
MERCEDESNo. 356 1.2018

Lisäksi : Ellinoora + Ruusuvuori + G-sarja + CLS

“Hey, Mercedes”
Uusi A-sarja - auto, joka oppii tuntemaan sinut.



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

There’s 
a whole lot to 

experience out there. 

Dress accordingly.  

Never Stop 
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Mercedes me liittää sinut autoosi ja autosi kaikkeen, 
mikä on sinulle tärkeää. Matkapuhelinsovelluksen avulla voit 
tarkastella autosi tärkeimpiä toimintoja. Lisäpalveluiden avulla 
voit ohjata lisälämmitintä, kontrolloida ovia ja ikkunoita 
ja jopa ohjata auton pysäköintiruutuun. 

Mercedes me on myös yhteys ulkomaailmaan. Se tunnistaa 
auton huoltotarpeen tai vikatilanteen ja ottaa yhteyttä lähimpään 
Mercedes-Benz-huoltoon ennen kuin vika haittaa matkantekoasi. 
Mahdollisessa hätätilanteessa se ottaa automaattisesti yhteyden 
Mercedes-Benzin hätäpuhelukeskukseen, jotta tarvittavat 
pelastustoimenpiteet voidaan käynnistää.

Lue lisää Mercedes me -palveluista osoitteessa 
www.mercedes-benz.fi/mercedes-me.

Sinä ja autosi. 
Aina yhteydessä.
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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
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Lukijalle

Elämme mielenkiintoisia aikoja. Tekniikka kehittyy valtavalla 
vauhdilla, ja sen tuomat uudet mahdollisuudet muuttavat myös 
autolla liikkumista ja kommunikaatiota. Koko yhteiskuntamme 
on muutoksessa. Maailmasta on tullut monimutkaisempi, ja 
sen hallitseminen vaatii uusia ideoita, monitahoisuutta ja 
joustavuutta. Meidän kaikkien pitää löytää toisenlaisia vas-
tauksia ja ratkaisuja kuin ne, jotka vielä muutama vuosi sitten 
olivat täysin toimivia. Muutosten aika koskee 
myös autoteollisuutta: digitalisaatio, sähköau-
toistuminen ja autonomisesti ajavat autot ovat 
tulevaisuuden kolme tärkeintä aihetta. Merce-
des-Benz on maailman johtavana premium-au-
tonvalmistajana mukana muokkaamassa tätä 
kiehtovaa muutosta. Avustinjärjestelmät 
kehittyvät aina vain paremmiksi; ensimmäi-
nen EQ-malli tulee markkinoille vuonna 2019, 
ja innovatiivisten Car Sharing -ratkaisujen sekä digitaalisten 
palvelujen merkitys kasvaa. 

Tämän numeron myötä Mercedes-Benz Magazine -lehden 
ulkoasu muuttuu. Lehden 63-vuotisen historian aikana ulkoasu 
on uudistunut useamman kerran. Nyt kädessäsi on ”Mercedes 
me Magazine”, jolla haluamme viestiä asiakkaidemme toiveis-
ta ja kiinnostuksen kohteista. Lehden Drive-osiossa esittelem-
me tietenkin edelleen Mercedes-Benzin uusimmat tuotteet 
kattavasti. Lehden jutut kertovat miten nykymallistomme autot 
ovat mukana arkipäivässämme. Uudessa Imagine-osiossa 
kerromme yhteiskunnan ja tekniikan muutoksista ja kehityk-
sestä. Innovatiivisista ja luovista ihmisistä kertovien juttujen 
myötä tulevaisuus näyttäytyy optimistisena. Toivotamme 
mukavia lukuhetkiä Mercedes me Magazinen parissa.

Toimitus

Mitä mieltä olet 
uudesta Mercedes me 
-lehdestä? Mitä pidät 
jutuistamme ja 
aihevalinnoistamme? 
Anna meille palautetta 
mercedes@veho.fi

WO R K S H O P

Mercedes-Benz 
Magazine -lehti aikain 

saatossa: jo 63 vuoden 
ajan olemme julkaisseet 

asiakaslehteämme, 
jonka ulkoasua on 
vuosien vieriessä 

päivitetty

2017

2013

2000

1970

1955

 
Tiimityötä 
Hampurissa: 
toimituskokouksessa 
keskustellaan 
Mercedes me 
Magazine-lehden 
uudesta ulkoasusta
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Start Imagine

The big tour
Automatisoitua
testiajoa S-sarjalla.

09 Lukijalle
Mercedes-Benz  
asiakaslehti uudistuu

14 Kotimaan uutisia
Mercedes-Benz jatkaa pre-
mium-merkkien ykkösenä.  
the next three months 

Ellinoora

Aikakautemme ikoni
Kolmannen sukupolven CLS50

36

24

Laulaja-lauluntekijä heittäytyy 
tilanteisiin jotka kiinnostavat 
häntä.

20 Siistit ideat
Mercedes-Benzin uudet 
konseptiautomallit
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Drive

Mercedes-Benz
mukana virittäjissä

42

58

Uusi A-sarja 
Auto, joka ymmärtää sinua

46 Aito G
Ikoni uudistuu perinteitä 
kunnioittaen

54 C-sarja uudistuu
Palkittu C-sarja uudistuu 
alkusyksystä

62 Faktat
Uutisia Mercedes-maail-
masta

28

28 Emil Ruusuvuori 
Tenniksen nuori superlupaus

34 Mikko Korhonen
tavoitteena voitto

64 Vieraskynä
Ocean Ladies suomalaisnaisisto 
purjehtii Atlantin yli

45 Made in Uusikaupunki
Uusi Suomi-Mercedes tuo-
tantoon
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Mercedes me -Magazine numero 356. 63-vuotisen historiansa aikana 
Mercedes-Benz Magazine on ilmesynyt ympäri maailmaa 40 eri kielellä. 
Lehtiä on painettu jo yli 2.4 miljoonaa kopiota.

Julkaisija

Veho Oy Ab

Mercedes-Benz-henkilö-
autoryhmä

Daimler AG:n lisenssillä

Veho Oy Ab

Mercedes-Benz-henkilö-
autoryhmä

Mäkituvantie 3

01510 Vantaaa

Alkuperäinen julkaisu

Daimler AG

Stuttgart, Saksa

Tekijänoikeus

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

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

Artikkeleiden lopussa il-
moitetut arvot on mitattu 
määräysten (direktiivi 
80/1268/ETY ja sen voi-
massa oleva lisäys) mu-
kaisessa mittausajossa, 
nämä lukemat ja auton 
tekniset tiedot eivät koske 
yksittäistä autoa eivätkä 
ole osa tarjousta, vaan 
tiedot on tarkoitettu aut-
tamaan eri automallien 
vertailussa.6720 0347 02 
ISSN 0949-6998

Mercedes me -Magazine 
ilmestyy kaksi kertaa 
vuodessa. 

Tämä lehti on painettu 
Suomessa.

ISSN 1459-0239

Toimitus ja suunnittelu

Päätoimittaja

Klaus Pohjala

Veho Oy Ab

Toimituspäällikkö

Kasper Jansson

Veho Oy Ab

Toimitus

Riikka Salmela

Karin Bäcklund

Pekka Koski

Veho Oy Ab

etunimi.sukunimi@
veho.fi

Taitto

Lauri Tolin

Käännökset

STAR Finnland

Paino

PunaMusta Oy 2018

Kansi : Galerie Art Gloss 
200 G

Sisus : Galerie Fine Silk 
90 G

Palautteet ja tiedustelut

mercedes@veho.fi

Ilmoitusmyynti

Veho Oy Ab

Riikka Salmela

Ulkoinen mediamyynti:

Daps Oy

Laskuri Group Oy

Osoitelähde

Ajoneuvoliikennerekisteri

Liikenteenturvallisuusvi-

rasto TraFi PL 320 ,00101 

Helsinki  Puh. 029 534 

5000

Tietojen tekninen toimitus:

Grano Diesel Oy, suora-

markkinointi,

Kuortaneenkatu 3, 00520 

Helsinki

Muut tietolähteet

Veho Oy Ab:n asiakasre-

kisteri ja henkilökuntare-

kisteri, Mercedes Driver 

Club

Osoitteenmuutokset

Veho Oy Ab ei vastaa osoi-

telähteissä mainittujen 

rekistereiden ylläpidosta.

