MERCEDES

No. 358

2.2018

Alussa oli UNELMA
Mercedes-AMG Project One -konseptiauton syntymä

+ Valon taika

Uusi A-sarja Tukholman kesäyössä

+ Lappi

EQ TESTIAUTOT ALTISTETAAN
ÄÄRIOLOSUHTEILLE.

Life is bigger together.

N E V E R

S T O P

L E A R N I N G

GANT STORE KAMPPI, KAMPIN KAUPPAKESKUS, URHO KEKKOSENKATU 1
GANT STORE ESPA, GALLERIA ESPLANAD, POHJOIS-ESPLANADI 33
GANT STORE SELLO, SELLON KAUPPAKESKUS, LEPPÄVAARANKATU 3-9
GANT STORE TURKU, YLIOPISTONKATU 20
GANT STORE IDEAPARK, IDEAPARKINKATU 4
GANT STORE TAMPERE, KAUPPAKESKUS RATINA, VUOLTEENKATU 1

R A I N C O A T S

H E L S I N K I: B O M ER LIF EST Y L E

TU RK U : STI L L

TA MPE RE : BO ME R P.U.

w w w.fa ce b ook .com/b ome rl ife s tyl e

www. facebook. com /stillstore

www. facebook. com /bom erP U

www.stutterheim.com

Lukijalle,

KANSIKUVA BENJAMIN PICHELMANN KUVAT DAIMLER AG, YKSITYINEN SYYSKUU 2018

Juhannuksena valo
hiipuu Tukholmassa
vasta myöhään yöllä
– tiimimme hyödynsi
ilmiötä tehokkaasti.

Valo muotoilun
elementtinä: uuden
A-sarjan sisätila (kuva
Mercedes-Benzin sisätiladesignin tiimiltä)

Tämän lehden kantava teema on “Valon taika”. Etsiessämme
kuva-aiheita tätä teemaa varten yllätyimme iloisesti siitä, miten
moni-ilmeinen tarjonta meille avautuikaan. Mitä esittelisimme
lukijoillemme: Valon elämää ylläpitävänä tekijänä, elämänilon
symbolina? Valon taiteen muotoiluvälineenä? Valon varjon
parina? Vaiko valon fysikaalisena ilmiönä, sähkömagneettisen
säteilyn osana, jonka voimme nähdä silmillämme?
Keskustelimme jutun taustoitusta varten sisätila-designin
johtajan Hartmut Sinkwitzin kanssa: Uuden A-sarjan sisätila on
alusta alkaen muotoiltu johdonmukaisesti niin, että epäsuora
valaistus tuo muotoiluun vieläkin lisää tunnetta. Mercedes-Benz
kutsuu tätä “tunnelmavalaistukseksi”. Nimi jo sinällään selittää
monelle, miksi istuudut vaikkapa A-sarjan autoosi aina mielellään – sillä valo todistetusti vaikuttaa mielialaamme ja kykenee
rentouttamaan tai puolestaan virkistämään meitä. Autoilussa
tehokas valo on toki myös turvallisuustekijä.
Daimler AG on kehittänyt vastikään uutuuden, jolle on
annettu nimeksi Digital Light – digitaalinen valo. Se on täysin
uusi ajovalokonsepti, joka sisältää neljä ledisirua ja tuhansia
yksittäin ohjattavissa olevia valopisteitä. Tämä älykäs valo on
äärimmäisen kirkasta ja tarkkaa eikä silti häikäise. Jopa erilaisia
viestejä voidaan heijastaa yön pimeyteen valon avulla, esimerkiksi suojatie kadun pintaan.
Tukholmassa nautimme luonnonvalosta. Siellä lehtemme toimitus seurasi saksalaisruotsalaista Theresa Kallrathia tämän ajaessa A-sarjan autollaan maagiseen juhannusyön juhlaan. “Ilman
valoja”, taiteilija sanoo, “ei ole värejäkään”.
Toivotamme mukavia lukuhetkiä Mercedes me -lehden parissa!
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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.

Tietojen tekninen toimitus

Käännökset
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Emme vastaa lehdessä
mahdollisesti olevista painovirheistä. Lehden vastuu
virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu ilmoituksen
hintaan.

Mercedes me -Magazine
ilmestyy kaksi kertaa
vuodessa.
Tämä lehti on painettu
Suomessa.

Muut tietolähteet
Veho Oy Ab:n asiakasrekisteri ja henkilökuntare-

Palautteet ja tiedustelut
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Osoitteenmuutokset
Veho Oy Ab ei vastaa osoitelähteissä mainittujen
rekistereiden ylläpidosta.
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Mercedes me -Magazine
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osoitteeseen.

www.mercedes-benz.fi
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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.

Lokakuu 2018
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KOTIMAAN
UUTISET
Mercedes-Benzin kaappasi ykköstilan
mainetutkimuksessa
Mercedes-Benzin asema on Suomessa ylivertainen
automerkkien joukossa, todistaa tuore Kantar TNS:n
Automerkkien maine -tutkimus. Kantar on selvittänyt
suomalaisten suhdetta eri automerkkeihin vuodesta
2013 lähtien. Tänä vuonna Mercedes-Benzin indeksiluku maan maineikkaimpana automerkkinä on 90 eli
kaikkien aikojen korkein. Seuraaviksi tulevat Porsche
(87), Toyota (85), Lexus (81) ja BMW (79). Tutkimus
määrittää automerkin aseman suomalaisten ajatuksissa. Hyvämaineisia autoja myydään helpommin
ja muita enemmän, vaikka se ei yksin ratkaisekaan
ostopäätöstä.

Mercedes Trophyn menestyjät selvillä
Viiden osakilpailun mittaisen Suomen Mercedes
Trophy Golf-turnauksen finaali pelattiin Talin kentällä. Tiukassa pelissä lokakuussa Stuttgartissa järjestettävään Maailman Finaaliin itsensä pelasivat
Arja Ekdahl, Kyösti Hämäläinen ja Jukka Tiainen.
Suomi sijoittui finaalissa sijalle 7. mikä on paras
sijoitus koskaan. Talin päivässä erikoiskilpailuna
oli Drive to the Major 2019, jossa VIP-matkan
Mercedes-Benzin vieraaksi 2019 British Openiin
voitti Juho Mahosenaho. Onnea menestyjille!

Mercedes-Benz lähettiläs Mikko Korhonen
vieraili kesän aikana
Mercedes Trophy
osakilpailussa.

Suomen Purjehdus ja Veneily
ry:n, Veho Oy Ab:n ja paikallisten seurojen yhdessä järjestämä
Mercedes-Benz Sailing Tour opetti
elokuussa turvallisen veneilyn taitoja yli 1 600 lapselle.
Kiertue vieraili kahden viikon
aikana seitsemällä alakoululla kolmella paikkakunnalla ja perehdytti kouluilla 1 170 lasta muun
muassa pelastusliivien pukemisen,

Mercedes

KUVAT MERCEDES-BENZ, VEHO OY AB JA HEIDI KOIVUNEN/SPV

Mercedes-Benz Sailing Tour
vieraili elokuussa neljällä
paikkakunnalla
meripelastamisen, solmujen teon
ja purjehduksen saloihin. Lisäksi
Mercedes-Benz Sailing Tourin maksuttomiin satamatapahtumiin Hangossa, Helsingin Kulosaaressa ja
Lauttasaaressa, Turun Ruissalossa
ja Uudessakaupungissa osallistui
yli 600 lasta ja aikuista. Perheillä oli
mahdollisuus kokeilla muun muassa
jollapurjehdusta ja kokea vauhdin
huumaa kumiveneajelulla.
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Uusi A-sarjan sedan nähtävissä ennakkoon Auto 2018
tapahtumassa.

Uusi GLE ennakkoesittelyssä
Auto 2018 tapahtumassa.

Autoilun megatapahtuma tulee jälleen
Mercedes-Benz on jälleen mukana kun autoilun megatapahtuma Auto 2018 valtaa Messukeskuksen. Tapahtumassa ennakkoon nähtävissä vuoden 2019 tuoteuutuudet uusi A-sarjan
sedan, uusi B-sarja ja uusi GLE. Messukeskuksessa järjestettävä Auto 2018 tapahtuma kerää yhden katon lähes kaikki
Suomessa myytävät automerkit. Uuden auton etsintä ja uusimpien mallien koeajaminen ei voisi olla tämän helpompaa.
Autojen lisäksi tapahtumassa pääsee tutustumaan autoilutarvikkeisiin, rahoitusvaihtoehtoihin sekä vakuutuksiin. Asiapitoista ohjelmaa täydentää koko perheelle suunnattu viihde,
jossa perheen pienimpiäkään ei ole unohdettu.
Mercedes-Benz Osastopaikka 6f50
www.auto2018.fi

Lokakuu 2018
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KOTIMAAN
UUTISET
Emma Tallberg jälleen Mercedes-Benz
Aino Masters CSI2* kilpailun voittoon

Mercedes-Benz Aino Masters kisattiin jälleen 28.9.-30.9.
Järvenpäässä Ratsastuskeskus Ainossa.
Jo toistamiseen Mercedes-Benz Grand Prix’n voittoon
kiisi ainoan tuplanollan tehnyt Emma Tallberg
hevosella Dobbelt Quidam! Toiseksi sijoittui Ville
Kulkas-Nepton, kolmanneksi Sebastian NumminenGurra Hop, neljänneksi Paul-Richard Argus - Caesar,
viidenneksi Sanna Backlund-Zorro H ja kuudenneksi
Emma Tallberg-Arven.

Mercedes-Benz All Stars 2018 –
parasta huollosta
Mercedes-Benz ylläpitää huoltopalvelujensa
er i toimialueiden työntekijöiden
mielenkiintoa erilaisilla ammattitaitoa
mittaavilla kilpailuilla. Niistä arvostetuin
on parillisina vuosina järjestettävä koko
Mercedes-Benz-verkoston kattava All Stars
-kilpailu. Tänä vuonna monivaiheisen
esikarsinnan kautta loppukilpailuun ja
käytännön taitoja mittaavien haasteiden
pariin paikkansa ansainneet eri osaalueiden huiput kilpailivat kahden päivän
ja yli 150 tehtävän mittelössä. Omien osaalueidensa parhaiksi selviytyivät Henrik
Viitaniemi (Veho Tampere), Lauri Lukkarila
(Veho Tampere), Samuli Tirkkonen
(Autotalo Hartikainen, Kuopio), Antti
Koivunen (Veho Tampere), Janne Hirvikorpi
(Veho Turku) sekä Valtteri Viljakainen
(Veho Mercedes-Benz Airport, Vantaa).
All Stars-kilpailun voittajat vasemmalta oikealle: Henrik Viitaniemi
(Veho Tampere), Lauri Lukkarila (Veho Tampere), Samuli Tirkkonen
(Autotalo Hartikainen, Kuopio), Antti Koivunen (Veho Tampere),
Janne Hirvikorpi (Veho Turku) sekä Valtteri Viljakainen (Veho
Mercedes-Benz Airport, Vantaa).
Mercedes
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HY VÄN ASIAN PUOLESTA
Suomen laajin hyväntekeväisyysgolfkiertue, Naisten
Pankki Open 2018 pelattiin seitsemättä kertaa 24 kentällä ympäri maata. Mercedes-Benz toimi kolmatta
vuotta peräkkäin yhtenä tapahtuman pääyhteistyökumppanina. Kiertue keräsi lähes 40 000 euroa kehitysmaiden naisten hyväksi. Tällä summalla voidaan
hankkia Ammatti yli 1300 naiselle.

Lokakuu 2018

Naisten Pankki on suomalainen vapaaehtoisyhteisö,
joka kerää lahjoituksia kehitysmaiden naisten yrittäjyyden ja toimeentulon kehittämiseksi kestävän kehityksen periaattein. Naisten Pankki on toiminut vuodesta 2007. Hankkeita on tällä hetkellä viidessä
kehitysmaassa.
i

www.naistenpankki.fi
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Tie onneen
Etelä-Afrikka – Kapkaupunki

Noordhoekistä Hout Bayhin
Matka: 9 kilometriä. Nautinto: 9 000 metriä
Ajoaika: noin 20–30 minuuttia. Tai paaaaljon enemmän...

1 Nauti
Cape Point Vineyards -viinitarhoilla kasvaa meri-ilmastossa ensiluokkaisia
valkoviinejä. Poikkea, mutta
skoolaa vasta ajomatkan
jälkeen!
cpv.co.za

4 Nuku
Tyylikäs Pure Guest House
on hiukan etäämmällä
tiestä, mutta tarjoaa avarat
näkymät. Yöpyminen aamiaisineen alkaen 145 euroa/
henkilö.
pure-guesthouse.com

2 Sukella
Ennen kallioiden taakse
kiertymistään tien vierustaa
hallitsee houkutteleva,
kahdeksan kilometriä pitkä
valkoinen Noordhoekin
hiekkaranta. Mukava paikka
pysähtyä pulikoimaan, tosin
Atlantti on kylmä.
noordhoekbeach.co.za

5 Herkuttele
Lookout Deck sijaitsee
Hout Bayn satamassa,
jossa merileijonat
laiskottelevat. Tuoretta
kalaa ja rantaa heti
kulman takana.
thelookoutdeck.co.za

3 Vaella
Tömäkkä pätkä Noordhoek Beachiltä Chapman’s
Peakille. Palkkiona ovat
satumaiset näköalat.
chapmanspeakdrive.
co.za

4

5
P

Kauneinta täällä on iltavalossa, kun kalliot alkavat loistaa: mutkikas Chapman’s Peak
Drive -tie Kapkaupungin eteläpuolella

Jossain vaiheessa he väsyvät laskemaan,
mutta totta se on: Chapman’s Peak Drive
-tiellä, lähellä Hyväntoivonniemeä,
autoilijoita odottaa 114 mutkaa. Tämä
seikkailutäyteinen tietullireitti (noin
3 euroa) kannattaa ajaa ehdottomasti
etelän suunnasta: tällöin oikealla puolella
näkyy koko ajan meri.

Mercedes
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ETELÄ-AFRIKKA

2

1

Kapkaupunki
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KUVA SHUTTERSTOCK, IMAGO/IMAGEBROKER KUVITUS JINDRICH NOVOTNY

500 m

Made by hand for those who value perfection.
Observe the glide motion second hand of a Spring Drive watch. It is
unique, a precise expression of how time naturally flows. Our master
watchmakers create these mainspring-powered timepieces by hand.
They are accurate to within one second per day. Across the immaculately
polished surfaces of the dial courses an intricate play of light and
shadow that speaks of the subtle aesthetics of Japanese craftsmanship.
Dedication to perfection pursued for more than half a century.
grand-seiko.com
9R65 Spring Drive
Accurate to + / - 1 second per day.

Suomen Kultakello

Aleksanterinkatu 11, 00100 Helsinki
TEL: 09 2315 0005

Unelmien aatelia:
Mercedes-AMG Project One

Unelman

Alussa oli unelma: alkuperäisen formula 1 -tekniikan tuominen normaaliin
tieliikenteeseen. Unelmasta tulee pian totta. Tobias Moers, Mercedes-AMG:n
johtaja, esittelee Mercedes-AMG Project One -konseptiauton

syntymä
TEKSTI: HENDRIK LAKEBERG
KUVAT: BENJAMIN PICHELMANN

Mercedes
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“Project One on meille uusi aluevaltaus”
Tätä hyperautoa kehitettäessä Tobias Moers ja
hänen tiiminsä esittivät
todella monia kysymyksiä.
Alkuperäistä formula 1
-tekniikkaa ei ollut nimittäin
koskaan ennen siirretty
näin suoraviivaisesti normaaliin tieliikenteeseen.

Ei ihan tavallisen yhteistyön
hedelmä: takaosan tuuletusaukkojen taakse kätkeytyy
yli 500 kW:n tehoinen
moottori. Se kehitettiin
yhdessä Brixworthissä
toimivan formula 1 -pajan
eli Mercedes-AMG High
Performance Powertrainsin
kanssa.

Mercedes
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“Ajattelumme lähtökohtana on radikaalisti itse tuote”
Musta kookas hain evää
muistuttava siiveke AMG
Project Onen katolla ei
ole pelkästään näyttävä
muotoiluelementti.
Sen tehtävä on ennen
kaikkea ajon aerodynaaminen vakauttaminen
suurilla nopeuksilla.