Lehti lähetetään auton re-

kisteriotteessa mainittuun 

osoitteeseen.

Mercedes me -Magazine 
julkaistaan myös 
sähköisenä.

i www.mercedes-benz.fi
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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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Kotimaan uutisia

Mercedes-Benz premium-merkkien ykkönen helmi- ja maaliskuussa

Mercedes-Benz teki vahvaa tulosta maaliskuussa. Mercedes-Benz markkinaosuus oli ainoana premium-au-
tomerkkinä lähes 5 prosentin lukemissa. Maaliskuussa rekisteröitiin 554 uutta Mercedes-Benz henki-
löautoa, jolla saavutettiin 8. eniten rekisteröidyn merkin sija.  Kahdentoista viimeksi kuluneen kuukau-
den saksalaisten premium-merkkien markkinaosuudet Suomessa ovat: Mercedes-Benz 5,34 %, Audi 4,77 
% ja BMW 4.26 %.

Mercedes-Benz Aino Masters CSI2* kisattiin jälleen 23.-
25.3.2018 Järvenpäässä Ratsastuskeskus Ainossa. Kan-
sainvälisentason esteratsastuskilpailun voittoon laukka-
sivat Emma Tallberg ja pieni tamma Arven jotka eivät 
luovuttaneet voittoa virolaisille, vaan laukkasivat luokan 
viimeisenä ratsukkona voittoon runsaan yleisön riemuk-
si. 

Emma Tallberg ja Arven Mercedes-Benz 
Grand Prix´n voittoon
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Tulossa elokuussa: 
Mercedes-Benz Sailing Tour!

 Mercedes-Benz käynnistää elokuussa yhteis-
työssä Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n 
kanssa kiertueen, joka kaartaa neljälle paik-
kakunnalle. Päivisin kiertue vierailee opetta-
massa veneilytaitoja koululaisille, ja paikalli-
silla pursiseuroilla järjestettävissä iltatapah-
tumissa ohjelmassa on hauskoja aktiviteette-
ja koko perheelle. Tervetuloa tutustumaan 
Mercedes-Benzin uusiin malleihin Merce-
des-Benz Sailing Tourille Hankoon, Helsin-
kiin, Turkuun ja Uuteenkaupunkiin.

Maailman kovimman koripalloliigan NBA:n Suomalainen supertähti Lauri Markkanen on rikkonut ennätyksiä toisensa 
jälkeen alokaskaudellaan Chicago Bulls-joukkueessa. Lauri piipahti Veho Mercedes-Benz Airport -lippulaivamyymäläs-
sämme hakemassa alleen näyttävän GLE Coupé-mallin, jolla hän saa kätevästi ja turvallisesti hoidettua liikkumisensa 
olleessaan käymässä kotona Suomessa.

Lauri Markkanen valitsi Mercedes-Benzin
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Paalupaikka

Tulevan ajattelija ja 
toteuttaja Wilko Stark

Lisää latauspisteitä 
Eurooppaan
IONITY on Daimler AG:n ja usean 
valmistajan perustama High Power 
-latausverkosto. Vuoteen 2020 men-
nessä se käsittää 400 pikalatauspis-
tettä teholtaan 350 kW: lisää toimin-
tasädevarmuutta pitkien matkojen 
ajamiseen.

i ionity.eu

Miltä liikkumisen tulevaisuus näyttää? 
Haastattelussa Wilko Stark, Daimlerin ja 
Mercedes-Benz-henkilöautojen & CASEN 
strategiajohtaja

Alkaako EQ-tuotemerkin myötä Merce-
des-Benzille uusi aikakausi?
Ehdottomasti. Toteutamme todellisen auto-
mallien ilotulituksen, sillä aina noin kuu-
den-kahdeksan kuukauden välein tuomme 
markkinoille uuden sähköautomallin. Vuo-
teen 2022 mennessä mallistossamme on 
kymmenen sähköautoa, joilla katamme kaik-
ki autokokoluokat, mukaan lukien smartit, 
maasturit ja suuret sedanit. Tuotesuunnitte-
lun ohella olemme mukana latausinfrastruk-
tuurin laajentamisessa ja kehitämme uusia, 
nerokkaita latausratkaisuja.
Mikä strateginen tavoite on?
Me Mercedes-Benzillä haluamme johtavasti 
muokata autoalan muutosta. Eikä ainoastaan 
sähköautoihin liittyen, vaan kaikilla autotu-
levaisuuden aloilla, jotka olemme koonneet 
käsitteen CASE alle. Siihen sisältyvät esi-
merkiksi liitettävyys, jakamispalvelut ja 
autonominen ajaminen. Sulautamme tuot-
teet, teknologiat ja palvelut mobiilien ratkai-
sujen aukottomaksi ekosysteemiksi. Daimler 
yhdistää kaikki pätevyysalueensa, jotta liik-
kuvuuden uudet muodot saadaan toteutettua 

integroidussa autokonseptissa.
Milloin itseajava auto tulee?
Tällä hetkellä olemme tason 2 itseajavissa 
autoissa. Se tarkoittaa autoja, joilla osittain 
autonomisesti ajaminen on mahdollista 
moottoriteillä, mutta myös maanteillä ja kau-
punkiliikenteessä. Distronic Plus -etäi-
syysavustimen ja aktiivisen ohjausavusti-
men ansiosta kuljettaja pääsee helpommalla 
monissa tilanteissa, kuten monotonisessa 
pysähtelevässä ruuhkaliikenteessä. On sel-
vää, että kuljettajan pitää aina olla valmiina 
puuttumaan ajotilanteeseen.
Koska koittaa päivä, jolloin kuljettajan 
tarvitsee vain asettautua istumaan 
mukavasti?
Osittain autonomisesta ja lähes kokonaan 
autonomisesta ajamisesta täysin itse aja-
vaan robottitaksiin, siis tason 4/5 itseaja-
van auton toteutumiseen, on vielä pitkä 
matka, sillä tällä hetkellä järjestelmätek-
niset vaatimukset ja laskentatehoon liitty-
vät vaatimukset eri automaatiotasojen 
saavuttamiseksi ovat vielä kaukana toisis-
taan. Tällä hetkellä teemme intensiivises-
ti työtä sarjatuotantokehitysprojektien 
parissa tavoitteena tason 3 ja tasojen 4/5 
autot. Tuotteiden kehittämiseen yleensä 
kuluvasta ajasta perillä olevat tietävät: 
vauhti kiihtyy, kun markkinoille tulon het-
ki konkretisoituu lähitulevaisuuteen. Tämä 
merkitsee nyt, että lähes kokonaan auto-
nomisesti ajavia autoja (taso 3) ja täysin 
autonomisesti ajavia autoja (taso 4/5) 
tuomme markkinoille vuosina 2020/2021. 
Mutta teknisen kehityksen rinnalla lain-
säätäjien pitää luoda oikeudelliset puitteet 
tällaisten autojen käytölle.
Kun autot sitten ajavat itse, mihin 
olette erityisen tyytyväinen?
Ensisijaisesti siihen, että onnettomuuksia 
tapahtuu oletettavasti vähemmän. Onhan 
yhdeksään onnettomuuteen kymmenestä 
syynä inhimillinen virhe. Haluaisin saada 
tulevaisuudessa tuntea olevani autossa 
kuin olohuoneessani. Saada itselleni aikaa, 
jonka voi käyttää johonkin muuhun.

90
eri kansallisuutta on 

edustettuna Sindelfin-
genin tehtaan henki-

löstössä. Yhteensä teh-
taalla on työntekijöitä 

noin 35 000. 
i daimler.com

Mercedes lukuina
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Se on valkoinen, siro ja sulavalinjainen. Kaksi jalasta, 
tyylikäs lasihytti. Volokopteri näyttää helikopterin ja dro-
ne-kuvauskopterin yhdistelmältä. Jota se myös on. Pys-
tysuoraan nouseva, sähkökäyttöinen lentolaite, joka ei 
tuota paikallisia päästöjä. Se lentää autonomisesti ja on 
jo testikäytössä Dubaissa. Sitä voi myös lentää joystickil-
lä itse, koska siinä on verrattain yksinkertainen meka-
niikka ja 18 pientä roottoria. Saksalaisen Volocopter-yri-
tyksen tavoite on helpottaa suurkaupunkien liikennettä. 
“Dubain live-esityksessä näkemämme oli historiallinen 
hetki tulevaisuuden liikkumismuodosta kolmannessa 
ulottuvuudessa”, totesi Susanne Hahn, joka johtaa 
Volocopter-yrityksessä mukana olevan Daimler AG:n in-
novaatiolaboratoriota Lab1886. “Se osoitti selvästi, miten 
realistisen mahdollisia täysin autonomiset ja sähköiset 
liikkumisratkaisut urbaanialueella ovat.”
i volocopter.com

Lentävä taksi
Jo lähitulevaisuudessa maailman ruuhkaisissa metropoleissa 
lähiliikennettä voidaan hoitaa täysin uudella tavalla: entä 
jos seuraavaan tapaamiseen voisikin mennä autonomisesti 
lentävällä, lähes äänettömällä volokopterilla?

 
Taksi! Volokoptereilla voidaan suurkaupunkien liikenneruuhkista päästä 
tulevaisuudessa eroon

tuhatta car2go-asiakasta 
Berliinissä. Se on uusi en-

nätys. Yhteensä he ovat tä-
hän mennessä ajaneet yli 
74 miljoonaa kilometriä. 
Saksan pääkaupungissa 
on Euroopan suurin car-

2go-kanta.
i car2go.com

Yli

 200  

 
Valassukellusveneen, 
lentokoneen ja urheiluauton 
luonnokset

Mitä jos Mercedes-Benzin lahjak-
kaimmat muotoilijat saisivat täysin 
vapaat kädet? Daimler AG:n muotoilu-
johtaja Gorden Wagener on julistanut 
ideakilpailun. Kansainvälisen design-
tiimin vakuuttavimmat luonnokset 
julkaistaan Instagramissa. Tässä 
kesä-elokuun 2017 voittajat.

i #mbsketchofthemonth

  1   Chen Hen Mai, 
Advanced Digital Designer

2   Matthias Schenker, 
Advanced Exterior Designer 

  3   Hogun Lee, 
Advanced Interior Designer

Huomisen 
ideoita

1

2

3
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Tapahtumat Mercedes-Benz mukana kesän parhaissa 
tapahtumissa.

 MB Expo 2018 4.5.
 Helsinki

Uusi A-sarja ja muut upeat Merce-
des-Benz-mallit esittelyssä koko per-
heen tapahtumapäivässä Helsingin 
Tapahtumakeskus Telakalla pe 4.5. 

klo 13-20

 Mercedes-Benz Family Golf 
7.8.

Porvoo

Perinteinen Mercedes-Benz Family 
Golf Kulloossa heinäkuun alussa.

  Valtteri Bottas Duathlon 19.8.2018
 Pajulahti

Valtteri Bottas -maastoduathlon järjestetään kuvankauniissa Pajulahden maise-
missa sunnuntaina 19.8.2018. Ilmoittautuminen vuodelle 2018 on jo avattu!

i  valtteribottasduathlon.com

 Valtakunnallinen 
viikonloppunäyttely 5.-6.5.

koko Suomi
Uuden A-sarjan valtakunnallinen 

viikonloppunäyttely

 Tikkurila 
Festival 
20.-21.7.
Vantaa

-Mercedes-Benz jäl-
leen mukana kesän 
ykkösfestareilla

 Mercedes-Benz Trophyt

Sarfvik Golf tiistai 29.5.2018

- Kullo Golf keskiviikko 6.6.2018

- Nokia River Golf perjantai 8.6.2018

- Kultaranta Golf tiistai 12.6.2018

- Paltamo Golf perjantai 15.6.2018

- Suomen finaali, Tali, perjantai 
31.8.2018

 Naisten Pankki Open 2018

Mercedes-Benz mukana Naisten 
Pankki Open kiertueella

i  www.naistenpankki.fi/

tule-mukaan/golf/

Uusi A-sarja ja upea Mercedes-Benz-mallisto esittelyssä koko perheen tapahtumapäivässä 
Tapahtumakeskus Telakalla pe 4.5. klo 13–20. Vapaa pääsy!

MB Expo 2018

Katso tarkempi ohjelma osoitteesta mercedes.benz.fi/mbexpo ja tule mukaan!  

Huikeassa tapahtumassa on ohjelmaa jokaiselle koko päivän ajan!

• A-sarjan ensiesittely ja koeajomahdollisuus 
• Esittelyssä mykistävät Mercedes-AMG-mallit sekä uusi ikoninen G-sarja
• Huippumusiikista vastaavat Janna ja Kasmir! 
• Perheen pienimpiä viihdyttävät minihevoset, keppihevosrata, Muumiesitykset, polkuautorata ja ilmapallot
• Osallistu Mercedes-Benz-tietovisaan – voita huikeat palkinnot!

Tapahtumakeskus Telakka, Henry Fordin katu 6, 00150 Helsinki.
Tapahtumaan on ilmainen bussikuljetus koko tapahtuman ajan Kiasman tilausajopysäkin ja Telakan välillä.  
Lähdöt tasatunnein. Tarkemmat tiedot ja aikataulut tapahtumasivustolta.

Uusi A-sarja ja
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Tapahtumakeskus Telakalla pe 4.5. klo 13–20. Vapaa pääsy!

MB Expo 2018

Katso tarkempi ohjelma osoitteesta mercedes.benz.fi/mbexpo ja tule mukaan!  

Huikeassa tapahtumassa on ohjelmaa jokaiselle koko päivän ajan!

• A-sarjan ensiesittely ja koeajomahdollisuus 
• Esittelyssä mykistävät Mercedes-AMG-mallit sekä uusi ikoninen G-sarja
• Huippumusiikista vastaavat Janna ja Kasmir! 
• Perheen pienimpiä viihdyttävät minihevoset, keppihevosrata, Muumiesitykset, polkuautorata ja ilmapallot
• Osallistu Mercedes-Benz-tietovisaan – voita huikeat palkinnot!

Tapahtumakeskus Telakka, Henry Fordin katu 6, 00150 Helsinki.
Tapahtumaan on ilmainen bussikuljetus koko tapahtuman ajan Kiasman tilausajopysäkin ja Telakan välillä.  
Lähdöt tasatunnein. Tarkemmat tiedot ja aikataulut tapahtumasivustolta.