AMG:llä päädyttiin
tietoisesti rauhalliseen
muotokieleen, joka
tasapainottaa sopivasti
huimaavia tehoja.

Tobias Moers on
toiminut lokakuusta 2013
alkaen Mercedes-AMG
GmbH:n toimitusjohtajana. Yrityksessä hän on
työskennellyt jo vuodesta
1994. Moersin johdolla
syntyivät ensimmäiset
AMG:n täysin itsenäisesti
kehittämät autot, joihin
myös Mercedes-AMG
Project One kuuluu.

Mercedes

E

nsimmäisiä unelmoijia olivat asiakkaat. Matkustaessaan ympäri
maailmaa Tobias Moers kohtasi
usein asiakkaita, jotka toivoivat
AMG:ltä jotain täysin ennennäkemätöntä. Hyperautoa, joka olisi räväkkäämpi,
tehokkaampi ja nopeampi kuin yksikään
Mercedes-Benzin Performance- ja urheiluautomerkin aiemmin rakentama auto
– tilauksessa oli ”poikkeusyksilö”, ”todellinen AMG-luomus”. Mercedes-AMG:n
toimitusjohtaja kuunteli näitä toiveita
mielellään, sillä myös hän oli hautonut
samantyyppisiä ajatuksia. Vuonna 2013,
viisi vuotta sitten, ohjelmassa oli kuitenkin ensin muita suunnitelmia, kuten esimerkiksi Mercedes-AMG GT. ”Poikkeusyksilö ei kuitenkaan jättänyt minua enää
rauhaan”, hän sanoo.
Tätä voi nimittää johdatukseksi tai
kohtaloksi, ihan miten vaan. Oli miten oli,
Moers soitti jossain vaiheessa puhelun
Andy Cowellille, joka on Mercedes-AMG
High Performance Powertrains -yksikön
toimitusjohtajana Brixworthissä. HPP

22

kehittää formula 1 -moottorit, jotka ovat
taanneet Mercedekselle huiman menestyksen tässä moottoriurheilun kuninkuusluokassa. Cowell on puhunut aina silloin
tällöin siitä, eikö formula 1 -moottoria voisi
asentaa tieliikenteeseen hyväksyttävään
urheiluautoon. Ilman suuria kompromisseja. Sitten kerran Affalterbachista kuului Englantiin päin ystävällinen vastaus:
”Saatteko sen onnistumaan?”
Näin kaikki alkoi. Prosessin tämänhetkinen tulos esiteltiin kansainvälisessä
IAA-autonäyttelyssä 2017, juuri parahiksi Mercedes-AMG:n 50-vuotisjuhlan
kunniaksi. ”Se oli todennäköisesti hulluin idea, joka minulla on koskaan ollut”,
Tobias Moers sanoo talon omassa designstudiossa ja nauraa. Hänen edessään seisoo yksi tästä ideasta syntynyt koekappale.
Poikkeuksellinen yksilö. AMG kutsuu sitä
projektiksi: Project One.
Samalla kun Moers kiertää kaksipaikkaisen auton ympäri, hän selittää yksityiskohtia myöten tätä urheiluautoa, joka
on tuleva kirjoittamaan historiaa uusiksi.

Mercedes-Benz

Formula 1 -tekniikkaa ei ole nimittäin
vielä koskaan ennen siirretty näin suoraviivaisesti normaaliin tieliikenteeseen.
Autoa rakennetaan vain 275 kappaletta,
ja jo nyt kaikki autot on varattu – muhkeasta 2,275 miljoonan euron hinnasta
huolimatta. Myös tekniset tiedot pursuavat
superlatiiveja: nopeus yli 350 km/h, järjestelmäteho yli 1 000 hevosvoimaa ja kiihtyvyys nollasta 200 kilometriin tunnissa alle
6 sekuntia. Formula 1 -moottori kiertää
jopa 11 000 kierrosta minuutissa. Myös se
on ennätys. Voimantuotosta vastaa pitkälle
integroitu ja nerokkaasti verkotetuista
yksiköistä muodostuva kokonaisuus, joka
sisältää 1,6-litraisen V6-hybridibensiinimoottorin ja neljä sähkömoottoria: yksi
sähkömoottori on sijoitettu turboahtimeen,
yksi suoraan polttomoottorin kylkeen kampiakseliin yhdistettynä ja kaksi muuta
sähkömoottoria pyörittävät etupyöriä.
Siinä ne faktat, joita pystyy kuvailemaan sanoin. Vaikeammin kuvattavissa on auton säteily. Se tunne, jonka
Mercedes-AMG Project One laukaisee

Lokakuu 2018

sydänalassa. Autosta ei juuri löydy
elementtiä, joka ei olisi jollain tavalla
radikaali. ”Tämä auto on meille uusi
aluevaltaus”, Moers sanoo. Suurin osa
rakenneosista on valmistettu painon
säästämiseksi hiilikuidusta, esimerkiksi
monokokki ja jäähdytysjärjestelmä. Hiilikuitu hallitsee materiaalina myös sisätilaa
ja konepeltiä. Jotkin moottorinosat ovat
puolestaan niin hienorakenteisia, että ne
on valmistettu 3D-tulostuksella yhteistyössä Mercedes-Benzin kanssa varta
vasten tähän autoon. Auton siluetissa ei
kaiken kaikkiaan ole yhtään grammaa
”ylimääräistä”.
Matala, voimakasilmeinen, ylivertainen
Jokainen yksityiskohta on valjastettu palvelemaan aerodynamiikkaa, jotta auto
nuolee tienpintaa aivan lähietäisyydeltä.
Hain evää muistuttava siiveke, joka ulottuu katon ovaalin muotoisesta ilmanottoaukosta aina auton perään saakka, antaa
elegantille ja pisaranmuotoa mukailevalle
muotoilulle yllättävän korostuksen. Mikä
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vielä tärkeämpää, evä vakauttaa ajoa sivusuunnassa suurilla nopeuksilla ajettaessa.
Aerodynamiikka on taustalla myös siinä,
että ilmanottoaukko ei ole suoraan katon
pinnan tasalla, vaan sitä on korotettu hiukan ylemmäs. Gorden Wagener, Daimler
AG:n muotoilujohtaja, kommentoi Moersille: ”Jos sen täytyy olla sellainen, niin
sitten vain teette siitä juuri sellaisen.
”Ensi silmäyksellä kori muistuttaa
hain hoikkaa mutta voimakasta vartaloa.
Katolla komeilee evä, ja etupyörien pyöränkoteloissa on säädettävät lamellit, kuin
kidukset. AMG:llä päädyttiin tietoisesti
rauhalliseen muotokieleen vastapainoksi
ääriteknologian huimaaville tehoille.
Pehmeällä nahkalla verhoillussa kuppi-istuimessa, jonka selkänoja on säädettävä, kuljettaja asettaa kätensä ohjauspyörälle, jonka kapea, suorakulmainen muoto
muistuttaa formula 1 -auton ohjauspyörää.
Sisätila on myös muilta osiltaan pelkistetty välttämättömimpään. Tietoviihdejärjestelmän sisällöt näkyvät kahdessa näytössä. Taustapeili on todellisuudessa
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Hyperauton mahtipontinen perä näyttää
massiiviselta hightech-keskittymältä.
Formula 1 -polttomoottorin uskomattomasta
kierrosluvusta –
11 000/min – huolimatta Mercedes-AMG
Project One:lla voi
ajaa myös normaalissa
tieliikenteessä.

Haluatko kuulla
lisää?
mbmag.me/
amgprojectone

Mercedes-AMG Project One
(Kuvassa näkyvä auto on
koekappale eikä ole myytävänä.
Nämä ovat ensitietoja autosta)
Kappalemäärä
275 yksilöä (jo varattu)
Huippunopeus
Yli 350 km/h
Kiihtyvyys 0 - 200 km/h
Alle 6 sekuntia
Kokonaisteho
Yli 740 kW
(1 polttomoottori + 4 sähkömoottoria)
Hinta
2 707 250 euroa (sis. ALV)

Mercedes

kuvaruutu, johon evän alle sijoitettu
kamera heijastaa kuvaamansa näkymän.
Ulkopuolen tapaan myös sisätilassa kyse
ei ole niinkään efekteistä vaan selkeästä
muotoilusta, joka tukee suorituskykyä
parhaalla mahdollisella tavalla.
”Ajattelumme lähtökohtana on ehdottomasti itse tuote”, Moers sanoo, ”kaikki
muu palvelee tavoiteltua lopputulosta.”
Tämä asenne periytyy jo merkin DNA:n
mukana. Mercedes-AMG Project One
merkitsee kuitenkin myös aikakauden
muutosta.
Sillä EQ Power+ High Performance
Lataushybridi näyttää suuntaa, jota kohti
Mercedes-AMG kehittyy. Polttomoottoria
on hiottu yhä lähemmäs täydellisyyttä jo
aikoja. Haasteena onkin nyt integroida
siihen uudet hybridi- ja sähköteknologiat. Muitakin haasteita toki riittää.
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Affalterbachilainen yritys näkee itsensä
myös Mercedes-Benzin sarjatuotantoautojen teknologisena pioneerina.
Aidon Mercedes-AMG:n sielu ja substanssi kulminoituu siihen, että yritys saa
kyllä oman hyperautonsa, jonka voi nähdä
Nürburgringin Nordschleifella ja maailman muilla moottoriradoilla, mutta mukavuutensa ansiosta auto voi tulla vastaan
myös normaalissa tieliikenteessä.
Voiko Mercedes-AMG Project One
-auton bongata siis joku sunnuntaiaamu
matkalla aamiassämpylöiden ostoon?
”Totta kai”, Tobias Moers sanoo. Hymyillen hän lisää: ”Jos nyt joku saa sellaisen
idean päähänsä”.
AMG Project One -auto jätti toimittajamme Hendrik Lakebergin sydämeen
ikuisen jäljen. AMG-fanina hän iloitsi suuresti saadessaan pitkästä aikaa vierailla
yrityksen pääpaikassa Affalterbachissa.
Mercedes-Benz

Never stop improving.
Boost.
Uusi C-sarja ja
Voiko parasta parantaa? Uuden Mercedes-Benz C 200 -mallin bensiinimoottori hyödyntää ensimmäistä kertaa
48 voltin sähköjärjestelmää ja EQ Boost -toimintoa, jonka ansiosta moottori herää nopeammin toimintavalmiuteen
ja joka tuo lisätehoa kiihdytyksiin. Uusi C-sarja on dynaamisempi ja urheilullisempi kuin koskaan.
Lue lisää mercedes-benz.fi/uusi-c-sarja.
Vakiovarusteina mm.
Е Automaattivaihteisto (9-vaihteinen)
· Peruutuskamera
· 10-puolaiset kevytmetallivanteet
· LED High Performance -ajovalot

C-sarja alk.

· Thermatic-ilmastointiautomatiikka
· Sisätilan valopaketti
· Etuistuinten mukavuuspaketti

39 935 €

Mercedes-Benz C 160 A Business kokonaishinta alk. 39 934,83 €. Vapaa autoetu 755 €/kk, käyttöetu 605 €/kk. CO2-päästöt uusi mittaustapa – WLTP 167 g/km,
EU-keskikulutus 7,4 l/100 km. Mercedes-Benz C 160 T A Business kokonaishinta alk. 42 687,61 €. Vapaa autoetu 795 €/kk, käyttöetu 645 €/kk.
Mercedes
Lokakuu
25
CO22018
-päästöt uusi mittaustapa – WLTP 172 g/km, EU-keskikulutus 7,6 l/100 km. Huolenpitosopimus
3 vuodeksi kiinteällä kk-maksulla alk. 32 €/kk.
Hinnat sis. alv:n, arvioidun autoveron ja toim.kulut 600 €. Kuvan autot lisävarustein. Ajotietokoneen kieli: suomi.

Mercedes
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Mercedes-Benz

Turvallisuutta, energiaa ja onnellisuutta: miten valon taika valaisee
arkeamme

VALON
SYLEILYSSÄ
TEKSTI: HENDRIK LAKEBERG
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paremmasta valaisusta ja
miellyttävistä valo-olosuhteista.
Valaistus parantaa sen avulla
kuljettajan suorituskykyä, keskittymiskykyä ja tarkkaavaisuutta. Tämä kaikki parantaa
loppupelissä tieliikenteen
turvallisuutta.
Tarjolle on tullut yhä monipuolisempia mahdollisuuksia
hyödyntää valoa tarkasti. “Digitaaliset teknologiat ovat tässä
se eteenpäin vievä voima”,
sanoo Harald Widlroither,
Stuttgartin Fraunhofer-instituutin Human Factors Engineering
-osaston johtaja, joka työskentelee usein Mercedes-Benzin
kanssa. “Valo on aiempaa
helpommin hallittavissa ja
ohjattavissa. Sen ansiosta ideat
ovat paremmin toteutettavissa.”
Valon vaikutusta on kuitenkin monesti vaikea mitata
objektiivisesti.

pitkän pimeän talven jälkeen
vaistonvaraisesti pötköttämään
vieri viereen etelän auringon
alle siinä, missä eteläeurooppalaiset vielä pitävät kevyttoppatakkia päällä.
Valoon pätee sama kuin
moneen muuhun asiaan: liian
suuri annos on myrkkyä.
Liika aurinko on epäterveellistä, mutta sitä vastoin pieni
palaminen auringossa on
verraten harmiton ilmiö. Myös
keinovalolla, jolle altistumme
digitaalisessa maailmassamme
jatkuvasti älypuhelimien
ja tietokoneruutujen valon
muodossa, voi olla negatiivisia
seurauksia. Se voi esimerkiksi
häiritä yöuntamme. Silmämme
herkistyvät etenkin aktivoivalle
siniselle valolle. Sitä löytyy päivänvalosta, mutta myös digitaalisista näytöistä. Sininen valo
kykenee nimittäin vaimentamaan unihormoni melatoniinin
vaikutusta. Seurauksena voi
olla jatkuva väsymys ja tunne
riittämättömästä unesta, koska
vastailemme sähköposteihin
tai selaamme Instagramia vielä
sängyssäkin. Yritykset kuten
Apple ovat jo ryhtyneet toimenpiteisiin ja integroineet uusiin
älypuhelimiinsa Night-Shift-toiminnon, joka suodattaa sinistä
valoa pois. On vain tiedettävä,
että tällainen toiminto on
olemassa. Terveellinen kanssakäynti valon kanssa on vielä
opittava tässä digitalisoidussa
maailmassa.

Subjektiiviset vaikutukset
Pääpiirteissään sinisellä valolla
on aktivoiva ja punaisella
valolla rauhoittava vaikutus.
Reagointi vaihtelee kuitenkin
yksilöllisesti. “Fysiologinen
vaikutus saattaa olla vastakkainen emotionaalisen vaikutuksen kanssa”, Widlroitherin
kollega Isabel Schöllhorn
sanoo. Hän vastaa Fraunhofer-instituutissa ergonomiasta
ja integroinnista ajoneuvoihin.
Hän tutkii mm. sitä, miltä voisi
näyttää dynaaminen valaistus,
joka vaikuttaa kohdennetusti
stressiä lieventävästi. Ei
mikään helppo tehtävä, sillä
lopulta jokaisen ihmisen tarpeet ovat yksilölliset. “Varmaa
on”, Harald Widlroither sanoo,
“että keinovalon ergonomisen
– toisin sanoen käytännöllisen – laadun ja sen välittämän
ilmapiirin välillä on yhteys.
Jos tuoli on mielestäni kaunis,
kestää yleensä kauemmin

Keinotekoinen valotaivas
Sinistä keinovaloa voi tosin
hyödyntää myös positiivisella
tavalla, minkä eräs tutkijatiimi
osoitti hiljattain Daimlerin
toimeksiannosta. Tiimi kehitti
nimeä Daylight+ kantavan
valotaivaan kuorma-autojen
ohjaamoihin. Teknologia imitoi
päivänvaloa ja pitää huolen

28

Hartmut Sinkwitz,
Mercedes-Benzin
sisätila-designin johtaja,
ammentaa inspiraatiota
suurkaupungin valoista.