Uusi A-sarja ja



20Mercedes-Benz Mercedes

 
Vahvailmeinen kokonaisuus 
20-tuumaisilla pyörillä, hiukan 
yli 4,30 metriä pitkä: 
nelivetoinen konseptiautomalli 
Concept EQA

Siistit 
ideat
Tällaista uusien ideoiden 
runsautta ei ennen ole ollut. 
Frankfurtin kansainvälisessä 
autonäyttelyssä Mercedes-Benz 
toi esille hyvin erilaisia konsep-
tiautomalleja: sähköautoistumi-
sen kompaktista edelläkävijä-
mallista Concept EQA 
ohjauspyörättömään, jakamis-
käyttöön tarkoitettuun smart 
vision EQ fortwo -malliin, 
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet 
-täyssähkökonseptiautosta 
Mercedes-AMG Project ONE 
malliin, joka ensimmäistä 
kertaa tuo formula 1 -tehon 
urheilukatuautomalliin. Ne ovat 
neljä todellista hämmästelyn 
kohdetta. Ja samalla neljä 
mielenkiintoista tulevaisuuden 
tiennäyttäjää.

TEKSTI: JÖRG HEUER
KUVAT: DAIMLER AG

STA RT
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Se on uuden aikakauden erilainen tut-
kielma. Concept EQA on viistoperäinen 
coupé. Nelivetoisen sähköauton toimin-
tamatka on noin 400 kilometriä. Kah-
desta sähkömoottorista irtoaa yhteiste-
hoa yli 200 kilowattia, jolla auto yltää 
urheiluautomaiseen kiihtyvyyteen. Alle 
kymmenessä minuutissa akustoon saa-
daan ladattua energiaa 100 kilometriä 
varten. “Koko EQ-mallistossa toteutuu 
moderni, omaleimainen ja vahvailmei-
nen muotoilu”, sanoo Mercedes-Benzien 

ulkopuolen muotoilusta vastaavan osas-
ton johtaja Robert Lesnik. Hänen mu-
kaansa Concept EQA -konseptiauton 
monet designelementit kuvastavat edis-
tyksellistä ylellisyyttä. Auton “ilme” on 
valittavissa jäähdyttimen säleikkönä 
olevan näytön avulla. Näytettävät ani-
maatiot ovat erilaiset valitusta ajoase-
tuksesta riippuen. Hieno kohokohta: 
Sport Plus -ajoasetusta käytettäessä 
näytössä on punaisena liekehtivä Pana-
mericana-säleikkö. Tuotestrategia-, tuo-

tesuunnittelu- ja CASE-johtaja Wilko 
Stark korostaa: “Concept EQA -mallilla 
annamme esimakua tulevasta EQ-tuote-
perheestämme, joka vuodesta 2019 al-
kaen tulee markkinoille. Me kehitämme 
mielenkiintoisia latausratkaisuja ja älyk-
käitä palveluja, jotka mahdollistavat 
asiakkaillemme vaistonvaraisen helpon 
liikkumisen Mercedes-Benz EQ-automal-
leilla”.

 mbmag.me/concepteqa1

I M AG I N E
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Mikä ilmestys! Vision 
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet

Täyssähkö-konseptiauto, joka saa sy-
dämen rytmin kiihtymään. Vision Mer-
cedes-Maybach 6 Cabriolet ilmentää 
tulevaisuuden ehdotonta luksusta. 
Tämä 2+2 paikkainen auto muistuttaa 
jännittävillä mittasuhteillaan eli pitkällä 
konepellillä ja Boat Tail -veneperällä 
luksusjahtia. Ylellinen sisustus on kuin 

Häivähdys vuoteen 2030. Rouven Remp, 
smart electric driven tuotepäällikkö, hah-
mottelee tulevaisuutta kiteyttäen: “Kuvi-
telkaa tämä: liikenne monissa kaupunki-
keskustoissa ja suurkaupunkialueilla 
tapahtuu täysin autonomisesti ajavilla 
autoilla. Ei enää torven soittoa, ei stres-
siä, ei onnettomuuksia. Eikä pakokaasuja. 
Jalkapallon mestaruussarjan pelitilanteet, 
säätiedotukset ja ravintolasuositukset 
näkyvät smart vision EQ fortwo -mallin 
näyttöovissa”. Tässä nerokkaassa kaksi-
paikkaisessa autossa ei ole ohjauspyörää 
eikä polkimia. Sen sijaan siinä on 
lounge-istuinpenkki, joka tarvittaessa 
voidaan jakaa kahtia. Kuljettaja on pelkkä 
matkustaja, jolla ei tarvitse olla edes ajo-
korttia. Kännykän napauttaminen riittää 
saamaan smart vision EQ fortwon äänet-
tömästi liikkeelle. Se osaa automaattises-
ti tulla käyttäjän luo. Käyttäjä puolestaan 
tunnistaa “autonsa” Black Panel -säleik-
könäytössä näkyvästä nimestään. “Tavoit-
teemme on ollut kehittää autojen jakami-
sen ideaa kaupunkikeskustoissa entistä 
pitemmälle ja tehdä autosta kuljettajaton. 
Auto milloin tahansa, kenelle tahansa”, 
Rouven Remp sanoo. Oman älypuhelimen 
sisällöt voidaan siirtää sisätilassa oleviin 
näyttöihin, joten matkat sujuvat tutussa 
ympäristössä. “smart vision EQ fortwo on 
radikaalisti erilainen kaupunkiliikentee-
seen tarkoitettu liikkumisväline, joka 
mullistaa sähköautoilun urbaanissa ym-
päristössä.”

mbmag.me/smartvisioneqfortwo1

suoraan ensimmäisen luokan loungesta 
eikä autosta. Koko tuulilasi toimii läpi-
näkyvänä näyttönä, ja kojelauta on kuin 
nauha oviverhousten ja keskikonsolin 
välillä.

mbmag.me/vision6cabriolet1

 
Jaettavaksi 

tarkoitettu: smart 
vision EQ fortwo
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On legendan syntymähetki. Alkuperäi-
nen formula 1 -tekniikka maanteille. 
Tältä se näyttää, salaisuuksien verhoa-
ma Mercedes-AMG Project ONE. Isku-
tilavuutta on vain 1,6 litraa, mutta te-
hoa yli 1 000 hevosvoimaa. Neljä 
sähkömoottoria ja nerokas turbotek-
niikka suoraan Mercedes-AMG Petro-
nas -tallin formula 1 -autosta. Formula 
1 -maailmasta ovat peräisin myös 
pneumaattiset venttiilinjouset. Moot-
tori kiertää vaivatta jopa 11 000 kier-
rosta minuutissa, mikä on katuautolle 
ainutlaatuinen lukema. Etupyörille 
voima välittyy kahdelta sähkömootto-
rilta, kolmas on integroitu suoraan 

pakokaasuahtimeen ja neljäs sijaitsee 
polttomoottorin yhteydessä sen kam-
piakseliin yhdistettynä. Tämän 
AMG-erikoisurheiluauton huippunope-
us on 350 km/h. Auton rakenne on 
syntyperältään aidosti kilpa-auto: kes-
kimoottori, ampiaisperä ja pitkälle 
eteen viety cockpit. Project ONE yh-
distää uskomattoman suorituskyvyn 
vertaistaan hakevaan taloudellisuu-
teen. Ergonomiset sisätilat tuovat ne-
kin autenttisen formula 1 -tunteen 
katuautoon. Rajoitettu erä tätä auto-
mallia valmistetaan vuonna 2019.

 mbmag.me/amgprojectone1

  
Unelmoitavaksi: 
Mercedes-AMG 

Project ONE
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TEKSTI: FELIX BREUER
KUVITUS: JINDRICH NOVOTNY

Intelligent World Drive: yli 10 
000 kilometriä automatisoitua 
testiajoa S-sarjan autolla viidellä 
mantereella. Tärkeimpänä 
kysymyksenä: kuinka pitkällä 
nykyinen tekniikka on?