Digital Light
Daimler AG:n
vallankumouksellinen valoteknologia tarjoaa lähes
häikäisemättömät
kaukovalot, jalankulkijoista varoittavia heijastuskuvia
sekä autonlevyiset
valoviivat ahtaille
kaduille. Älykkäät
valot asennetaan ensi
kertaa sarjatuotannossa uuteen
Mercedes-Maybach
S-sarjan autoon.
mbmag.me/
digitallight
Mercedes-Benz

KUVAT DAIMLER AG (2), JACQUELINE FOSS/GETTY IMAGES, CRISTINA GOTTARDI/UNSPLASH, JUAN DI NELL A/UNSPLASH

K

uvittele seisovasi
Empire State Buildingissä New Yorkissa.
Katsot kaupungin yli, aurinko
on laskemassa, ja kaupungin syttyvien valojen välke
piirtyy mieleesi. “Valolla
on salaperäinen puolensa,
se synnyttää vetovoiman”,
Hartmut Sinkwitz, Mercedes-Benzin sisätila-designin
johtaja sanoo. “Etenkin yöllä
valot luovat todella tunnepitoisen ilmapiirin.” Se pätee yhtä
lailla Empire State Buildingin
huipulla kuin kesällä auringonlaskun aikaan – ja myös
vaikkapa uuden A-sarjan
matkustamossa.
Tämäntyyppiset skenaariot
vilistivät Sinkwitzin ja hänen
tiiminsä mielissä, kun he
kehittivät A-sarjan tunnelmavalaistusta. “Halusimme luoda
autoon eläväisen, värintäyteisen maailmaan”, hän kertoo.
“Valo saa meidät positiiviseen
tunnelmaan, mutta se voi
välittää myös tunteen, että olet
turvassa.” Lisäksi se parantaa turvallisuutta: “Vastaan
tulevan liikenteen ajovalot
kuormittavat meitä. Silmälle
on paljon miellyttävämpää, jos
auton sisätilassa ei ole koskaan
täysin pimeää.”
Valo on fysiikkaa, mutta
meille ennen kaikkea mahtava aistiärsyke. Valottomassa
tilassa mikään elollinen ei
edes kasva: ilman valoa ei
ole elämää. Valo vaikuttaa
mielialaamme ja kehoomme:
ihmisissä valo edistää vitamiinien tuotantoa, myös onnellisuushormoniksi kutsutun
serotoniinin tuotantoa. Valo
voi tietyillä leveysasteilla olla
yhtä harvinaista kuin vesi
on aavikolla, ja auringonotto
voi toisinaan merkitä pitkään
kaivattua energiaruisketta.
Skandinaavit hakeutuvat

Auringonvalossa
tunnemme itsemme
eläväisemmiksi …

… ja auringon laskiessa
Manhattanille vähitellen syttyvät valot
lupaavat hyvää.

Lokakuu 2018
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Valo ja varjo kertovat
tarinoita. Valokuvaajat
ja taidemaalarit osaavat hyödyntää ilmiötä.

Mercedes
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Mercedes-Benz

Fraunhofer-instituutin
Virtual Sky jäljittelee
päivänvaloa

Maaginen hetki:
iltatunnelma Usedomilla, kameran takana
Hartmut Sinkwitz,
Mercedes-Benzin sisätila-designin johtaja

KUVAT DAIMLER AG, CHINH LE DUC/UNSPL ASH, FRAUENHOFER INSTITUT, SINKWITZ PRIVAT

Veistoksia matkustamossa: uuden A-sarjan
tunnelmavalaistus

havaita sen epämukavuus.”
Valon vaikutuksessa ratkaisevaan tekijään on siis hyvin
vaikeaa tarttua tieteellisesti:
siihen tunteisiin vetoavaan
voimaan, joka on innostanut
myös Hartmut Sinkwitziä ja
hänen tiimiään. Taiteilijat
kuten James Turrell hyödyntävät valoa ja muokkaavat valon
avulla suorastaan henkisiä
tiloja, jotka koskettavat katsojaa. Juuri valon aistikkuus on
inspiroinut esimerkiksi arkkitehti Norman Fosteria. Hänen
käsissään valo antaa rakennuksille runollista henkeä.
Ei varjoa ilman valoa
Siinä on ajatus, jota Hartmut
Sinkwitz haluaa jalostaa eteenpäin. “Vasta valon ja varjon

Lokakuu 2018

veivät minut Venetsiaan ja
näyttivät sitä öiseen aikaan.
Se on minulle edelleen äärimmäisen innostava muisto.
Satama-allas ja siitä heijastuvat talojen julkisivut. Se oli
minulle kuin leimuavaa tulta.
Siinä oli myös paljon lämpöä
ja elämää.” Ja koska kokemus
oli Sinkwitzille niin vaikuttava,
hän on jatkanut perinnettä
jakamalla kokemuksen omien
lastensa kanssa. Lehdellemme
hän antoi käyttöön valokuvan,
joka on innostanut häntä: se
on kuva Usedomin rannalta,
sinisestä hetkestä. Mahtaako
tällaisten hetkien kokeminen
tehdä meistä tarkkaavaisempia vaiko rentoutuneempia?
Ainakin onnellisempia, se on
varmaa.

myötä syntyy täydellinen
taideteos. Esimerkiksi suuret
taidemaalarit ovat hioneet tätä
aspektia erittäin tarkasti.”
Myös uuden A-sarjan sisätilan
kehitystyössä valon ja varjon
käyttö on alusta alkaen ollut
ratkaisevassa asemassa. “Niiden vaihtelun ansiosta autoon
syntyy taikaa, joka irrottaa
matkustamon arkipäiväisyyksistä”, Sinkwitz selostaa.
“Muotojen ja lankeavan valon
yhdistymisestä syntyy tilaan
veistoksia, jotka elävät yhdessä
toistensa kanssa.” Vasta valon
ja varjon yhteisvaikutus tekee
sisätilasta suunnittelijan
mielestä täydellisen. Sitten hän
kertoo, miten hän tuli ensi kertaa tietoiseksi valon voimasta.
“Lapsena vanhempani
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Tunnelmavalaistus
Uuden A-sarjan
tunnelmavalaistus
tarjoaa 64 väriä,
jotka voidaan yhdistää kymmeneksi
värimaailmaksi.
Värejä voi yhdistellä
lisäksi yksilöllisesti.
Hartmut Sinkwitzin
design-tiimi otti
valon ja varjon vivahteikkaan leikin alusta
saakka mukaan
suunnitteluun.
mbmag.me/
ambiente

Mercedes

+45°C
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Mercedes-Benz

−35°C
Mercedes-Benz työskentelee nyt korkeapaineella täyssähköautojen parissa. Daimlerin
testausohjelman mukaiset testiajot ovat vielä käynnissä. Lehti seurasi autosuunnittelijoita puoliaavikolta aina napapiirille saakka
TEKSTI: JAN WILMS KUVAT: TIM ADLER, JENS RÜSSMANN

Jäätävää pakkasta ja
uuvuttavaa kuumuutta:
Mercedes-Benzin täyssähköauton testiautot
altistetaan ääriolosuhteille lukuisissa testeissä
Lapissa Suomessa ja
Ruotsissa sekä Espanjan
Andalusiassa.
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“Haasteena
on muuntaa
voima pidoksi.
Insinöörimme
ovat kuitenkin
tehneet tässä
erinomaista
työtä”
M I C H AE L K E L Z ,
PÄÄI NS I NÖ Ö R I
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Mercedes-Benz

L
* Worldwide
Harmonised
Light-Duty
Vehicles Test
Procedure
(“maailmanlaajuisesti
yhtenäinen
henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen
testausmenetelmä”)

Lokakuu 2018

appi, muutama kilometri napapiirin
eteläpuolella, miinus 35 astetta. Lisäksi
massiivisesti uutta lunta, polveen
saakka, ja pelkkää valkoista silmän
kantamattomiin. Edes Ruotsin Lapissa ei ole
tällaista tilannetta ollut enää pitkään aikaan.
Näin kertoo lumijyrsimen kuljettaja Johnny,
joka putsaa Arjeplogin testausalueen radat
lumesta. Toisin sanoen mitä parhaat edellytykset Daimlerin kehitysosaston kaikkien aikojen
kovimpiin talvitesteihin.
Testattavana ovat tällä kertaa täyssähköautot, joilla Mercedes-Benz tulee vaikuttamaan
liikkumiseen tulevaisuudessa. Insinöörit ja
suunnittelijat työskentelevät vielä testiautojen
kimpussa. Autoissa on kaksi sähkömoottoria,
neliveto, noin 300 kW:n (400 hv) teho ja niiden
arvioitu toimintamatka on noin 400 kilometriä
WLTP*-päästöstandardin mukaan.
Haaste: kaikille Mercedes-malleille yhteisen

testiohjelman lisäksi näistä autoista testataan
litiumioniakkua, sähkömoottoreita ja järjestelmiä ohjaavia komponentteja. Pääinsinööri
Michael Kelz pitää käsissään maailmanlaajuisen testiohjelman tahtipuikkoa. Hän palaa
juuri järven jäällä ajetusta, muutaman kierroksen testausajosta. Napapiirillä on menossa
viimeinen testauspäivä, ja testipenkissä on
nyt samalla koko menneiden kuukausien työ.
Hänen arvionsa kuuluu: “Voimansiirto toimii
vaikeimmissakin olosuhteissa äärimmäisen
tehokkaasti. Auto kiihtyy reippaasti, ja pito on
nelivedon ansiosta ylivertainen. Lisäksi tämä
kaikki tapahtuu paikallisesti päästöttömästi,
vailla moottorin ääniä.” Kelz naurahtaa ja näyttää todella tyytyväiseltä.
Ehkä juuri tämä tulos on se kaikkein tärkein: akku ja sähkömoottorit toimivat jopa hyisen jäätävissä olosuhteissa luotettavasti – sähköautoilla tämä on yksi ratkaiseva tekijä.
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Työkaluina kannettava ja
untuvatakki: insinöörit
lähettävät uusimmat telemetriatiedot “perusleiriin”.

Andalusiassa oli yksinäisiä
ratsastajia jo ennen
sähköautoja: täällä kuvattiin
“7 rohkeaa miestä” ja
“Huuliharppukostaja”.

Pääinsinööri Michael Kelz
työskentelee testauspajassa Lapissa “sähköautoilun ytimessä olevan
sähköauton” parissa.

Mercedes

Muutto Etelä-Espanjaan:
testaajat pystyttävät
telttansa vaihteeksi
Andalusian aavikolle.

KOEKAPPALEESTA
SARJATUOTANTOON

Testivaihe1
Jokaisen uuden mallisarjan
testausjakson aluksi auton
sisään kätkeytyvää teknologiaa
testataan ensin läheisten
mallien koreihin kiinnitettynä.
Niinpä tämän sähköauton
ensikilometrit ajettiin niin
sanotulla muulilla, joka oli
verhottu GLC:n kaapuun.
Testivaihe 2
Sindelfingenin kehitysosasto
rakentaa jopa 100 prototyyppiä
käsityönä. Osat valmistetaan ns.
Rapid-Prototyping-menetelmällä
tai myös 3D-tulostuksen avulla.
Testivaihe 3
Viimeistä vaihetta varten
alihankkijat valmistavat osat jo
oikeilla koneilla. Esisarjan autoja
tehdään vielä 50 - 100
kappaletta lisää. Tässä
vaiheessa hienosäätöä vaativat
enää elektroniikka, ohjelmisto
ja pienet mekaaniset
yksityiskohdat.

Mercedes

Akulla on nimittäin samantyyppinen mukavuusalue kuin ihmisillä: molemmat toimivat
parhaiten, kun lämpötila pysyttelee nolla ja 35
plus-asteen välillä. Tämän lämpötila-alueen
ulkopuolella nestemäiset aineet muuttuvat
jähmeämmiksi, ja lämpötalouden säätely vaatii
enemmän energiaa. Futurististen sähköautojen
ohella Michael Kelzin toimialueeseen kuuluvat
myös E-sarja, GLC ja CLS. Hän siis tietää, mistä
Mercedes-Benz on tehty. Nyt hänen täytyy siirtää perinteiset arvot ja nykyhetken menestys
tulevaisuuteen.
Sähköautojen kehitystyöstä peräti neljä vuotta
varattiin yksinomaan erilaisille testeille.
Näiden vuosien aikana tien päällä ja testipenkeissä käytiin läpi miljoonia kilometrejä.
Ruotsin testisuunnitelma kertoo oleellisen:
loputtomia ajokierroksia jäisillä järvenjäillä
ajodynamiikan hiomiseksi huippuunsa ja
armottomia täristäviä ratoja täydellisten alustasäätöjen löytämiseksi. Päälle päätteeksi vielä
pitkiä ajotaipaleita, joilla testataan auton kestävyyttä. Lanseeraukseen mennessä on suunniteltu rakennettavaksi noin 200 koekappaletta
ja prototyyppiä. Loppuvaiheessa joka päivä
valmistuu uusi yksilö.
Täysin aikataulussa
“Nämä testit ovat äärimmäisen salaisia”,
Michael Kelz sanoo. Koska kitukasvuisten
mäntyjen väleissä väijyvät ammattilehtien
valokuvaajat pitkine objektiiveineen, testiauto
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on naamioitu seeprakalvolla. Jotta eleganttien
linjojen todelliset muodot eivät paljastu liian
varhain, konepellille ja kylkiin on kiinnitetty
kevyestä pellistä valmistettuja lisäosia. Testauksessa on lopulta kyse yksinomaan sisäisistä arvoista: jousituksen ja iskunvaimentimien säädöistä, ajo-ohjelmien ohjelmistosta ja
energianhallinnasta. Testaus pureutuu lisäksi
energian talteenoton säätökäyrästöihin, jotka
ohjailevat lähes maagiselta vaikuttavaa talteenottoa jarrutuksissa. Jääkylmien neljän
kuukauden lähestyessä loppuaan Kelz toteaa:
“Olemme täysin aikataulussa, mutta meillä on
vielä runsaasti työtä tehtävänä.”
Kylmästä kuumaan
Puoli vuotta myöhemmin tapaamme insinöörit ja testiautot vuorostaan Etelä-Espanjassa.
Aurinko paistaa täysillä, lämpöä liki 50 astetta.
Pääinsinööri Michael Kelz on tällä kertaa T-paidassa, ja autot on naamioitu sinimustiksi. Valkoisen lumen sijaan näkymiä hallitsevat Tabernasin aavikolla kiven ruskea ja soran punainen
väri. Euroopan kuivin alue ja sen eroosion
runtelema autiomaa tarjoaa toisen ääripään:
kuumuutta jään sijaan, hikeä paleltuneiden
varpaiden sijaan, muhkeat plus-asteet hyytävän pakkasen sijaan.
“Kykenimme korjaamaan kaikki puutteet, joita
Ruotsissa tuli ilmi”, Kelz sanoo tyytyväisenä.
Uutta Ruotsiin verrattuna on lisäksi se, että
ensi kertaa testataan nyt alkuperäisosilla

Mercedes-Benz

Ihanteelliset olosuhteet: täyssähköinen
testiauto osoittaa
jäätiellä erinomaisen
poikittaisdynamiikkansa.

Jokaisen jäätävässä
kylmyydessä ajetun etapin
jälkeen sähkö-SUV käy läpi
perusteellisen tarkastuksen.

Varma on varmaa: pöly on
katoavaista, mutta testaustulokset ikuisia.

Ruotsi
Norja
Suomi

“Kykenimme
korjaamaan
kaikki puutteet,
joita Ruotsissa tuli ilmi”,
Kelz sanoo
tyytyväisenä”
MI C HAE L KELZ
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Telttakatoksen alla: lyhyt
viilennystauko kahden
rankan maastoetapin
välissä
Esisarjan auton erityinen tunnusmerkki:
sähköisen voimalinjan
ja akun kookkaat
hätäkatkaisupainikkeet
Totuuden hetki: spurtti
nollasta sataan km/h
sujuu noin viidessä
sekunnissa.

Ranska

Portugali
Espanja

“Tällä tavoin
syntyy tyypillinen Mercedes. Kaikkine
mahdollisuuksineen, joita
vain sähköauto
voi tarjota”
MIC HAE L KE LZ
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Äärirajojen testausta:
EQ näyttää Arjeplogin
maastossa, mistä se on
tehty.

varustetuilla testiautoilla. Nämä samat alihankkijat tulevat myöhemmin toimittamaan osia
myös Mercedes-Benzin Bremenin tehtaalle,
jossa sähköautot valmistetaan. Tabernas tarjoaa voimakkaita lämpötilaheilahteluja, jotka
kuormittavat materiaaleja valtavasti. Maastotestit kuormittavat autoa kovemmin kuin
mihin edes kaikkein seikkailunhaluisimmat
asiakkaat koskaan jatkossa pystyvät. Jokainen
ääni ja jokainen neljännesmillimetrin välys
saumoissa analysoidaan ja pistetään kuntoon.
Testiauto lipuu juuri ohi ajoradalla. Täydellisellä asvaltilla insinöörit varmistavat, että sähköinen liikkuminen ei tarkoita dynamiikasta
luopumista.
Kiehtova voimalinja
“Totuuden hetki on koittanut”, Michael Kelz
sanoo, kun auto taittaa pitkän suoran alkuun.
Hän painaa poljinta. Sähköspurttaaja kiihtyy
viidessä sekunnissa nollasta sataan km/h –
suurella moottorilla varustetun CLS:n lukemia. “Sähköauto kehittää valtavan väännön”,
Kelz kertoo vaikuttavasta voimantuotosta.
“Haasteena oli tämän tehon muuntaminen
pidoksi. Insinöörimme ovat kuitenkin tehneet
tässä erinomaista työtä.” Suunnittelijoilla ei
ole lainkaan silmää Andalusian karulle luonnolle, jossa on kuvattu legendaarisia elokuvia
kuten “Huuliharppukostaja”, sillä he suunnittelevat jo vieläkin kovempia lämpötestejä: Afrikassa ja Arizonassa, jossa auringonpaisteessa
lämpö kipuaa yli 50 asteen. Ne ovat viimeisiä
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valmisteluja ennen tuotannon aloittamista.
“Käytämme hyväksi kaikkein aiempien sähkömalliemme kehitystyöstä saatuja kokemuksia”, Kelz sanoo. “Tällä tavoin syntyy tyypillinen Mercedes. Kaikkine mahdollisuuksineen,
joita vain sähköauto voi tarjota.” Esimerkkinä
tästä on litteän akun mahdollistama täydellisyyteen hiottu auton painopiste. Tai moottori,
joka ei tuota melua tai paikallispäästöjä edes
täyskuormituksessa ja joka ihastuttaa miellyttävällä toimintaluonteellaan.
Huomio on suurta aina, kun Mercedes-Benz esittelee sähköauton. Tällä kertaa
huomio varmistui viimeistään 2016, jolloin
als Daimler AG:n hallituksen puheenjohtaja
Dieter Zetsche esitteli Concept EQ:n Pariisissa. EQ kehittyy jatkuvasti: osallistuminen
formula e -sarjaan on suunniteltu vuodelle
2019, ja vuoteen 2022 mennessä markkinoille
on tarkoitus tuoda kymmenen täyssähköistä
Mercedes-Benz-mallia.
“Autojen sähköistyminen tulee muuttamaan koko konsernia”, Michael Kelz sanoo.
Kovinkaan moni ihminen ei pysty antamaan
tällaista arviota yhtä runsaan yksityiskohtaisen tiedon turvin kuin pääinsinööri, jonka
osaaminen ulottuu aina akkurakenteen monimutkaisimpiin syövereihin saakka.

Jan Wilms on kirjoittanut jo kymmenen
vuoden ajan sähköautoista ja muista
vaihtoehtoista käyttövoimaa hyödyntävistä
autoista. Hän on tuottanut testeistä kaksi
videota Mercedes-Benzin YouTube-kanavalle (ks. oikealla).
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Mallisto 2018
A-sarja

A-sarja sedan

B-sarja

CLA Coupé

Alk. 27 538 €

Tulossa 2019

Tulossa 2019

Alk. 37 511 €

CLA Shooting Brake

C-sarja sedan

C-sarja farmari

C-sarja Coupé

Alk. 39 228 €

Alk. 39 935 €

Alk. 42 688 €

Alk. 43 003 €

C-sarja Cabriolet

E-sarja sedan

E-sarja farmari

E-sarja All-Terrain

Alk. 56 029 €

Alk. 49 943 €

Alk. 55 572 €

Alk. 76 774 €

E-sarja Coupé ja Cabriolet

GLA

GLC

GLC Coupé

Alk. 60 510 €

Alk. 38 591 €

Alk. 59 984 €

Alk. 63 944 €

CO2 121–168 g/km

CO2 165–175 g/km

CO2 155–231 g/km

CO2 154–209 g/km

CO2 139–224 g/km

CO2 145–272 g/km

CO2 163–173 g/km

CO2 144–228 g/km

CO2 158–276 g/km

CO2 179–280 g/km

CO2 159–173 g/km

CO2 147–223 g/km

CO2 179 g/km

CO2 180–276 g/km

Alk. 70 602 €

CO2 160–213 g/km
Hinnat sisältävät alv:n, arvioidun autoveron (uusi mittaustapa WLTP) ja toimituskulut 600 €.
Hinnat 1.9.2018 hinnaston mukaisesti. Kuvan autot lisävarustein. Tarkista aina viimeisin hinta- ja tuotetieto jälleenmyyjältäsi tai www.mercedes-benz.fi
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GLE

GLS

G-sarja

X-sarja

Tulossa 2019

Alk. 123 326

Alk. 229 707 €

Alk. 62 193 €

V-sarja

CLS

S-sarja

S-sarja Coupé

Alk. 66 285 €

Alk. 96 295 €

Alk. 139 664 €

Hinnasto saatavilla
loppuvuodesta 2018

S-sarja Cabriolet

Mercedes-Maybach S-sarja

SLC

SL

Hinnasto saatavilla
loppuvuodesta 2018

Alk. 254 816 €

Alk. 49 813 €

Alk. 157 771 €

Mercedes-AMG GT Coupé

Mercedes-AMG GT Roadster Mercedes-AMG GT 4 door
Alk. 245 881 €
Coupé

CO2 190–234 g/km

Alk. 224 929 €

CO2 273–289 g/km

Lokakuu 2018

CO2 190 g/km

CO2 340–342 g/km

CO2 177–188 g/km

CO2 174–345 g/km

CO2 242–328 g/km

CO2 151–197 g/km

CO2 275–292 g/km

CO2 197–207 g/km

CO2 204–274 g/km

EQC
Tulossa 2019

Tulossa 2019
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Käymässä
tulevaisuudessa
Tarkasti valittu tiimi ja suuret tavoitteet. CASE-yksikkö vie
Mercedes-Benziä liikkumisen tulevaisuuden maailmaan.
Yksikön vetäjä Wilko Stark salli vierailumme muutoin
tiukasti suljettujen ovien taakse.

Mercedes

myös verkottuminen. Näköpiirissä
siintävät myös itseajavat eli autonomiset autot. Wilko Stark kutsuu autonomisen autoilun tuloa
yhteiskunnallisesti
valtavaksi
murrokseksi. Sähköautot, Wallbox-latauspisteet, latauspisteinfrastruktuuri, latauspalvelut ja
energian varaaminen: kokonainen
uusi ekosysteemi on kehitettävä
ja toteuttava toistensa lomassa. Jo
muutaman vuoden kuluessa ihmiset pääsevät kokemaan sen, mitä
Wilko Stark kutsuu intuitiiviseksi
liikkumiskokemukseksi.
Tulevaisuuden Mercedes-Benz
on vision mukaan täynnä avustinjärjestelmiä. Reaaliaikaiset tiedot
saadaan kojelauta- ja mittaristonäyttöihin. Auto muuttuu kotiolohuoneen jatkeeksi.
“Tulevaisuuden
asiakkaan
ei tarvitse huolehtia oikeastaan
mistään”, kertoo CASE-yksikön
vetäjä, “hän vain napsauttaa älypuhelintaan ja saa käyttöönsä
sillä hetkellä tarvitsemansa liikkuvuusratkaisun.” Tulevaisuuden
liikkuminen on joustavampaa kuin
koskaan aiemmin. Se on visio, joka
kohta toteutuu.
Tarkasti valvotuissa tiloissa
CASE-yksikön noin 500 työntekijää on jaettu useampaan alayksikköön. Sindelfingenin tehtaan
yhteyteen on sijoitettu alayksikkö
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“Projektfläche EVA 2”. Sen ajatushautomo-workshopit on nimetty
kuuluisien keksijöiden mukaan,
esimerkiksi Thomas Alva Edisoniksi. Alayksikön “areenalle”
kokoontuu toisinaan 80–90 kollegaa keskustelemaan vaikkapa
siitä, millaisia ominaisuuksia
tulevaisuuden akustolta vaaditaan. “Meillä on tavoitekuva, tiedämme tarkasti, mihin haluamme
päästä”, Wilko Stark sanoo, “mutta
toteuttaminen aiheuttaa valtaisia
vaatimuksia.”
Ovi heilahtaa auki. Ovi, jota
kukaan ei koskaan saa jättää auki,
tai muutoin sireeni hälyttää. Suojatussa tilassa on “Sitzkiste”, istumalaatikko, puinen malli. Tulevaisuuden mahdollisessa EVA 2
-hahmotelmassa akusto on auton
pohjassa. Siksi autossa istuttaisiin nykyisiä autoja korkeammalla. Mitä siitä seuraa pääntilan
ja näkyvyyden kannalta? Tusinan verran ihmisiä keskustelee,
koeistuu ja koskettelee muotoilun
linjoja.
Jonkin matkan päässä, yhdeksännestä kerroksesta avautuu
näkymä tehdashallien yli, ja
kauempana pyörii Mercedes-tähti.
Täällä ylhäällä harkitaan päätöksiä 2020-luvulle. Monta valintaa ja
ratkaisua on tehtävä jo nyt.
45-vuotias Wilko Stark on ollut
Daimlerilla vuodesta 2012.

C

Connectivity:
autojen
liitettävyys
ja yhteydet

A

Autonomous:
itseajavien eli
autonomisesti
ajavien autojen
kehittäminen

S

Shared & Services:
uudet liikkuvuuspalveluratkaisut

E

Electricity:
sähköllä
liikkumisen
lisääminen

TEKSTI: RÜDIGER BARTH KUVA DIRK BRUNIECKI

J

oulukuusi on sijoitettu siten,
että jokainen joutuu kulkemaan sen ohi. Sitä vastapäätä
on kahviautomaatti, ja suoraan edessä on myös niin sanottu
areena. Kuusen neulaset ovat
muovia. Kun CASE-yksikön tilat
otettiin käyttöön, päällikkö Wilko
Stark oli sanonut: “Haluan nähdä
ensimmäisen EVA 2 -automme valmistuvan jouluksi.”
Hän ei tarkoittanut lähestyvää
joulua. Aikaa kuluu jonkin verran
enemmän.
Mercedes-Benzillä EVA 2
-autoksi kutsutaan autoa, joka on
suunniteltu akuston ympärille ja
joka hyödyntää sähköllä liikkumisen mahdollisuuksia kokonaisvaltaisesti ja johdonmukaisesti.
EVA 2 on suunnittelijoille tavoite
ja velvoite. Samalla se on energiaa
vapauttava taikasana.
Aika pian Wilko Starkin ilmoituksen jälkeen tiimiläiset raahasivat joulukuusen paikalleen.
Wilko Stark on Daimler AG:n
strategiajohtaja, ja lisäksi hän
johtaa CASE-yksikköä. Yksikkö
on saanut nimensä neljästä liikkuvuustrendistä (ks. sarake tässä
oikealla). Daimlerin konsernijohtaja Dieter Zetsche puhuu autonvalmistuksen aikakausimuutoksesta. Sähköautoilu tekee tuloaan.
Digitaaliset palvelut monipuolistuvat ja lisääntyvät nopeasti, kuten

Lyhenne CASE
tulee aikamme
neljästä suuresta
liikkuvuustrendistä:

Mercedes-Benz

CASE-yksikön johtaja
Wilko Stark pohtii tiiminsä
kanssa tulevaisuuden
automallisuunnitelmaa
“istumalaatikon” avulla
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Johtamansa tiimin kanssa hän suosii avointa kommunikaatiota. Hän
mainitsee nimet Jochen Hermann,
Oliver Wiech, Susanne Hahn,
Stefan Abraham, Jörg Heinermann
ja Christoph Starzynski. Hän voisi
mainita vielä monta muutakin.
He kaikki ovat tuotesuunnittelun, myynnin ja markkinoinnin,

tuotannon ja autojen valmistuksen
jokaisen osa-alueen kovia ammattilaisia. He ovat tiukasti verkottuneita koko Daimler-organisaatioon
ja ihmisiin, jotka osaavat ajatella
“out of the box”, oman tontin ulkopuolelle. Ihmisiin, jotka CASE-yksikön johtajan mukaan avaavat
uusia uria.

Eriävät mielipiteet? Ne ovat toivottuja esittäjän asemasta riippumatta. Wilko Stark antaa toisten
puhua, kuuntelee ja keskeyttää
harvoin. “Minulla on vain yksi
pyyntö, mutta se on tärkeä.” Näin
hän usein aloittaa evästyksen tai
ohjeistuksen antamisen.

Stuttgartin Olgaeck vuonna
2036. Daimler-konsernitutkimuksen tulevaisuusvisiossa näkyy autonomisesti
ajavia autoja ja köysirata.
Sekä rentoja ihmisiä.

KOKONAISHAHMOTELMA DAIMLER AG, TULEVAISUUDEN TRENDIT JA NÄKYMÄT (RD/RIF), TOTEUTUS XOIO GMBH
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Vasemmalla: ajatushautomo-workshopit on nimetty
keksijöiden kuten Thomas
Alva Edison mukaan.
Keskellä: CASE-yksikön
arkea. Ideat kirjataan usein
keltaisilla muistilapuilla.
Oikealla: hiljentymistila
hektisyyden vastapainoksi
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taloudellisista tai juridisista seikoista
johtuen, CASE-tuotantojohtaja Stefan
Abraham sanoo: “Me hukumme
yksityiskohtiin. 10 kilometrin korkeudelta katsottuna, käännymmekö
vasemmalle vai oikealle?” Silloin on
yksinkertaisesti tärkeää lähteä liikkeelle. Kalifornialaisen Stanfordin
yliopiston professorit kävivät hiljattain täällä, kirjoittivat sitten “vallankumouspalapelistä”, joka Wilko Starkin on saatava koottua (ks. linkki),
ja kertoivat “saksalaisten intohimosta täydellisyyteen, tarkkuuteen
ja menestykseen”. Aiheutuuko siitä
este tai taakka, koska nopeus kuitenkin ratkaisee? “Ei”, vastaa Wilko
Stark. “Minusta se on täysin selvästi
kilpailuetu.”
CASE-yksikön päivät ovat jaksotettuja. Aihe aiheelta. Joskus
10 minuuttia, joskus 15 minuuttia.
Työkaveri esittelee konsernin jonkin tytäryhtiön uuden sovelluksen.
Näppärän helpon ja vaistonvaraisesti
käytettävän. “Miten te tämän olette
tehneet?” CASE-yksikössä halutaan
oppia mahdollisimman nopeasti ja
kenen tahansa opettamana. Itseajavien autojen kehittämisessä Daimler
tekee tiivistä yhteistyötä Boschin
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kanssa. “Näin me tänään ajattelemme”, sanoo Wilko Stark. “Ilman
raja-aitoja. Joskus villisti ja pitkälle,
sitten taas tiukasti käytännön toteutukseen keskittyen. Tämä on kuin
spagaatin tekemistä, joka päivä.” Tehtävälistalla on itseajavan auton konsepti. Keskustelua käydään uudesta,
tehokkaasta tunnistinyksiköstä. “Entäs sen
muotoilu”, joku kysyy, ja
toinen heti perään “mitä
se maksaa?” Auton suunnittelua sanan perinteisimmässä merkityksessä.
“Meidän on nopeasti luotava tunne siitä, mikä on
mahdollista”, Wilko Stark
toteaa, “haluan maksimipaketin.” Ja sitten kuitenkin: “Meidän pitää tehdä
siitä niin intuitiivinen
kuin mahdollista. Ei asiakas halua
miettiä ja pohtia, mitä hänen olisi
tehtävä. Hän haluaa tehdä sen.”
He lähestyvät kaikkea asiakaslähtöisesti. Se on digitalisoituneen
ajan henki. Mitkä ovat kipupisteet?
Tarvitaanko tulevaisuuden autossa
ohjauspyörä siltä varalta, että auto
pitää pystyä ohjaamaan hinausauton
lavetille? “Millaisia seurauksia sillä
olisi, siis rakenteellisesti?” Kysymys
leijuu huoneessa. “Tämä on auton
kokonaiskonseptitason kysymys”,
Wilko Stark sanoo jo monta vuotta
ennen kyseisen automallin lanseerausta. Kysymys, johon heidän on löydettävä vastaus.
Hetkeä myöhemmin tunnelma
kiristyy toisen kysymyksen myötä.
“Älkää nyt sentään käyttäkö noin
kiihkeän katkeraa sävyä”, sanoo yksi
talouspuolen kollega. Nauru täyttää
huoneen.
Wilko Starkin mielestä “tämä
kaikki on niin hauskaa”.