Grand 
Tour

Las Vegas
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Cape Town
Melbourne

Shanghai

Frankfurt
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Jochen Haab,  
Mercedes-Benzin 
Intelligent World Drive 
-kenttätestitiimin vetäjä

päähän, josta 90 metriä peräti kolmiulotteisesti. Riittä-
vätkö nämä lukemat? Kuinka paljon järjestelmälle jää 
aikaa reagoida, kun se havaitsee lähestyvän auton? Ja 
mitä järjestelmä tekisi onnettomuuden välttämiseksi? 
Asiakkaiden vaatimus jo nyt on, että järjestelmän on 
reagoitava päättäväisesti vain silloin, kun reagointi to-
della on tarpeen. 

Suuri liikennetiheys, huomattava määrä kaksi- ja 
kolmipyöräisiä ajoneuvoja, suojateitä moottoriteillä 
(jotka itse asiassa näyttävät turvavälin mittaa), eri no-
peusrajoitus eri kaistoilla. Ne kuuluvat liikennetilantei-
siin Kiinassa. Shanghain läpi ajaminen osoitti erityi-
sesti, että tarvitaan tarkasti kaistojen mukaiset kartta-

“Kohtasimme sadetta ja ruuhkia, 
tietöitä ja kaahareita. Siis Saksan 
moottoriteiden arkea”

“Kuumin aihe Kiinassa on kart-
ta: missä minä olen? Pelkkien 
GPS-tietojen varassa auto on 
usein hukassa. Tämän ongel-
man ratkaiseminen on todelli-
nen haaste”
tiedot. Kun moottoritiet kohtaavat päällekkäin, auto ei 
nykytiedoilla enää tiedä tarkkaa sijaintiaan. Suurista 
risteyksistä puuttuvat usein kaistamerkinnät, jotka 
kamerat voisivat tunnistaa. Ilman muuta liikennettä 
auto ei pysty sijoittamaan itseään oikein, ja epäselvässä 
tilanteessa se vain ajaisi suoraan. Lisäksi pitäisi pystyä 
ottamaan huomioon paikallinen ajotyyli: autonomises-
ti ajavan auton odotetaan ajavan kaarteet kuin kiinalai-
set itse ajavat. He jarruttavat vielä kaarteessa ja kiih-
dyttävät vasta kaarteen jälkeen. Eurooppalaiset aloitta-
vat kiihdyttämisen jo kaarteessa. Tällaiset ajokultturel-
liset erot ovat tärkeitä autonomisesti ajavien autojen 
yleisen hyväksymisen kannalta. 

Australia: vilkkuvia nopeusrajoituksia elektroni-
sissa näytöissä, maantiejunia takamailla, tien yli pomp-
pivia kenguruja ja kruununa oikealle kääntyminen 
vasemmalta kaistalta Melbournessa. Tämä Hook Turn 
eli koukkukäännös tarkoittaa, että raitiovaunukiskot 
saa ylittää vasta, kun risteävälle liikenteelle palavat 
vihreät liikennevalot. Ihmiseltä se vaatii hyviä hermoja, 
mutta on auton järjestelmille äärimmäisen monimut-
kainen haaste. Monet paikalliset välttävät moista kään-
nöstä viimeiseen asti ja kääntyvät mieluummin kolme 

Autonomisen ajamisen visio ovat älykkäät ja samalla 
turvalliset autot, joka ajavat liikenteessä itsestään. Mihin 
kaikkeen nykytekniikalla jo pystytään? Sitä Merce-
des-Benzin tiimi testasi viidellä mantereella. Matkaa 
taitettiin syyskuusta 2017 tammikuuhun 2018, ja kun 
tiimin vetäjä Jochen Haab nyt kertoo tästä Intelligent 
World Drivesta, hän ei pysty kätkemään innostustaan. 
Yhdessä kollegoidensa kanssa hän vain hämmästelee, 
kuinka paljon sarjatuotannosta otettu S-sarjan auto 
avustinjärjestelmillään jo nyt pystyy liikenteessä avus-
tamaan kuljettajaa. Samaan hengenvetoon tiimi myön-
tää, että paljon on vielä tehtävää. Sillä monessa suhtees-
sa esiin nousee monimutkaisia kysymyksiä, joihin on 
löydettävä vastaus tulevina vuosina.

“Tarkoitus oli viedä auto esimerkinomaisiin tilan-
teisiin ja siten kerätä kokemuksia”, Haab sanoo. “Saa-
tujen tietojen perusteella voimme kehittää järjestel-
miämme”. Matka alkoi Frankfurtin kansainvälisestä 
autonäyttelystä, kulki Shanghain kautta Australiaan, 
Etelä-Afrikkaan ja Yhdysvaltoihin. Jochen Haab kuvailee 
niitä vaatimuksia, joita S-sarja matkalla kohtasi. 

Erityispiirre Saksan moottoriteillä: valtavan suuret 
ajonopeuserot. Oman auton nopeus on 130 km/h, takaa 
lähestyy auto nopeudella yli 200 km/h. Oman auton 
tutkat katsovat 80 metriä taaksepäin ja 250 metriä 
eteenpäin. Stereokamera näkee eteenpäin 500 metrin 

Frankfurt, Saksa

Shanghai, Kiina
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“Tekniikka ei saa kiinnittää 
huomiotaan pois oleellisesta, sen 
pitää pystyä analysoimaan myös 
kaoottiset tilanteet oikein”

Yhdysvaltain maanteillä ja moottoriteillä vallitsee 
verkkainen meno. Liikennevirrassa on helppo lipua 
mukana, eikä autojen suuria ajonopeuseroja juuri esiin-
ny. Sen sijaan esimerkiksi tien kahdeksan samansuun-
taista kaistaa aiheuttavat tiedon tulvan, joka auton 
järjestelmien on käsiteltävä yhtäaikaisesti, ja niiden on 
myös ymmärrettävä, että tuollaisella tiellä ohittaminen 
on sallittua sekä vasemmalta että oikealta. Yhdysvallat 
soveltuu kuitenkin melkoisella varmuudella maaksi, 
jossa autonomisen ajamisen seuraavat vaiheet voidaan 
ensimmäiseksi toteuttaa. Amerikkalaisten reaktiot 

kertaa vasemmalle eli kiertävät korttelin, jotta saavat 
sitten ajaa suoraan. Ihminen osaa myös tajuta nopeus-
rajoitusliikennemerkkien vilkkuvien LED-renkaiden 
merkityksen, mutta auton järjestelmille ne eivät vielä 
avaudu. Myös pähkinä pohdittavaksi: kuinka auto tule-
vaisuudessa pystyy luotettavasti reagoimaan eläimiin 
vaarantamatta kuljettajaa ja matkustajia? Silloin pitää 
pystyä ajoissa tunnistamaan eläimen koko ja käynnistää 
tilanteeseen sopivin strategia, jolla onnettomuus voi-
daan välttää. 

Liikenne Etelä-Afrikassa on vaikeasti hahmotetta-
vaa: jalankulkijoita moottoriteillä ja totaalisen yllättäviä 
autoilijoiden ohjausliikkeitä. Kapkaupungissa testitiimi 
kohtasi nopeudella 100 km/h moottoritiellä ajaessaan 
kapealla pientareella vastaantulevan polkupyöräilijän. 
Kiemuraisella maantiellä kaupungin eteläpuolella tuul-
ten tuoma hiekka peitti asvalttia, eivätkä kamerat enää 
tunnistaneet kaistaa. Sen sijaan mutkaisen rannikkotien 
auto ajoi lähes itsestään. 

“Melbournessa monet välttelevät 
pelottavaa Hook Turn -koukku-
käännöstä. Mutta auton järjes-
telmien pitää löytää siihenkin 
ratkaisu”

“Rauhallisesti lipuva liikenne on 
lähes täydellinen ympäristö auto-
nomisesti ajavalle autolle, jonka 
käyttö tällaisessa tavallisessa ar-
jessa on teknisesti jo hyvin lähellä”

testiajoomme olivat varsin pitkälle samanlaiset kuin 
muuallakin maailmassa: ihmiset suhtautuvat autono-
misesti ajaviin autoihin sekä kriittisesti että innostu-
neesti. Ihmisten huolenaiheiden ja kysymysten ottami-
nen vakavasti oli yksi tämän matkan tarkoituksista.

Kapkaupunki, Etelä-Afrikka

Las Vegas / Yhdysvallat

Melbourne, Australia

Katso automatisoidusti 
ajava S-sarja 
liikenteessä:
mbmag.me/worlddrive

i
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Suomalaisia on hemmoteltu tenniksellä viime aikoina. Jarkko 
Niemisen jätettyä kentät Henri Kontinen on noussut maailman 
huipulle nelinpelissä. Kaksinpelissä puolestaan juuri 19 vuotta 
täyttänyt Emil Ruusuvuori astuu tänä vuonna aikuisten kentille 

mentorinsa Jarkko Niemisen jalanjäljissä.

Me 
tarvitsemme 

esikuvia
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S uomalaisia on hemmoteltu ten-
niksellä viime aikoina. Jarkko 
Niemisen jätettyä kentät Henri 
Kontinen on noussut maailman 
huipulle nelinpelissä. Kaksinpe-
lissä puolestaan juuri 19 vuotta 

täyttänyt Emil Ruusuvuori astuu tänä vuonna ai-
kuisten kentille mentorinsa Jarkko Niemisen ja-
lanjäljissä. Nuoren miehen silmissä siintää Grand 
Slam -voitto. Tavoite on kova, mutta niin se pitää 
ollakin. Ilman määrätietoisuutta ei synny johtajuut-
ta, ja ilman johtajuutta meillä ei ole esikuvia. Mutta 
kuinka kovasta jutusta on kyse? Haetaan asiaan 
hieman perspektiiviä.

Suomi on saanut nauttia 100-vuotisen histo-
riansa aikana erinomaisesta urheiluhuumasta, 
mutta iso osa menestyksestä on tullut lajeista, joita 
harrastetaan verraten vähän. Jääkiekko on palloi-
lulajeista ehdoton ykkönen: rekisteröityjä pelaajia 
on Suomessa lähemmäs 80 000. Se on enemmän 
kuin Ruotsissa, ja maailmanlaajuisesti sillä ollaan 
5. sijalla. Yhteensä rekisteröityjä lätkän pelaajia 
on maailmassa noin 1,5 miljoonaa, ja aika monta 
tuhatta elättää sillä itsensä.

Rekisteröityjä tenniksen pelaajia on noin 18 
miljoonaa. Siis rekisteröityjä. Ja jotta tenniksellä 
pystyisi elättämään itsensä, silloin pitäisi kiilata 
itsensä maailman 100 parhaan pelaajan joukkoon. 
Sinne on Suomesta pitkä matka.

Siksi me tarvitsemme esikuvia. Jarkko Nie-
misen menestys on luonut pohjaa yhdelle uudelle 
sukupolvelle. 19-vuotias Emil Ruusuvuori on Jark-
ko Niemisen tennis akatemian kasvatteja, joskin 
5-vuotiaana pelaamisen aloittaneen esikuva ei ollut 
suomalainen. 

– Kun sitä pienenä hakkasi palloa, Rafael Nadal 
oli mielessä. Jarkko on ollut tietenkin suomalaisena 
merkittävä esikuva, ja häneltä olen saanut paljon 
hyviä vinkkejä. Hän on ollut minulle tärkeä mentori.

Emilin toistaiseksi kovin saavutus on ITF Junior 
Mastersin voitto viime lokakuussa. Junioreiden maa-
ilmanlistalla hän oli parhaimmillaan viime vuonna 
neljäs. ITF Junior Master nostaa yhä hymyn nuoren 
miehen kasvoille.

– Olihan se uskomaton kokemus. Pääsin viimei-
senä pelaajana mukaan ja voitin turnauksen aikana 
sekä maailman kakkosen että ykkösen. Finaalivoitto 
Kiinan Wu Yibingiä vastaan oli erittäin makea, kos-
ka olin hävinnyt hänelle aikaisemmin US Openin 
välierässä. Fiilikset olivat aika katossa. Se toi todella 
paljon itseluottamusta, kun pystyy voittamaan noin 
ison turnauksen.

Nyt ovat vuorossa isommat pelit. Siirtyminen 

aikuisten kentille on iso haaste.
– Aikuiset ovat paljon vahvempia. Se on ehkä 

se isoin ero junioreihin verrattuna. Siksi fysiikkaa 
on kehitettävä. Taidollisesti tasoni on hyvä, mutta 
totta kai kaikkia pelin osa-alueita on kehitettävä – 
ja jatkuvasti.

Maailman ranking listalla Emil on tällä hetkellä 
sijalla 586. Nousu isoihin peleihin vaatii kovaa työtä 
ja panostusta. Tunnelmia isoista turnauksista Emil 
sai jo viime vuonna junioreissa.

– Grand Slamit olivat upea kokemus – varsinkin 
kun sain kokea ne kaikki. Ja kun niissä vielä menes-
tyi kohtalaisesti, se oli hienoa. Muistan kun menin 
ensimmäistä kertaa pukuhuoneeseen, ja Nadal tuli 
vastaan ja moikkasi. Olihan se siistiä.

Esikuvan kohtaaminen inspiroi ja toi nuoren 
miehen päässä olevan tavoitteen astetta konkreet-
tisemmaksi.

– Suurin unelma on Grand Slam -voitto. Toki 
sekin olisi jo unelman toteutuminen, että saisin pe-
lata tennistä ammatikseen. Nouseminen Suomesta 
maailman huipulle on vaikeaa. Top sadassa pelaa-
jien keski-ikä on päälle 27-vuotta, ja urat kestävät 
pitkään. Murtautuminen tuohon joukkoon on iso 
haaste. Mutta se on tavoite. Ja se on mahdollista. 
Suomessa ei vain ole kovin montaa pelikaveria, joten 

jo siksikin on lähdettävä ulkomaille.
Emil tuntee myös vahvuutensa ja heikkoutensa. 

Se on voittajan merkki.
– Syöttö ja kämmen on ehdottomia vahvuuksia. 

Syöttö on tärkeä, sillä ratkaistaan paljon pelejä var-
sinkin miesten tenniksessä.  Puolustuspelaaminen 
on puolestaan osa-alue, jota minun on kehitettävä.

“Jotta tenniksellä pystyy 
oikeasti elättämään 
itsensä, on oltava 
maailman sadan parhaan 
pelaajan joukossa. Silloin 
aukeaa paikka Grand 
Slameihin.”

E M I L  R U U S U V U O R I
syntynyt 2.4.2018 1999 Helsin-

gissä. Oikealla kädellä lyövä suo-
malainen kaksinpelin tennispelaa-
ja. Paras saavutus ITF Junior Mas-
ters voitto viime lokakuussa. Si-

joittunut junioreiden maailmanlis-
talla parhaimmillaan neljänneksi 
marraskuussa 2017. Ruusuvuori 
pelasi Jarkko Nieminen Tennisa-

katemiassa vuoteen 2017.
Valmentaja Federico Ricci.