Kalifornialaisen Stanfordin
yliopiston tutkielma löytyy
osoitteesta:
mbmag.me/
case-stanford

KUVA DIRK BRUNIECKI

Wilko Stark raportoi suoraan konsernijohtaja Dieter Zetschkelle. Suorat
yhteydet ja erinomainen joustavuus,
siinä idea, jolla jättiläiskokoinen yritys toimii ripeästi.
Wilko Starkin pitää olla pioneeri,
ja tiiminsä kanssa hänen pitää kulkea polkuja, joita ennen ei ole edes
ollut olemassa. Hänen
pitää olla diplomaatti,
joka toimii välittäjänä
eri erikoisalojen osastojen välillä. Hän on
tietenkin myös kilpailija, joka haluaa osansa
ihmisistä, budjeteista
ja huomiosta. Ja hän
on luotsi, koska käsiteltävät aiheet ja asiat
ovat muillekin yhtä
tutkimattoman uusia
ja vieraita. Intuitiivinen
liikkuvuus kuulostaa niin itsestään
selvältä. Matka sitä kohti on kuitenkin täynnä yksityiskohtatyötä.
Lainsäätäjä on vastikään huomannut
aiheet kuten tietojenhallinta ja autonominen ajaminen. Monet askarruttavat kysymykset vasta saavat
muotonsa. Eri maiden väliset kulttuurierot ovat myös huomattavan suuria.
“Päätösten tekemistä epävarmuudessa”, Wilko Stark kuvailee työtään.
Usein hän käyttää myös sanaa, jota
ei odottaisi kuulevansa: mahanpohjatunne. Pitäisikö kaikki aiheet tuntea
läpikotaisin? Se on aiheiden monimutkaisuuden vuoksi mahdotonta.
“Mutta oikean mahanpohjatunteen
pohjalta pystyn esittämään oikeat
kysymykset ja siten ohjaamaan
toimintaa oikeaan suuntaan”, hän
selostaa. Etenemmekö suunnitelman mukaisesti? Jos emme, miksi?
Wilko Stark ei herkästi luovu tavoitteistaan. Pioneerin pitää olla myös
jääräpäinen.
Jatkuva painiskelu yleiskäsityksen saamiseksi ja asian monimutkaisuuden avaamiseksi on
aistittavissa. Toisinaan, kun aihe
osoittautuu ylen moniosaiseksi
ja monimuotoiseksi teknisistä,

Rüdiger Barth sai viettää
kaksi päivää CASE-yksikössä. Insinööreille tuskin
on tarjolla jännittävämpiä
työtehtäviä.
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Keskity ajamiseen.
Me pidämme huolen kaikesta muusta.
Nouse kyytiin, kiinnitä turvavyö ja nauti autostasi vailla huolia, joka päivä. Mercedes-Benz-huolenpitosopimuksessa
maksat vain kiinteän kuukausihinnan ja voit huollattaa ja korjata autoasi valtuutetussa Mercedes-Benz-huollossa
ilman kuluja. Kun huollot ja korjaukset on tehty aina valtuutetussa merkkihuollossa alkuperäisiä varaosia käyttäen,
autosi seuraavakin omistaja voi luottaa Mercedes-Benzin laatuun kuten sinä – ja arvostaa sitä myös hinnassa.
Huolenpitosopimus sisältää mm.
• Määräaikaishuollot huolto-ohjelman mukaisesti
• Korjaukset, ml. kuluvien osien korjaukset, sopimusehtojen rajoissa
• Polttimot ja pyyhkijänsulat myös huoltojen välillä
• Huollot ja korjaukset sertifioitujen Mercedes-Benz-mekaanikkojen toimesta aidoilla Mercedes-Benz-varaosilla
• Kiinteä kuukausimaksu
• Ei yllättäviä korjauskustannuksia
• Mobilo-liikkuvuusturva
Lue lisää huolenpitosopimuksesta:
www.mercedes-benz.fi/huolenpitosopimus
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Susie Wolff on itse itsensä paras mainos. Hän on
erittäin määrätietoinen, päättäväinen, lahjakas ja
kova tekemään töitä. Hän on rento ja huumorintajuinen. Hän on myös kolmekymppinen eläkeläinen. Entinen Formula 1 -testikuljettaja kertoo,
mitä vuodet kilparadoilla ovat hänelle opettaneet
ja mihin hän ryhtyy seuraavaksi.
TEKSTI: ANNIKA SHARP
KUVAT: PETRI MAST
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OLE
PA R AS
VERSIO
I T S E S TÄ S I !

Ravintola Southpark
Helsingissä tarjosi upeat
puitteet kun Susie Wolff
ja viisikymmentä muuta
naisvaikuttajaa kerääntyi
She´s Mercedes
lanseeraustapahtumaan.
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Susie Wolff vieraili
Suomessa She´s
Mercedes lanseeraustapahtumassa
toukokuussa.

Perhe ja intohimon syttyminen
Kipinän moottoriurheiluun Susie ja veljensä saivat jo pieninä, kun vanhemmat
laittoivat lapsensa pienten mikroautojen
päälle ja opettivat ajamaan. Vanhemmat
olivat tavanneet toisensa isän omistamassa
moottoripyöräkaupassa, joka perheellä on
yhä edelleen, yli 40 vuotta myöhemmin. Isä
itse ajoi kilpaa moottoripyörillä ja perhe
reissasi kisamatkoilla mukana. Lapset viettivät aikaansa ajaen pikku karting-autoilla
kilparadan takana. Kasvatus oli tasaarvoista ja kannustavaa.
”Vanhempamme eivät koskaan, milloinkaan, antaneet minun ymmärtää, ettenkö
voisi saavuttaa tismalleen samoja asioita
kuin puolitoista vuotta vanhempi isoveljeni
David tai että olisin jollain tavoin erilainen
kuin veljeni. Tai ettei moottoriurheilu olisi
sopiva harrastus tytölle”, Susie muistelee
lapsuuttaan.
Jo pienestä pitäen Susie rakasti kilpailemista ja voittamista. Hän osoittautui
nopeaksi oppijaksi ja lahjakkaaksi kuljettajaksi jo varhain. Niinpä isä vei tyttärensä
ensimmäistä kertaa karting-radalle. Paikan
päällä molemmilla alkoivat puntit tutista –
täällä ajetaankin todella kovaa. Muut ajajat,
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kaikki pelkästään poikia, olivat paljon
nopeampia kuin Susie. Muutaman kierroksen jälkeen Susie palasi isänsä luo ja sanoi,
ettei tämä sittenkään taida olla hänen juttunsa. Isä totesi rauhallisesti: ok, meillä on
kaksi vaihtoehtoa. Joko mennä takaisin
radalle ja antaa muille pikkukuljettajille
vastusta ajamalla nopeammin tai pistää pillit pussiin, auto peräkärryyn ja lopettaa
siltä päivältä.
”No, lienee selvää, kumman vaihtoehdon valitsin!”, Susie nauraa.
”Siitä alkoi harrastus, joka oli hauskaa ja
johon
suhtauduin
jo
silloin
intohimoisesti.”
13-vuotiaana Susie pääsi ensimmäistä
kertaa seuraamaan Formula 3 -kisoja. Silloin tapahtui jotain merkittävää. Hän
ymmärsi, että voisi todella tehdä rakkaasta
harrastuksestaan työn ja luoda siitä itselleen uran.
”Tajusin, että minusta voi tulla Formula
1 -kuljettaja. Olin 13-vuotias ja siitä hetkestä lähtien minulla oli selkeä unelma ja
tavoite”, Susie kertoo.
”Kun suhtautuu intohimolla omaan
tekemiseensä, on paljon helpompaa menestyä. Mutta on myös huomattavasti
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helpompaa kestää takapakkeja, koska
tekee sitä, mitä rakastaa”, hän jatkaa.
Ympärillä olleet ihmiset kuitenkin suosittelivat Susien harkitsemaan varasuunnitelmaa. Susie päätyi hetkeksi lukemaan
kansainvälistä bisnestä Edinburghin yliopistoon vain huomatakseen, ettei opiskelun ja kilpauran yhdistäminen onnistu –
kumpaakaan hän ei suorittanut kunnolla.
Eikä bisnesopintoja kohtaan hänellä ollut
juuri intohimoja.
”Jälkikäteen olen sitä mieltä, että unohtakaa varasuunnitelmat! Suunnitelma A
eteen ja tee kaikkesi, jotta saat sen toimimaan”, Susie rohkaisee.
Kriitikkoja ja vastoinkäymisiä on ollut
aina, mutta usko omaan tekemiseen ja
päättäväinen asenne ovat pitäneet Susien
oikealla suunnalla.
”Pidin aina mielessäni todellisen unelmani ja päämääräni: Formula 1.”
Luota intuitioon ja kuuntele sisintäsi
Susie on ollut näyttämässä tietä ja tehnyt
historiaa läpi koko moottoriurheilu-uransa.
Lapsuuden karting-harrastus johti ammattilaisuran alkuun vuonna 2001 Ison-Britannian Formula Renault -sarjassa, missä hän
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ajoi kolmesti palkintokorokkeelle, oli sinä
aikana kahdesti ehdolla British Young
Driver of the Year Award -palkinnon saajaksi ja menestyksensä johdosta pääsi
vuonna 2005 ajamaan tiukkaan Formula 3
-luokkaan. Susie oli tuolloin 23-vuotias.
F3-autourheiluluokka on yksi kuljettajien
tärkeimmistä ponnahduslaudoista kuninkuusluokkana pidettyyn Formula 1 -luokkaan. F3 vaihtui Saksan vakioautoluokan
DTM-sarjaan, missä vuosien 2006 ja 2012
aikana Susie kilpaili Mercedes-Benzillä
kymmenen
nopeimman
kuljettajan
joukossa.
Seuraavaksi uralle osui se napakymppi:
Williams F1 -talli nappasi hänet ensin kehityskuljettajaksi parin kauden ajaksi ja
ylensi vuonna 2015 testikuljettajaksi Formula 1 -luokkaan. Vuotta aiemmin Iso-Britanniassa Susie teki historiaa: ajettuaan
Silverstonen harjoituksissa hän oli ensimmäinen naiskuljettaja 22 vuoteen, joka
osallistuu F1-sarjan osakilpailuviikonloppuun. Williamsin testikuljettajana Susie
työskenteli kaikkiaan kuuden F1-kauden
ajan, ja lopetti kilpauransa 33-vuotiaana
vuonna 2015. Sen jälkeen hän on toiminut
tv-kommentaattorina,
mentorina,
Mercedes-Benzin brändilähettiläänä, puhujana, perustanut järjestön ja tehnyt hyväntekeväisyyttä, saanut lapsen ja viimeisimpänä nimetty tallipäälliköksi Formula E
-luokkaan.
Melko komeaa, eikö? Susien ura voi vaikuttaa täydellisen onnistuneelta ja suoraviivaiselta, tasaiselta menestykseltä, mutta
harva asia elämässä sujuu ilman muutamaa mutkaa. Näin kävi myös Susielle. Formula 3 -luokan kisat jäivät hänellä aikanaan harmillisen lyhyeen. Kilpaurheilu on
kallista puuhaa ja edellyttää rahaa –
autourheilun ollessa kyseessä, melko paljon rahaa. Kilpaillakseen F3-luokassa
Susiella oli yksi sponsori, joka mahdollisti
harjoittelun ja kisoissa kiertämisen.
Eräällä aamulenkillä hän kuitenkin liukastui ja mursi nilkkansa. Kisata ei voinut,
joten sponsori jätti suojattinsa ja Susie
menetti paikkansa Formula 3 -luokassa.
Tämä oli naiselle kova paikka, unelma
urasta tuntui murskaantuneen.
”Tuntui, kuin olisin tippunut syvälle
mustaan aukkoon ja samalla menettänyt

Lokakuu 2018

tyrkyllä olleen momentumini päästä
F1-luokkaan kuljettajaksi”, hän muistelee
yhtä elämänsä vaikeinta ajanjaksoa.
Jokin kuitenkin puski Susieta eteenpäin, eikä hän antanut periksi.
”Intuitiosi ei välttämättä itsestäänselvästi näytä oikeaa suuntaa, mutta jos kärsivällisesti kuuntelee sisintään ja rohkeasti
seuraa sitä, uskon, että se viitoittaa kunkin
omalle tielleen. Eikä pidä ikinä luovuttaa”,
Susie pohtii.
Susie muistuttaa, että aina tulee vastaan
kriitikkoja ja vastoinkäymisiä, mutta kun
uskoo päättäväisesti omaan tekemiseensä,
pääsee pitkälle. Hänen kohdallaan sinnikkyys palkittiin, sillä muutaman vaikean
kuukauden ja epäonnistuneen yrityksen
jälkeen onni potkaisi. Susie sai kutsun
tulla testaamaan Saksan DTM-sarjan autoa
ja lopulta hän teki vuoden kilpailusopimuksen Mercedes-Benzin kanssa.
”DTM-sopimus todella muutti paitsi kilpaurani, myös koko elämäni suunnan. Se
oli uskomatonta”, Susie kertoo.
Susie ajoi DTM:ää kaikkiaan seitsemän
kautta.
”Tämä osoittaa, että kun saa pienenkin
mahdollisuuden, siitä ovenraosta kannattaa rynniä sisään kaikin voimin, antaa
aivan kaikkensa ja tehdä siitä tilaisuudesta
jotain enemmän.”
Unelmissa on voimaa
Susie oli vasta pieni 13-vuotias, joka unelmoi Formula 1:stä – mutta joka tiesi tarkalleen, mitä reittiä sinne halusi päästä.
Susien mielestä on tärkeää, että tietää, mitä
elämältänsä haluaa ja mitä tahtoo saavuttaa. Olkoon se lyhyt- tai pitkäaikaista,
mutta tulee olla näkemystä omista päämääristään elämässä, hän sanoo.
”Itse ilman muuta tarvitsen tavoitteita
ja haastetta elämääni. Unelmointi on elintärkeää, mutta unelma ilman suunnitelmaa
on
pelkkää
toiveajattelua”,
Susie
painottaa.
Unelma antoi muistuttaa itsestään, kun
DTM-uransa loppuvaiheessa Susie huomasi
olevansa jo liikaakin mukavuusaluellaan.
Asiat olivat hyvin niin radalla kuin sen
ulkopuolella, mutta sisimmässään hän
tiesi, että Formula 1 oli edelleen hänen
suuri unelmansa ja päätavoitteensa. Silloin
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onni potkaisi toistamiseen ja Susie pääsi
näyttämään taitonsa. Eräästä tiukkaa
DTM-kilpailua olivat katsomassa juurikin
Williams-tallin miehet, jotka seurasivat
Susien ajamista silmä kovana. Herrat olivat
skeptisiä siitä, miten nainen voi pärjätä
kilparadalla.
Susie suoriutui kovassa kisassa mallikkaasti, ja miehet antoivat hänelle mahdollisuuden ajaa 20 kierrosta Williamsin F1-autolla. Tehtävään valmistauduttiin systemaattisesti
ja
äärimmäisellä
huolellisuudella, kaikki osa-alueet fyysisen
ja henkisen treenin osalta huomioiden.
”Ja sen piti olla siinä! Vaivaiset 20 kierrosta Silverstonessa oli kaikki mihin aluksi
sain tilaisuuden”, hän kertoo.
Susie kuitenkin osoitti olevansa lahjakas ja nopea kuljettaja, ja rikkoi hänelle
asetetut aika-arviot. Williamsilla oltiin
vakuuttuneita ja Susiesta tuli tallin uusin
kehitys- ja testikuljettaja. Unelma, jota
kohti hän oli päämäärätietoisesti työskennellyt vuosien ajan, oli nyt totta.
Ole paras versio itsestäsi
Susie Wolff on upea, moderni esikuva.
Omalla esimerkillään hän kannustaa nuoria seuraamaan unelmiaan ja päättäväisesti
tekemään töitä niiden saavuttamisen eteen.
”Kaikilla meillä on niin vahvuutemme
kuin heikkoutemme, mutta mikä ratkaisee
on se, että olet paras oma itsesi.”
Jotta siihen voi päästä, on ensin huolehdittava yksinkertaisista perusasioista.
”Riittävästi lepoa ja unta, hyvää ravintoa
ja aktiivista arjen hyötyliikuntaa. Kehittyminen ja päätöksenteko on väsyneenä
mahdotonta, ja kuten isoisäni sanoi, diesel
ei toimi bensa-autossa,” Susie hymyilee.
Uransa aikana Susien on osoittanut olevansa paitsi lahjakas myös äärimmäisen
fokusoitunut ja määrätietoinen – ja todella
kova tekemään töitä. Vaatii henkistä kypsyyttä pitääkseen 13-vuotiaan teinitytön
unelma voimissaan läpi aikuistumisen, ja
pystyä keskittymään tavoitteeseensa niin
tiiviisti, että joku päivä se toteutuu.
”Yksinkertaisesti rakastuin jo pienenä
ajamiseen ja voittamiseen, en halunnut
muuta tehdä. Ja kun tekee riittävästi töitä
unelmansa eteen, voi saavuttaa mitä vaan.”
Susien kohdalla uramenestys puhuu
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”Roolimalleja tarvitaan, jotta
nuoret tytöt voivat nähdä, että
myös he voivat harrastaa
moottoriurheilua.”
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Southpark Ravintola oli
koristettu Suomen She´s
Mercedes lanseeraustapahtumaan sopivaksi.