Ohjelmassa: Future-kisoja, Chal-
lenger-karsintoja, Davis Cup, 

Tampere Open ja ATP-turnaukset.
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Isot pelit ratkaistaan fysiikan lisäksi pään 
sisällä. Emilistä hehkuu määrätietoisuutta mutta 
myös tiettyä rauhallisuutta. Se on osoitus henkisestä 
vahvuudesta. 

– Henkistä valmennusta on ollut sekä liiton että 
akatemian puolelta. Asioita on käyty läpi, miten 
keskittyminen pitää säilyä tasaisena koko pelin ajan 
ja miten heikot hetket nollataan. Henkilökohtaista 
henkistä valmentajaa minulla ei ole. Ja kun viime 
vuonna asiat menivät  hyvin, positiiviset kokemuk-
set toivat peliin varmuutta.

Toivottavasti tuo varmuus kantaa hedelmää tä-
nä vuonna, kun Emil kerää kokemusta pienemmistä 
turnauksista.

– Ohjelmassa on Future-kisoja sekä Challen-
ger-karsintoja. Davis Cup on myös ohjelmassa. 
Tykkään, kun saa olla Suomen joukkueen kanssa 
tekemisissä. Tampere Open kesällä on myös tärkeä 
turnaus minulle. ATP-turnauksiin olisi hyvä pääs-
tä tietysti mahdollisimman nopeasti, mutta päivä 
kerrallaan mennään. Ulkomailla tulee oltua tänä 
vuonna noin 30 viikkoa.

Suomessa Emil liikkuu Mercedeksellä. Ajokortti 
Emilillä on ollut viime kesästä, inssi meni läpisyöttö-
nä heti Wimbledonin jälkeen. Nyt Emilin alla rullaa 
A 180 AMG-paketilla varustettuna.

– Siinä on aika lailla kaikki, mitä voi ensimmäi-
seltä autolta toivoa. Se on tyylikäs sekä ulkoa että 
sisältä, siinä on paljon kivoja yksityiskohtia. Ja kun 
kaasua painaa, auto liikahtaa mukavasti.

Emil istuu autoon sisälle. Katse käy peruutus-
peilissä. Siellä näkyy 10-vuotias Emil.

– Näen innokkaan tenniksen pelaajan.
Sitten katse suuntautuu tuulilasin läpi kohti 

tulevaa. Siellä näkyy 30-vuotias Emil.
– Toivottavasti hän on yhä yhtä innokas pelaaja 

kuin mitä 10-vuotias Emil oli. Ja jos vielä 30-vuo-
tiaana saisi ammatikseen pelata tennistä, se olisi 
iso juttu.

Emil Ruusuvuorella on mittaa 
188 senttiä. Pituus on hyvän 
syötön vahvuus. Nuoresta 
miehestä hehkuu myös kypsä 
henkinen valmius ja halu nousta 
huipulle miesten tenniksessä.

Nykyisin puhutaan paljon siitä, 
etteivät autot kiinnosta enää 
nuoria. Emiliä kaikenlaiset 
moottoriajoneuvot ovat 
kiinnostaneet pienestä pitäen. 
Mopo on pärrännyt kesämökillä 
jo varhaisvuosina, ja ajokortti oli 
saatava heti kun se vain oli 
mahdollista.
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Maaliskuussa järjestettiin laatuaan ensimmäinen Merce-
des-Benz Invitational tennis- kutsuturnaus. Kutsuvieraat 
pääsivät viikonlopun aikana kahdessa eri nelinpelitur-
nauksessa haastamaan toisensa. Kunkin turnauksen fi-
naalin voittaneet pääsivät superfinaaliin, jossa he haas-
toivat Suomen legendaarisimman tennispelaajan Jarkko 
Niemisen ja nuoren superlupauksen Emil Ruusuvuoren. 
Samalla kutsuvieraat saivat tutustua uuteen Merce-
des-Benz CLS-malliin ennakkoon, sekä koejamaan mal-
liston huippu-uutuuksia.

Mercedes-Benz asiakkaat haastoivat 
Jarkko Niemisen ja Emil Ruusuvuoren 
tenniksessä

Mercedes-Benz Invitational -tenniskutsuturnauksen voittajat
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Mikko Korhonen kiertää parhaillaan seitsemättä kauttaan 
Euroopan kiertueella. Tavoitimme hänet lyhyeltä tauolta Suomessa.

Mikon kisakalenteri 2018 
12.–15.4. Open de 
España, Espanja
19.–22.4. Trophee 
Hassan II, Marokko
10.–13.5. Rocco Forte 
Open, Italia
24.–27.5. BMW PGA 
Championship, Englanti
31.5.–3.6. Italian Open, 
Italia
7.–10.6. Shot Clock Open, 
Itävalta
21.–24.6. BMW 
International Open, Saksa
28.6.–1.7. HNA Open de 
France, Ranska
5.–8.7. Irish Open, Irlanti
12.–15.7. Scottish Open, 
Skotlanti

Millä autolla ajat juuri nyt?
– Sain itse asiassa tällä viikolla GLC Coupé 
350e:n eli sen hybridiversion.

Kumpia kertyy enemmän: ajo- 
vai lentokilometrejä?
– Lentokilometrejä. Matkapäiviä on kuitenkin 
noin 200. Autolla ehdin ajamaan maksimis-
saan 20 000 kilometriä vuodessa.

Miten GLC taipuu perheautoksi?
– Se on hyvän kokoinen auto, tavaratilaakin 
riittää. Upealta vaikuttaa. Autot ovat kiinnos-
taneet minua aina, ja edellinen autoni oli 
Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake. GLC 
on hieman mukavampi, se CLA oli melkein 
kuin rata-auto.

Entä mitkä ovat tämän vuoden 
tavoitteesi?
– Päästä 60 parhaan joukkoon rahalistalla, 
jonka kautta aukeaisi paikka kolmen kilpailun 
finaalisarjaan Turkkiin, Etelä-Afrikkaan ja 
Dubaihin. Pienempänä tavoitteena olisi hyvä 
päästä pelaamaan useammin kisojen voitois-
ta.

Kovin kaukana se voitto ei ole ollut. Olit 
viime vuonna pari kertaa toinen, ja hil-
jattain Etelä-Afrikassa voitto oli kovin 
lähellä, kun olit lopputuloksissa kolmas.
– Se kisa oli toistaiseksi paras mahdollisuus 
ottaa uran avausvoitto. Se oli hieno kokemus 
ja motivoi.

Entä mikä kisa olisi paras paikka 
ottaa ensimmäinen voitto?
– Vaikea sanoa. Isoimmat pelit eli Rolex Series 
-kisat olisi tietysti hyvä paikka. Menestymi-
nen niissä tänä vuonna olisi tärkeää. Niitä on 
viisi peliä ennen finaalisarjaa.

Kuinka monta kisaa sinulle 
tulee tänä vuonna?
– 22–25; kalenteria ei ole lyöty ihan lukkoon. 
Osaan kisoista mennään fiiliksen mukaan.

Pelimäärä kuulostaa isolta. Kuinka 
paljon ehdit vielä harjoittelemaan?
– Ei minun tarvitse hirveästi harjoitella. Kil-
paileminen ja kisapaikoilla treenaaminen 
riittää. Muutama harjoitussetti pitää toki teh-
dä; olin itse asiassa juuri Dubaissa kuuden 
päivän leirillä. Ja lomaillakin pitää välissä. Se 
on myös tärkeää, ettei pelaa liikaa putkeen. 

Kun kävit nyt Dubaissa, hioitko siellä 
jotain tiettyä osa-aluetta vai treenasitko 
jo seuraava kisa mielessä?
– Kyllä siellä treenataan niitä asioita, joita 
pitää kehittää. Kenttänä Dubaissa oli Jumei-
rah Golf eli sama kenttä, jolla finaali pelataan. 
Tour-pelaajat saavat harjoitella siellä ilmai-
seksi, ja puitteet ovat hienot.