puolestaan. Susie on myös onnistunut käyttämään omia ominaisuuksiaan hyväkseen.
Formulamaailma piti ennakkoluuloisesti
hänen sukupuoltaan erilaisuutena, heikkoutenakin, mutta Susie onnistui kääntämään erilaisuutensa vahvuudekseen.
Esimerkiksi kuljettajien painorajat olivat Susielle helppo ylläpitää, olihan hän
lähtökohtaisesti useamman kilon kevyempi
kuin mieskuljettajat. Hän muistelee kertaa
kun joku miespuolisista kuljettajista valitti,
kuinka raskasta on miettiä joka välissä
mitä suuhunsa laittaa, ettei paino vaan
nouse ennen kisoja. Susie nauroi takaisin,
että ”tervetuloa naisten elämään!”.
”Olen saanut vahvojen ja itsenäisten
naisten mallin äidiltäni ja isoäidiltäni, enkä
koskaan pitänyt itseäni poikkeavana formulapiireissä vain siksi, että satun olemaan nainen.”
”Ratin takana istutaan kypärät päässä.
Ei sillä ole mitään väliä miltä näytät tai
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Susie nautti Suomen
toukokuun lämpimästä
kesäillasta.

mitä sukupuolta edustat. Ainoa, millä on
merkitystä, on kuinka nopea olet. Opin
nopeasti, että performance is power”, Susie
sanoo painokkaasti.
She’s mercedes ja naisten moottoriurheilun tulevaisuus
Susie on kansainvälisen She’s Mercedes
vaikuttajaverkoston päälähettiläs. She’s
Mercedes on naisille suunnattu yhteisö,
jonka tehtävä on inspiroida ja yhdistää
uusia ihmisiä. Se on avoimen ilmapiirin
paikka vaihtaa ajatuksia ja jakaa kokemuksia menestyneiden naisten kesken.
”Olen tosi innoissani She’s Mercedes
-verkostosta ja mahdollisuuksista sen puitteissa. Ehdottomasti haluamme tehdä enemmän, esimerkiksi järjestää autokouluja
Saudi Arabiaan, missä naiset vihdoin voivat
laillisesti ajaa autoa. Olemme menossa
oikeaan suuntaan”, Susie sanoo.
”Autovalmistajien on otettava naiset
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mukaan keskusteluun, ja kuunneltava
heitä tarkasti. Tässä kohdin She’s Mercedes
tulee mukaan. Olemme päätöksentekijöitä
tässäkin suhteessa”, hän muistuttaa.
Kun eläköityy kilpaurheilusta kolmekymppisenä, ehtii aktiiviuran jälkeen
tehdä yhtä ja toista. Varsinkin, jos on sellainen päättäväinen tehopakkaus kuin Susie.
Hän on koko uransa ajan puhunut paljon
tyttöjen moottoriurheilun puolesta.
”Roolimalleja tarvitaan, jotta nuoret
tytöt voivat nähdä, että myös he voivat harrastaa moottoriurheilua. Kaikki lähtee
asenteiden muutoksesta”, hän sanoo tiedostaen oman roolinsa esikuvana.
Tätä työtä varten hän on perustanut
Dare To Be Different -organisaation
yhdessä Iso-Britannian moottoriurheilun
lajiliiton kanssa. Tavoitteena on löytää lahjakkaita nuoria naisia harrastamaan moottoriurheilua tai muutoin työskentelemään
lajin parissa, innostaa ja ohjata heitä
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https://www.susiewolff.com/
www.daretobedifferent.org
https://www.fia.com/theGirlsOnTrack

”Kaikilla meillä on niin
vahvuutemme kuin heikkoutemme, mutta mikä
ratkaisee on se, että olet
paras oma itsesi.”
Kuvassa vasemmalta: elämäntaidon
valmentaja ja tapakulttuuri kouluttaja
Johanna Kölli, juontaja-toimittaja Maria
Veitola, Suomen She´s Mercedes kasvo
Mervi Kallio ja Susie Wolff.

eteenpäin miesvaltaisten lajien sisällä. Esikuvien on tärkeää osoittaa, että ennakkoluulot on mahdollista rikkoa.
”Mitä enemmän saamme tyttöjä lajin
pariin, sitä varmemmin he menestyvät niin
juniorikategorioissa kuin myöhemmin
ammattilaisinakin, parhaat kyllä nousevat
huipulle. Naiset ovat tarpeeksi lahjakkaita
kilpaillakseen autourheilussa, olen itse sen
todistanut”, Susie sanoo.
FIA:n The Girls On Track -ohjelmassa
tavoitellaan samoja teemoja: edistetään tyttöjen ja naisten asemaa autourheilussa
sekä madalletaan naisten kynnystä autourheiluun. Susie toimii yhtenä järjestön
lähettiläänä.
”Puhumme asiasta paljon, mutta jos
kukaan ei tee mitään konkreettista, mikään
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ei muutu. Riittää, että yksi henkilö saavuttaa jotain ja sillä on huikean positiiviset
vaikutukset seuraavaan sukupolveen”, hän
miettii.
Mutta onko ensimmäinen naispuolinen
Formula 1 maailmanmestari jo syntynyt?
Susie pitää pitkän tauon, miettii ja vastaa
sitten.
”Maailmanmestari? Ei. Osakilpailun
voittaja? Kyllä. F1 maailmanmestaruus on
iso, valtava saavutus. Naiskuljettaja voittaa
maailmanmestaruuden 20 vuoden päästä,
kyllä”, hän arvioi.
Vuodet huippu-urheilijana ovat koulineet Susieta monin tavoin. Formula 1 on
vaativa laji, joka edellyttää äärimmäistä
fyysistä ja henkistä kapasiteettia.
”Urheilu on hieno elämäntaitojen
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oppimisen väline. Oppii voittamaan, häviämään, keskittymään, toimimaan tiimissä
muiden kanssa...”, hän listaa.
Nämä taidot tulevat olemaan isossa roolissa tulevaisuudessa, sillä Susie on juuri
nimetty VENTURI Formula E -tiimin tallipäälliköksi. Hän tekee taas jotain uraauurtavaa ollessaan ensimmäinen nainen vastaavassa tehtävässä sähköautojen Formula
E -luokassa.
”Formula E -mestaruuskisoissa meillä
on paljon tulevaisuuden potentiaalia”, hän
on sanonut.
Susie osoittaa sen jälleen kerran: kun
tekee päämäärätietoisesti töitä unelmiensa
eteen, voi saavuttaa mitä vaan.
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She´s Mercedes
golfpäivä keräsi
Sarfvik-golfiin iloisia
vaikuttajanaisia.

Tapahtumassa lajiin
pääsivät tuttustumaan
myös aloittelevat
golfnaiset.

Suomen She´s
Mercedes kasvo
Mervi Kallio keskittyy lyöntiin.

Ursula Wikström ja
Noora Komulainen
olivat mukana
antamassa vinkkejä
peliin.

She´s Mercedes golfpäivä Sarfvik golfissa
She’s Mercedes -vaikuttajaverkoston
ensimmäinen varsinainen jäsentapahtuma järjestettiin elokuussa Sarfvik
Golfklubilla. Kauniissa maisemissa loppukesän säässä oli mahtava kokoontua
naisporukalla yhteen. Golfammattilaiset
Ursula Wikström ja Noora Komulainen
olivat mukana tapahtumassa antamassa
vinkkejä peliin.
Tunnelma oli rennon leppoisa, ja
tiukan kisan sijaan pelattiin iloisella
asenteella samalla tutustuen uusiin
ihmisiin. Osa osallistujista kiersi 9 reikää, mikä onkin mainio ja ripeä tapa
pelata golfia tapahtumassa, jossa on
mukana iso porukka eritasoisia pelaajia.
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Golfammattilaisten läsnäolo koettiin
hyödylliseksi, kun kierroksen jälkeen
sai jäädä tutustumaan lajiin tarkemmin
ammattilaisten opastuksella. Aika hienoa
yksityisopetusta!
”Parasta antia oli ehdottomasti
yhdessäolo mahtavassa seurassa ja
uusien ihmisten tapaaminen. Päivä oli
oikein onnistunut ja järjestelyt taas viimeisen päälle,” kehui juontaja Mervi
Kallio.
Pelin jälkeen nautittiin maukas
lounas vilkkaan puheensorinan vallitessa. Pelissä menestyneitä myös palkittiin. Päivä oli täynnä naurua ja hyviä
kontakteja.
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AMOS REX ON
HELSINGIN ULJAS
UPEA UUTUKAINEN
TEKSTI: ANNIKA SHARP
KUVAT: AMOS REX
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Amos Rex ja talon arkkitehtuuri
on herättänyt valtavasti myös
kansainvälistä kiinnostusta.
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Lasipalatsin aukiolle muodostuvien kumpujen
ikkunoista voi kurkkia sisälle museoon.

T

aidemuseo Amos Rex Helsingin Lasipalatsinaukiolla on avannut ovensa
mittavan remontin jälkeen, ja tehnyt
sen varsin näyttävästi. Arkkitehtitoimisto JKMM:n suunnittelemat tilat on
pääsääntöisesti rakennettu maan alle, kaikkiaan noin 2200 neliömetrin verran.
”Uudesta Amos Rexistä halusimme mahdollisimman joustavan, teknisesti hyvin varustellun, ja monenlaisiin tarpeisiin taipuvan
tilan”, kertoo viestintä- ja markkinointipäällikkö Timo Riitamaa.
Maan uumenista nousee Lasipalatsin
aukiolle hauskoja kumpuja, joiden ikkunoista voi kurkistaa sisään museoon – tai
museosta ulos. Moni on myös huomannut
miten mainio paikka aukion kukkulat ovat
kiipeilylle!
”Ulkomailla ei ole itsestäänselvää, että
aukiot ovat aina avoinna ihmisille. Meillä
onneksi näin on! Porukka tykkää jäädä
aukiolle hengailemaan, skeittaamaan ja
turistit valokuvaamaan. Tästä olemme tosi
ilahtuneita”, Riitamaa sanoo.
Avajaisnäyttelyssä on esillä tokiolaisen, noin 500 jäsenisen, monialaisen
teamLab-taiteilijaryhmän digitaalinen installaatio ”Massless”, missä katsoja astuu
kirjaimellisesti sisään teoksiin. teamLabin
teos on rakennettu tilan ehdoilla, heijastettu
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projektorein koko ympäröivään tilaan.
”teamLabin ryhmän kanssa työskentely oli sujuvaa ja vaivatonta valtavasta
näyttelyoperaatiosta huolimatta”, Riitamaa
kiittelee.
Teos oli teknisesti todella vaikea toteuttaa, mutta teamLab on hyödyntänyt Amos
Rexin arkkitehtuuria taidokkaasti. Näyttelyn flow on yhtä kuin talon flow, ja se
todella näkyy ja tuntuu. Lopputulos on
ainutlaatuisuudessaan erittäin vaikuttava.
”Halusimme, että ensimmäinen näyttely
näyttää, mihin talo taipuu ja osoittaa, mitä
tilalta on lähdetty hakemaan. Siinä on mielestäni onnistuttu”, Riitamaa arvioi.
Vaikka teamLabin näyttelyssä on osittain pimeää ja se sisältää paljon ääntä ja
liikkuvaa kuvaa, se sopii erinomaisesti kaikenikäisille museovieraille. Teokset elävät
riippuen siitä, miten vierailija itse liikkuu
tilassa. Voi jopa vaikuttaa itse suoraan
siihen, miltä taide näyttää. Piirustushuoneessa saa värittää erilaisia hahmoja, jotka
skannattuna siirtyvät teokseen. Kirjavaksi
värittämäsi kolibri herää henkiin ja lennähtää yhtäkkiä pitkin museon seiniä, kattoa ja
lattiaa. Monessako museossa voi osallistua
teokseen tällä tavoin!
Amos Rex ja talon arkkitehtuuri on
herättänyt valtavasti myös kansainvälistä
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kiinnostusta. Museon tunnettuus on kasvanut merkittävästi, ulkomaisia toimittajia on
käynyt kylässä jo yli 200.
”Pyöritys on ollut melkoista, mutta
olemme tietenkin positiivisesti yllättyneitä
mielenkiinnosta. Museosta tehtiin iso juttu
muun muassa The New York Timesiin. Kutsumme jatkossakin nimekkäitä kansainvälisiä toimittajia vierailuille, tapaamme
taidealan ihmisiä ja jatkamme kansainvälistä yhteistyötä eri tavoin”, Riitamaa avaa
suunnitelmia.
Hyvä näyttelyohjelma takaa sen, että
kävijät löytävät Amos Rexiin myös avajaishulinan jälkeen. Helmikuussa 2019
museoon kootaan amsterdamilaisen taiteilijaduo Studio Driftin teoksia sekä piipuistaan ja knalleistaan tunnetun belgialaisen
surrealisti René Magritten töitä, ensimmäistä kertaa Suomessa. Talon arkkitehtuurikin tulee kevään näyttelyssä tulemaan
aivan uudella tavalla esille.
”Meillä on vahva usko tuleviin näyttelyihin. On upeaa, että museo on nyt koko ajan
täynnä! Suosio kantaa, kun ihmiset ovat
kokeneet jotain ainutlaatuista, ja haluavat
tulla kokemaan saman uudelleen”, Riitamaa miettii.
Amos Rexiin on tunkua jopa siinä määrin,
että ryhmävierailuille myydään ei-oota
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TeamLabin näyttelyssä on osittain
pimeää ja näyttely sisältää paljon
ääntä ja liikkuvaa kuvaa.

ja matkanjärjestäjät ottavat hanakasti
yhteyttä. teamLabin näyttelyn on nähnyt
myös moni sellainen, joka ei museoissa
muuten juuri vieraile. Avajaisten jälkimainingeissa vajaan kuukauden aikana Amos
Rexissä on vieraillut enemmän ihmisiä
kuin vanhassa Amos Andersonin museossa
koko vuonna!
Amos Rex ei siis ole pelkkä taidemuseo, vaan avoin kaupunkitila ihmisten ja
kulttuurin kohtaamisille: täällä halutaan
tehdä aidosti parempaa kaupunkikulttuuria. Samassa kompleksissa on iki-ihana elokuvateatteri Bio Rex, ravintola Lasipalatsi,
liikkeitä ja kahviloita sekä sisäpihalla Lasipalatsin tori ulkoterasseineen. Keskustan
paraatipaikalla sijaitseva 1930-luvun funkkiskaunotar on aivan upeassa kunnossa
pieteetillä tehdyn saaneerauksen ansiosta.
Lasipalatsi on herännyt uudelleen eloon.
”Me olemme hyvä kombo, tänne on
helppo tulla ja meillä on hyvät hinnat.
Haluamme, että pelkkä nimi Amos Rex
on laadun tae siitä, että näytteillä on aina
jotain kiinnostavaa. Pyrimme luomaan
museolle hyvän maineen, jotta ihmiset tulevat tänne joka tapauksessa”, Timo Riitamaa
summaa.
teamLab-näyttely avoinna 6.1.2019 asti.
www.amosrex.fi

”Halusimme, että ensimmäinen näyttely
näyttää, mihin talo taipuu ja osoittaa, mitä
tilalta on lähdetty hakemaan."

Mercedes-Maybach Spaceship (maaliskuu) –
Steffen Schulz,
Harjoittelija, Beyond the car -designtiimi

Mercedes-Benz Marsrover (huhtikuu) –
Mehdi Kerkouche,
Harjoittelija, Transportation Design

Gorden Wagener
Daimler AG:n muotoilujohtaja, työskennellyt
Mercedes-Benzille vuodesta 1997, vuodesta
2008 alkaen Mercedeksen päämuotoilija

Ideoita tulevaisuudesta
Mitä syntyy, kun Mercedes-Benzin lahjakkaimmat
muotoilijat saavat antaa mielikuvituksen lentää?
Upeita luonnoksia!
Mercedes-Benzille tekevät työtä
eri designstudioiden lahjakkaat
muotoilijat eri puolilla maailmaa.
Daimler AG:n muotoilujohtaja
Gorden Wagener on julistanut
heille tulevaisuuskilpailun. Hän
julkaisee jännittävimmät luonnokset Instgramissa kuukausittain. Tässä voittajat maalis- ja
huhtikuulta 2018.

KUVAT DAIMLER AG

Voittaneiden gallerianäyttely:
#mbsketchofthemonth

Mercedes
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Hej, Stockholm!
KUVA DIRK BRUNIECKI

Mercedes-Benzin uusi A-sarja näyttäytyi keskikesän yön sinisessä valossa loistavanvärisenä.
Ruotsin pääkaupunki tarjosi upean ympäristön
uudelle automallille.

Lokakuu 2018
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Kesäyönä kello 23:
Theresa Kallrath ihailee
pitkää sinistä hetkeä.
Mercedes
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Valoa yössä
Taiteilija Theresa Kallrath ja uusi
A-sarja Tukholman keskikesän yössä
TEKSTI: HENDRIK LAKEBERG KUVAT: DIRK BRUNIECKI
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H

än haluaa teostensa loistavan.
Jotta katsoja kokee tunteita, joita
ei ennen ole kokenut. ”Hänen
pitää yllättyä”, sanoo Theresa
Kallrath. Etäällä siintävät saariston varjot.
Gröna Lund -huvipuiston maailmanpyörän valot kirkastuvat hitaasti ja alkavat
loistaa alkuyön loputtomassa sinisessä
hetkessä. Södermalmin kaupunginosan
Fjällgatan-kadulla kello on yksitoista
illalla, mutta pimeys ei ole vielä laskeutunut. Theresa Kallrathin katse kiertää
Tukholman siluetissa ja taivaankannen
dramaattisessa valoleikissä.
Seuraavana aamupäivänä Theresa
Kallrath kumartuu piirrostensa ääreen.
Piirroksissa punainen ja sininen näyttävät

Mercedes

räjähtävän. Ne ovat hänen suurikokoisten
taulujensa luonnoksia. Hän istuu aamuauringon paisteessa kalliolla, joka jakaa Vaasapuiston kahteen osaan. Lähelle kokoontuu ihmisiä aamuvoimistelemaan, hiukan
kauempana lasten päiväkoti herää eloon.
Hento tuuli kantaa leikkipaikalta lasten
kikatusta ja pälinää. Kun sää on kaunis,
Kallrath rakastaa tehdä työtä ulkona. Esimerkiksi kotona Düsseldorfissa ateljeensa
pihalla, ja tällä kertaa Tukholmassa, joka
on hänelle varsin tuttu kaupunki. Käynti
täällä on 31-vuotiaalle Kallrathille kuin
kotiin tulisi, sillä vaikka hän onkin syntynyt Saksassa, hänellä on myös Ruotsin
passi ruotsalaisen äitinsä ansiosta.
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Vaasapuistossa Kallrath
tekee suurikokoisten
maalaustensa
luonnoksia.

Mercedes-Benz

Kallrath kertoo taulujensa syntyvän rajulla
otteella.

What3Words
Lontoolainen start-up
on jakanut maailman
57 biljoonaan neliöön
kooltaan kolme
kertaa kolme metriä.
Tavoitteena on
uudenlainen
navigointi, jossa
sijainti voidaan
määrittää tarkasti
ilman varsinaista
osoitetta. Siksi
esimerkiksi YK
käyttää kriisialueilla
what3wordsiä
tarkkaan paikannukseen. A-sarja on
ensimmäinen auto,
johon w3w on
integroitu. Ks. myös
sivulta 69.

Varjojen leikki. Jupiterinpunainen A-sarja
keskikesän valossa.

Theresa Kallrathin taide
leikkii värien kiehtovalla
voimalla.
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A
Kierros huippusuositulla Södermalmilla:
Theresa Kallrath odottaa
ystäviään Jessicaa ja
Floriania.

Innovatiivisen
MBUX-käyttöjärjestelmän näyttö sijaitsee
tunnelmavalaistujen,
upeiden ilmansuuttimien
yläpuolella.

i
Kattavat tiedot uudesta
A-sarjasta löytyvät
netistä:
www.mercedes-benz.fi
Mercedes
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Theresa Kallrath on valmistunut Düsseldorfin arvostetusta taideakatemiasta, jossa
mm. kuuluisa professori Joseph Beuys aikanaan ravisteli koko taidemaailmaa ja jossa
Hilla ja Bernd Becher mullistivat valokuvauksen. Nykyään siellä opettavat maailmankuulut taiteilijat kuten Andreas
Gursky. Valmistumisen jälkeen Kallrathin
ura pääsi nopeasti vauhtiin. Hänen suuret
maalauksensa pursuvat energiaa. Theresa
saattaa käyttää jopa 15 värikerrosta. Hän
läjäyttää maalia kankaalle, pahoinpitelee
maalikerrosta veitsellä tai hioo suurta alaa
taulun pinnasta. “Työskentelytapani on
erittäin raju”, hän kuvailee.
Theresa piipahtaa välillä kultaisena loistavassa Sven-Harryn taidemuseossa, joka
sijaitsee aivan Vaasapuiston vieressä. Sieltä
hän jatkaa uudella A-sarjalla Tukholman
historiallisen ja sokkeloisen vanhakaupungin suuntaan. Kotona Düsseldorfissa hän
enimmäkseen ajaa car2go-yhteiskäyttöpalvelun smartilla. Nyt hän kuljettaa A-sarjaa
Tukholman autioituneilla kaduilla. Keskikesän aikaan suuri osa kaupungin asukkaista
on lähtenyt maalle juhlimaan juhannusta
ystävien ja perheen kanssa. Kaupungissa
valitsee epätodellinen hiljaisuus. Kuin kaupunki pidättäisi hengitystään.

Vanhakaupungissa Theresa tapaa Martin-veljensä fikan eli kahvitauon merkeissä.
Kahvin seuraksi valitaan kardemummakierukkapullat. Martin Kallrath on luopunut
liike-elämän urastaan voidakseen tukea
siskoaan päätoimisesti. Hän organisoi galleriayhteydet, huolehtii lehdistösuhteista ja
pitää yhteyttä taiteen keräilijöihin. “Siskoni
taulut antavat katsojille vaikeasti selitettävissä olevaa voimaa”, Martin sanoo. “Pelkästään Düsseldorfissa on tuhansia taiteilijoita, mutta vain harva pystyy samaan elantonsa taiteen tekemisestä. Siskoni on siinä
onnistunut. Siitä minäkin olen ylpeä.”
Ilman valoa ei värejä
Matkalla seuraavaan tapaamiseen Theresa
käyttää luontevasti uuden MBUX-käyttöjärjestelmän puheohjausta. “Hey Mercedes,
show me the way to restaurant Tak”. Näyttöön ilmestyy reitti tuohon kaupungin kulinaarisesti kuumimpaan ravintolaan. Ravintolan yläpuolella on baari, jossa voi nauttia
spektaakkelimaisesta näkymästä. “Ilman
valoa ei ole värejä”, Theresa sanoo pilvien
kertyessä Tukholman ylle. “Kirkkaat, loistavat värit kiehtovat meitä, ja niillä on myös
voima vaikuttaa meihin.”

Ystävätkin kokeilevat
vallankumouksellista
puheohjausta.

Tyypillinen ruotsalainen
kahvihetki Martin-veljen
kanssa...

... ja kahvin seurana
tietenkin kardemummakierukkapullat.

Pehmeys: Theresa
Kallrath nautti Ruotsin
keskikesän pehmeästä
valosta.

Mercedes
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Kirkkaus: A-sarjan
LED-ajovalot sopeutuvat
liikennetilanteeseen.

A

Kun pilvet lyhyen sadekuuron myötä
jälleen hälvenevät, Theresa lähtee kiertelemään huippusuosittuun Södermalmin kaupunginosaan. Siellä kosmopoliittinen Tukholma näyttää parhaat puolensa. Värikkäät
vanhat rakennukset tarjoavat upean ympäristön gallerioille, ravintoloille, baareille ja
boutiqueliikkeille. Hetken kuluttua Theresa
astuu sisään Bernsiin. Se on erittäin kuuluisa hotelli, baari ja ravintola.
Ystävät keskustelevat. Henkisestä
heräämisestä ja sen alkuperästä, sekä siitä,
etteivät ruotsalaiset juurikaan pelkää epäonnistumisia. Epäonnistuminen ei täällä
merkitse maailmanloppua, vaan pikemminkin kannustusta yrittää uudelleen. Ominaisuus, joka myös leimaa Theresa Kallrathin
työskentelyä. Hänen taulunsa tavoittelevat
avoimuutta. Värien villi vaikutus ja karkeat pinnat sekä kokonaisuudesta henkivä
voima julistavat uuden alkua. Halua tehdä
jotakin, joka tempaa yleisön mukaansa.

Kotimatkalla näyteikkunoiden valot peilautuvat auton laseihin. Miksi Theresa
aikoinaan päätti jättää konkreettiset aiheet
toisten maalattavaksi? Koska se olisi tehnyt
taiteestani henkilökohtaisempaa, Theresa
vastaa. Päätöksen tekemisen myötä Theresan taulut merkitsevät hänelle ja jokaiselle katsojalle erilaisia asioita. Hän haluaa
taulujensa loistavan. Villisti kiertyvät värit
vaikuttavat hypnoottisesti, kiihottavasti ja
samalla rauhoittavasti. Kokonaisuus on
esteettisesti kaunis ja tunteita herättävä.
“Olisi ylimielistä tekeytyä toisenlaiseksi”,
Theresa sanoo. “Kyseessä ovat vapaus ja
riippumattomuus. Minun ja jokaisen taulujani katsovan. Muutoin tuhoan fantasian.”
Theresa kiihdyttää vauhtia, kaupunki
vilistää nopeammin ohi. Kun siristää silmiä, kaupungin valot epätarkentuvat,
sulautuvat toisiinsa ja muuttuvat päivän pimentymisen kanssa abstraktiksi
värileikiksi.

i
Lisätietoja saksalaisruotsalaisen Theresa
Kallrathin näyttelyistä ja
tämänhetkisistä
projekteista löydät
internetistä:
TheresaKallrath.com
instagram.com/
theresa.kallrath

Uusi A-sarja määrittää kokoluokkansa
modernin luksuksen
uudelleen. Aistikasta
selkeyttä korostavassa
Sensual Purity -muotokielessä yhdistyvät tyyli
ja tunteisiin vetoavuus.

1

2

KUVAT SIVU 63: THERESA KALLRATHIN YKSITYISKOKOELMA, SIVU 65: GETTY IMAGES, TÄMÄ SIVU: MAGNUS RAGNVID /SVEN HARRYN TAIDEMUSEO, ISTOCKPHOTO
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Tips
1 Tak restaurant
and bar
Tak-ravintolan
aasialainen
fuusiokeittiö on
erittäin kuuluisa, ja
ravintolasta avautuu
upea näkymä.

2 Sven-Harry’s
taidemuseo
Ruotsin taidehistoriaa tyylikään
modernissa
rakennuksessa.

3 Fjällgatan
Tältä kadulta
avautuvat upeat
näkymät, esimerkiksi Gröna Lundin
huvipuistoon.

4 Asiatiska
Berns-hotellin
ravintola lukeutuu
Tukholman kulinaariin nautintoihin.

2

Norrmalm

Östermalm

STOCKHOLM
Kungsholmen

4
1

Gamla
Stan

Södermalm

3

Nerokas A-sarja
Vallankumouksellista
MBUX-käyttöjärjestelmää voi
käyttää esimerkiksi kosketusnäytöltä ja puheohjauksella.
Uuden intuitiivisen
MBUX-käyttöliittymän
tekoälyn ansiosta A-sarja
oppii kuljettajansa tapoihin.
Uudenlainen navigointi
what3words (w3w, ks.
Tukholman-matkan vinkit
edellä) on integroitu
MBUX:ään. Osoitetta
tietämättä kolmen sanan
perusteella pystytään
määrittämään sijainti tarkasti.

MERCEDES-AMG

Erilainen
voimakas
TEKSTI: PETER FRANZ
KUVAT: DAIMLER AG

Mercedes

Nyt on mahdollista ajaa Nürburgringin
kuuluisa pitkä Nordschleife takapenkkiläiset mukana: neliovisella coupélla, jolla
on superurheiluauton ajo-ominaisuudet!
Mercedes-AMG on tehnyt unelma-autosta
totta. Uusi neliovinen Mercedes-AMG GT
63 S 4Matic+ Coupé on AMG:n ensimmäinen neliovinen urheiluauto kilparataominaisuuksin. Sen kertovat jo suorituskykytiedot. Kiihtyvyys 0–100 km/h
taittuu 3,2 sekunnissa, ja huippunopeutta
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kertyy 315 km/h. Tehon ohella tämä
coupé ihastuttaa ylellisyydellä, mukavuudella ja turvallisuudella. Ainutlaatuisen
suorituskyvyn takana ovat nelilitrainen
V8-biturbomoottori ja AMG Speedshift
MCT 9G -vaihteisto. Auton tyylikkäitä
kohokohtia ovat AMG-tyylinen jäähdyttimen säleikkö, pitkä konepelti ja sen
kaksi Powerdome-kohoumaa, hainkeula,
matalat Multibeam-LED-ajovaloyksiköt,
LED-takavalot, GT-mallimaiset juoksevat

Mercedes-Benz

Malli
Mercedes-AMG
GT 63 S 4Matic+
4-Door Coupé
Väri:
designo
brilliant blue magno
Vaihteisto:
AMG Speedshift
MCT 9G
Sylinterijärjestys ja -luku:
V8
Iskutilavuus (cm3):
3,982
Suurin teho (kW):
470 kierrosluvulla
5500–6500
Huippunopeus:
315 km/h
(jos varusteena Driver’s
Package)

Kiihtyvyys 0–100 km/h:
3,2 sekuntia
Polttonesteen kulutus:
(l/100 km)*
Taajama: 15,2
Maantie: 8,9
EU-yhdistetty: 11,3
CO2-päästö
EU-yhdistetty (g/km)*
 257
Energiatehokkuusluokitus:
F

takavilkut, kehyksettömät sivulasit sekä
useammassa vaiheessa esiin nouseva
takasiipi. Tästä coupémallista on tarjolla
neljä eri tehoversiota, ja myynnin alkaessa
myös Edition-malli. Ulkonäön ja sisätilojen
yksilöintimahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Kuljettajalle on tarjolla peräti kuusi
erilaista ajo-ohjelmaa, joihin sisältyvät
esimerkiksi vaihtoehdot talviliukas, rata
ja yksilöllinen.

Lokakuu 2018

Kilparadalle ja
arkeen: neliovinen
Mercedes-AMG GT 63 S
4Matic+ Coupé on vaikuttavan upea sekä radalla
että maantiellä.
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Väkevän voimakas:
V8-biturbo. Keskikonsolin Drive Unit -yksikössä
on kahdeksan
digitaalista käyttöelementtiä. Matalat
LED-takavalot ja neljä
huomiota herättävää
pakoputkenpäätä
keräävät katseita
takaapäin.

Mercedes

C

C kertaa kaksi:
nyt entistäkin
urheilullisempi
TEKSTI: JÖRG HEUER
KUVAT: DAIMLER AG

Mercedes

Pitkät päivät, lämpimät illat. Upein sää
uudelle C-sarjan Cabrioletille ja Coupélle.
Mitä nämä kaksi automallia lupaavat?
Entistä enemmän ajamisen nautintoa ja voimaa, raikkaan muotoilun, sporttisen täsmällisen alustan ja digitaalisen ohjaamon. Cabriolet ja Coupé viettelevät lisäksi kuljettajan
avustinjärjestelmillä, jotka ovat S-sarjan
tasoa. Ne ihastuttavat myös uusilla nelisylinterisillä moottoreilla, joista osassa on 48
voltin sähköjärjestelmällä toteutettu moottoritehon EQ Boost-toiminto. Upeita nämä
automallit ovat ajaa myös pimeään aikaan,
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sillä niissä on vakiovarusteena LED High
Performance -ajovalot. Multibeam LED -ajovalot ja niiden yhteydessä Ultra Range -kaukovalot ovat tarjolla lisävarusteena. Uudessa
monitoimiohjauspyörässä on Touch Control
-kosketusnäppäimet. Erinomaisen viihtyisyyden varmistavat saatavissa olevat Ambiente-tunnelmavalaistus ja sen 64 värivaihtoehtoa sekä Energizing Comfort -järjestelmä.
Ajamisen upean nautinnon tarjoaa Dynamic
Body Control -alusta, jonka yhteydessä
iskunvaimennuksen luonne voidaan valita
kolmesta vaihtoehdosta.

Mercedes-Benz

C-sarjan Cabrioletin
sisätilaa hallitsevat
digitaalisuus ja
urheilullisuus – ja
reilut tilat neljälle.

Aircap-vetosuoja
vähentää tehokkaasti
ilman pyörteilyä
sisätilassa.

Loungemainen ja ilmava.
Tunnelmavalaistuksen
64 värivaihtoehtoa,
auringonvaloa heijastava
istuinten nahkaverhoilu
ja pään alueen lämmitys
Airscarf houkuttelevat
ajamaan C-sarjan Cabrioletilla katto avattuna.
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Vahvan tehoelämyksen voi kokea uudella
mallilla Mercedes-AMG C 43 4Matic
Coupé. Mallistossa on tietenkin myös
upean suorituskykyelämyksen tarjoava
malli C 43 4Matic Cabriolet. Näiden kahden automallin ulkonäön erityispiirteinä
ovat jäähdyttimen AMG-säleikkö ja sen
kookas kaksoislamelli, voimakkaasti muotoilu etuhelma sekä uudenmuotoinen takahelma kaksine kaksoispakoputkineen. Kolmelitrainen V6-biturbomoottori kehittää

Mercedes

23 hevosvoimaa aiempaa enemmän tehoa:
390 hv antaa ihastuttavan suorituskyvyn.
AMG Speedshift TCT 9G -vaihteisto toimii
äärimmäisen nopeasti. Siihen liittyvänä
uutuutena on viides vaihtamisohjelma, joka
on tarkoitettu liukkaille keleille. Elektronisesti ohjattu AMG Ride Control -alusta ja
sen adaptiivinen iskunvaimennus merkitsevät erinomaista ajo- ja matkustusmukavuutta pitkillä matkoilla, joiden ei oikeastaan toivoisi edes päättyvän.
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Sykähdyttävä: täydellisen tyylikäs uusi
Mercedes-AMG C 43
Coupé.

Mercedes-Benz

Malli
Mercedes-AMG C 43
4Matic Coupé
Väri:
Obsidianmusta metaliväri
Vaihteisto:
AMG Speedshift
TCT 9G
Sylinterijärjestys ja
-luku:
V6
Iskutilavuus (cm3):
2 996
Suurin teho (kW):
287 kierrosluvulla
6 100
Huippunopeus:
250 km/h
(elektronisesti
rajoitettu)
Polttonesteen kulutus

Sulavapiirteiset:
AMG-kevytmetallivanteiden puolien
muoto on optimoitu
tuulitunnelissa.

(l/100 km)*
Taajama:
12,7 – 12,4
Maantie:
7,7 – 7,3
EU-yhdistetty:
9,5 – 9,2
CO2-päästö
EU-yhdistetty
(g/km)*
217 – 212
Ilmoitettujen arvojen
vaihteluväli riippuu
autoon valituista vanteista ja renkaista.
Energiatehokkuusluokitus:
F

Hienostunut: modernin
ohjaamon täysin
digitaalista mittaristoa
ja erillistä kookasta
medianäyttöä käytetään
monitoimiohjauspyörän Touch Control
-kosketusnäppäimillä.

Älypuhelimen kautta koko maailma on avoinna.
Myös Mercedes-Benzissä. Auton tiedot voi tarkastaa tai räätälöityjä mobiilipalveluja käyttää
mukavasti myös matkan varrelta. Niin paljon on
jo mahdollista, ja jatkuvasti tulee tarjolle lisää.
Mercedes me -palveluun kannattaa rekisteröityä
ja perehtyä Mercedes me -sovelluksen (saatavissa
iOS- ja Android-päätelaitteisiin) sisältöihin.
www.mercedes.me
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Kattavat tiedot
Mercedes-Benzin
uudistetusta C-sarjasta
löytyvät netistä:
www.mercedes-benz.fi
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FAKTAT

Mercedes-Benz maailmasta

Vain ajaminen on hauskempaa

Nyt voit tutustua uuden A-sarjan auton varusteisiin virtuaalitodellisuuden avulla: avain on InCar Virtual RealityExperience.
Mehän tunnemme tilanteen: haaveilemme uudesta autosta, mutta miten vaikea onkaan päättää malliversiosta ja varusteista. Mercedes-Benz tarjoaa nyt optimaalisen ratkaisun, virtuaalilasit. Asiakkaat voivat tutustua
3D-teknologian avulla reaaliajassa uuden A-sarjan auton
kaikkiin mahdollisiin malli- ja varustevaihtoehtoihin.
Yksivärinen vai ehkä sittenkin kaksivärinen nahkasisustus? Minkä värinen sisäverhoilu sopii siihen parhaiten? Virtuaalinen InCar Virtual Reality-Experience on
elämys, joka koetaan muutoinkin kuin virtuaalilasien
avulla katsomalla. Mukana ovat myös tuoksut ja tuntemukset. Täydellisen varustuksen valinnan tiellä ei ole
siten enää esteitä. Ei toistaiseksi saatavilla Suomen
markkinoilla

Tule koeajolle
Kiinnostaako uusi
A-sarja tai joku muu
uusi Mercedes-Benz
-malli? Kattava
uutuusmallisto
koeajettavissa
kaikissa Mercedes-Benz-liikkeissä.

Mercedes

Koko maailma on nyt vieraillut Mercedes-Benzin museossa
Tavoite saada koko maailma kylään Stuttgartiin täyttyi 22. elokuuta, kun
Mercedes-Benz-museossa vierailivat ensimmäiset kävijät Guyanasta sekä St Kitts
and Nevisistä. Tämän jälkeen Mercedes-maailmaan ja merkin historiaan on
tutustunut vierailijoita kaikista YK:n 193 jäsenvaltiosta. Kampanja viimeisten
seitsemän puuttuneen valtion kansalaisten museovierailuista käynnistyi 2017.
Viime vuoden kaikista museokävijöistä 60 prosenttia tuli Saksan ulkopuolelta.
i

http://www.mercedes-benz.com/museum

Naimisin onnellisten tähtien alla
Hääautoksi kaunis Mercedes-Benz? Vuokraamalla se onnistuu.
Tuttua monessa autovuokraamossa: asiakas haluaa vuokrata tietynlaisen auton. Usein vastauksena
kerrotaan, että “valitettavasti emme voi taata, että saatte juuri tuon auton, mutta meillä on kuitenkin
varmasti tarjota vastaava”. Mitä vastaava sitten tarkoittaa, asiakas kysyy, E-sarjan Cabrioletia vai uutta
A-sarjaa? Tietynlaisen Mercedeksen haluava ei halua mitään vastaavaa. Jos hääautoksi halutaan
Mercedeksen S-sarja, auto on syytä vuokrata Sixt-autovuokraamosta. Tai jos Toscanan-lomalla Italiassa
haluaa ajaa C-sarjalla tai jos ystävien kanssa tehtävän Etelä-Ranskan kiertomatkan haluaa tehdä
tilavalla V-sarjalla, ratkaisu löytyy Sixt-autovuokraamoketjun kautta. Sixt-autovuokraamosta löytyy oikea
Mercedes-Benz auto yhtä hyvin pitkäaikaiseen vuokraustarpeeseen kuin viikonloppulomalle. Unelmien
auto unelmien matkoille.
i sixt.fi
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KUVAT DAIMLER AG (3), MERCEDES-BENZ CLASSIC, BILLY & HELLS

Maailmanennätys

Mercedes-Benzin kompaktikokoluokan autojen
perhe kasvaa edelleen: Alkuvuodesta 2019
markkinoille tulee A-sarjan sedan.
Yksi perinteisimmistä autojen korimalleista
on nyt samalla yksi moderneimmista korimalleista. Uusi A-sarjan sedan tulkitsee tämän
korimallin urheilullisemmin kuin koskaan
aiemmin. Sedan tarjoaa kaikkea enemmän
kuin ennen: enemmän tilaa, enemmän mukavuutta, enemmän A-sarjaa. Takana pääntila
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on segmenttinsä runsain. Myös sedan-mallista löytyvät toki kaikki A-sarjan tutut kohokohdat. Niitä ovat modernit ja tehokkaat
moottorit, korkea turvallisuustaso uusimpien,
jo S-sarjassa toteutettujen avustinjärjestelmien ansiosta, ja intuitiivinen puheohjauksella toimiva MBUX –käyttöliittymä.
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Uuden A-sarjan ilmanvastus on cw-arvolla
0,22 ja 2,19 neliömetrin otsapinta-alalla
maailman kaikkien sarjavalmisteisten
autojen alhaisin. Sillä se yltää CLA Coupén
maailmanennätykseen.

Mercedes

T

anssija Jukka Haapalainen vastaa
aamulla puhelimeen kakkoskodissaan Lontoossa, minne hän on
edellisenä iltana vaimonsa Sirpa
Suutari-Jääskön kanssa palannut opettamasta Roomassa järjestetyiltä Dance Amore
-tanssifestivaaleilta. Pari on ollut latinalaistanssien ammattilaisuransa jälkeen
kansainvälisesti erittäin kysyttyjä opettajia, ovathan he lajinsa ehdotonta huippua.
Tanssiparit ympäri maailmaa matkustavat
Jukan ja Sirpan oppiin Helsinkiin, ja nämä
puolestaan milloin Hong Kongiin, ympäri
Eurooppaa tai Lontoon studiolle.
”Olemme kannustavan vaativia ja
tavoitteellisia valmentajia. Sirpan kanssa
haluamme antaa pareille työkaulut, joilla
tavoitteeseen päästään”, Jukka sanoo.
Metodeihin kuuluu, että parin tai tanssijan
annetaan itse kokeilla, mikä työkaluista toimii juuri heille.
Sirpa ja Jukka eivät aina ole kaikesta valmentamiseen liittyvästä yhtä mieltä, mutta
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erimielisyydet on nähty kehityksen työkaluna. Jukan mielestä kaksi mielipidettä on
rikkaus. Molemmat luottavat toisen ammattitaitoon hoitaa oma tonttinsa ja viedä asiaa
eteenpäin. Vaikka opetustavat voivat olla
erilaiset, ovat ne toisiaan tukevat. Tavoitteena on aina sama lopputulos.
Helsingissä Kaapelitehtaalla Sirpa ja Jukka
ovat saaneet toteuttaa vuosien unelmansa,
kun vuonna 2015 he perustivat oman
Haapalainen SuutariJääskö Dance Studio
-tanssistudionsa.
”Haluamme tarjota matalan kynnyksen paikan kaikille tanssijoille. Meillä on
huippuluokan opettajat ja opetusta aivan
alkeista lähtien”, Jukka kertoo.
Oman studion pyörittäminen on sujunut
odotusten mukaisesti, ja moni asia myös
yllättänyt – positiivisesti! Harrastajakunta
on Jukan mukaan jo nyt tosi aktiivista ja
osallistuvaa. Studion kehityssuunnat syntyvät siitä, mitä tunneilla käyvien ihmisten
kanssa tapahtuu.
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Tulevaisuudessa studion puitteissa halutaan toteuttaa lisää monipuolisia, esittävän
tanssin projekteja eri näyttämöille. Näiden
tuottamiseen Jukalla ja Sirpalla on myös
taiteellisia ambitioita – itse tanssi on heille
loputon inspiraation lähde.
”Toivomme ennen kaikkea, että studiomme olisi mahdollisimman monen onnellisen tanssin harrastajan paikka!”
Syksyn mittaan Jukka nähdään jälleen
asiantuntevana tuomarina Tanssii Tähtien
Kanssa -ohjelmassa. Monta kautta ohjelmaa
tehneenä maestron ei juuri tarvitse kauteen valmistautua. Avoimesti vaan seurata
parien kehitystä.
”Antoisinta on nähdä itse esitykset. Saa
nähdä sen tunteiden kirjon ja onnistumisen
ilon. Kilpailijoiden lähtötaso on vakuuttanut
ja he ovat selvästi tietoisia, mihin kisaan
ovat lähteneet mukaan. Tulee mahtava
kausi!”, Jukka sanoo.
www.hsdancestudios.com
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TEKSTI ANNIKA SHARP KUVAT DIRK BRUNIECKI

Haastattelussa tanssiammattilaiset:
Jukka Haapalainen ja Sirpa Suutari-Jääskö
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Valtuutettu valmistajan auditoima Mercedes-Benz-verkosto
ESPOO

Myynti/Huolto

KOTKA

Myynti/Huolto

PORI

Myynti/Huolto

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

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

Satakunnan Autotalo Oy
Helmentie 14, 28360 Pori
Myynti (02) 522 7050
Huolto (02) 522 7050

KehäVeho, Lommila
Lommilanrinne 2, 02770 Espoo
Huolto 010 569 8080

KOUVOLA

PORVOO

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

Käyttöauto
Leipomonkuja 7, 40320 Jyväskylä
Myynti (014) 331 4620
Huolto (014) 331 4640
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
Mercedes
Huolto (06) 823 9611

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

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

Myynti/Huolto

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

Huolto

Myynti/Huolto

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

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

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
Huolto

Kiviniityn Autohuolto Oy
Kivisenojankatu 7, 38200 Sastamala
Huolto 020 743 1060
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
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

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

Huolto

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

TAMPERE

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

MIKKELI

RAUMA

SASTAMALA

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

Huolto

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

Myynti/Huolto

MARIEHAMN

Myynti/Huolto

JÄRVENPÄÄ

Myynti/Huolto

Myynti/Huolto

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

Myynti/Huolto

Veho Mercedes-Benz 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 1200

Mahdollisen vahingon tai vian yllättäessä normaalien aukioloaikojen ulkopuolella,
Mercedes-Benz
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käytössäsi on nro 00800 1 777 7777.

Paras hetki huollon varaamiseen?
Aina.
Helpoin tapa varata huolto: booking.mercedes-benz.com
Millaista palvelua, milloin ja missä – valitse autosi tarvitsema huoltopalvelu ja ajankohta helposti ja nopeasti verkossa.
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UNITED
BANKE RS

UB Smart –
viisi tähteä tehokkuudesta
«««««

”Erikoissijoitusrahasto UB Smart tarjoaa
sijoittajalle laajasti hajautetun salkun
hyvällä tuotto-odotuksella.
Viiden tähden Morningstar-luokitus
kertoo erinomaisesta riski-tuottosuhteesta.”
Inka Noramaa — kehitysjohtaja, UB

United Bankers Oyj • Aleksanterinkatu 21 A, Helsinki • 09 2538 0320 • sijoita@unitedbankers.fi • unitedbankers.fi
Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahastolle asetettua tavoitetuottoa välttämättä saavuteta. Riskit on esitelty tarkemmin rahaston
avaintietoesitteessä. Rahasto sopii perustason sijoittajalle, jonka sijoitushorisontti on vähintään 5 vuotta. Rahaston riskiluokka on 4, joka tarkoittaa keskimääräistä riskiä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua rahaston avaintietoesitteeseen ja rahastoesitteeseen, jotka ovat saatavilla UB Omaisuudenhoidosta. Rahastoa hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy.
* UB Smart-rahaston Morningstar-luokitus rahaston I-sarjalle. A-sarjan luokitus on neljä tähteä.