Suomessa kausi on lyhyt, mutta mitä 
kenttiä voisit suositella kotimaassa?
– Vanajanlinna on tietty upea paikka. Pääkau-
punkiseudulla Hirsala on hieno, ja Pickalassa 
on kolme hyvää kenttää. Ja jos mennään vä-
hän pohjoisempaan, Paltamo on erittäin hie-
no.

Entä jos joku lähtee kesälomalle Euroop-
paan golf mielessä, mitkä olisivat bongaa-
misen arvoisia kenttiä?
– Skotlannissa St. Andrews on vanha ja legen-
daarinen kenttä ja siten monelle kokemisen 
arvoinen – tai sitten länsirannikon Trump 
Turnberry. Jos suuntaa Espanjaan, Barcelonan 
yläpuolelta Gironan alueella löytyvät Empor-
dà ja PGA Catalunya Resort. Sieltä löytyy 
hienoa baanaa.

Tavoitteena 
voitto
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”Annan 
musiikille 
kaikkeni”
Ellinoora heittäytyy tilanteisiin, jotka kiinnosta-
vat häntä. Vaikka laulaja–lauluntekijää pelottai-
si, hän uskoo, että kaikki järjestyy. Hyvät asiat 
vaativat aikaa kehittyäkseen.  

I M AG I N E

ra = sokeaa rohkeutta
”Olen aina rakastanut musiikkia. Kun olin viisi, sanoin 

vanhemmilleni, että minusta tulee laulaja. 
Ajattelin jo yläkouluikäisenä, että musiikilla voi muuttaa 

maailmaa. Kuuntelin soulia, Amy Winehousea ja Aretha Frank-
linia. Ihailin heidän isoja ääniään ja energiaansa. Vanhempani tykkäsivät 
suomirokista, kuten Eppu Normaalista. 

En osaa sanoa, koska oivalsin, että jos haluan pärjätä artistina, minun 
pitää työskennellä tosissani. Minulle vain oli aina selvää, että musiikki on 
päämääräni, jolle annan kaikkeni. 

Tein ensimmäisen levydiilini seitsemäntoistavuotiaana Madetojan mu-
siikkilukiolaisena. En tiennyt alasta mitään. Olin vasta muutama kuukausi 
aikaisemmin esittänyt ensimmäisen kappaleeni lukion biisityöpajassa. 

Tästä hetkestä on seitsemän vuotta. Tänä aikana olen oivaltanut, että 
hyvät asiat vaativat aikaa kehittyäkseen. Alussa mietimme levy-yhtiön väen 
kanssa, että muut kirjoittaisivat kappaleeni. Sisälläni oli kuitenkin kapina-
henkeä. 

Kun ryhdyin lukion jälkeen opiskelemaan Pop & Jazz Konservatoriossa, 
päätin raivata elämääni tilaa. Otin koulusta vapaata, koska halusin tehdä 
biisejä ja todistaa taitoni. Tämä oli tärkeää. Näytin, että pystyn. Levy-yhtiö-
ni antoi minulle mahdollisuuden kasvaa. 

Kun aloin kirjoittaa biisejäni, minulla ei ollut juurikaan kokemusta. 
Lähdin kuitenkin nikkaroimaan, koska tunsin, että tässä on jotain. Olen 
kiitollinen, että jaksoin rakentaa taloani tarpeeksi kauan. Lopulta ikkunois-
ta alkoi näkyä maisemia. 
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Ellinoora kuvattiin nykytaiteen museossa 
Kiasmassa. – Tämä oli hauskaa, koska Kiasmassa 
on hyvä tunnelma, Ellinoora sanoi.
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Seuraan yhä asioita, joihin uskon. Toissa viikolla aloin miettiä, että 
voisin kokeilla ääninäyttelijän töitä. Soitin promoottorilleni ja kerroin ideas-
tani. Seuraavalla viikolla annoin ääninäytteeni dubbausfirmalle. 

Olen kiitollinen vanhemmilleni. He kasvattivat minut ymmärtämään, 
että kukaan ei tee töitä puolestani. Tee se itse -henki vie eteenpäin. Tärkein-
tä on löytää rohkeus ja luottamus niilläkin hetkillä, kun mielessä ei ole 
muuta kuin visio. Yritän aina ajatella, että vaikka pelkään, asiat järjestyvät. 
Tavalla tai toisella. 

Nyt yritän pysähtyä hetkeen ja nauttia siitä, mitä olen jo saavuttanut. 
Haluan kaikin keinoin olla esikuva, joka näyttää, että ulkokuori ei merkitse 
kaikkea. Tärkeintä on sisin. Mahdollisuus ilmaista itseään niin kuin tahtoo. 

Työmatkat = hetkien kauneutta
Ajoimme viime kesänä kitaristini kanssa välillä keikoille autolla. Muistan 
yhä erään illan, kun lähdimme Helsingistä Seinäjoelle. Päivä oli kurja ja 
fiilikseni huono. 

Istuimme vaiti ja kuuntelimme radiota. Jossain vaiheessa alkoi hymyi-
lyttää. Siinä me ajelimme kesäillassa, katselimme ikkunan takana vilistäviä 
maisemia ja bongailimme huoltoasemia. 

Hetki oli merkittävä. Tajusin, että suurimmat oivallukset tulevat usein 
tilanteissa, jotka eivät vaikuta aluksi ihmeellisiltä. Kuten autossa matkalla 
jonnekin. 

Vaikka ajattelen, että artistipersoonani on lähellä sitä, mitä olen muu-
tenkin, autossa voin hengähtää. Se on yksityistilani. Auto edustaa kiireettö-
myyttä, vapaata ja aikaa ajatella. 

Vaadin autoltani tiettyjä ominaisuuksia. Vaikka olen vain 162,5 senttiä 
pitkä, rakastan tilaa. Kun istun kuskin vieressä, pistän istuimeni mahdolli-
simman taakse, koska olen mukavuudenhaluinen. Auton pitää olla myös 
sopivan kokoinen, koska parkkeeraaminen mietityttää. En ole siinä paras. 

Vaikka en juuri tiedä autoista, tiesin aina, että valintani on Merce-
des-Benz. Olen rakastanut merkkiä niin kauan kuin muistan. Teen yhteisyö-
tä vain brändien kanssa, mihin uskon. Haluan seistä merkin takana ja sanoa 
ylpeästi, että tämä on minun. 

Mersun kanssa se oli helppoa. 

Vapaa-aika = rauhaa ja hiljaisuutta
Elämäni on muuttunut monessa suhteessa viime vuosien aikana. Yksi tärkeä 
oivallus liittyy vapaa-aikaani. 

Kun olin pieni, vietimme perheeni kanssa aikaa luonnossa ja mökilläm-
me Muhoksella. Jos mietin vapautta, ajattelen mökkiämme. Yksi ympyrä on 
sulkeutunut, koska arvostan taas kiireettömiä luontopäiviä. 

Nuorempana en ollut innokas saunoja. Toisin on nyt. Mökillämme on 
puusauna, joka on yksi lempipaikoistani. Kun istun lauteilla tulen ritinässä 
ja mietin syntyjä syviä, saan perspektiiviä. Jotkut paikat tekevät hyvää.

Syksyllä vietin aikaa Lapissa ja Norjassa. Kävin Rovaniemellä, Inarissa 
ja Hammerfestissä. Helsingin keskustassa sykkeen tasaaminen on joskus 
haastavampaa. Silloin ajan Lammassaareen pyörimään pariksi tunniksi. 

Arkeni on usein kulmikasta ja hektistä. Nykyään luen iltaisin mieluum-
min kirjaa kuin katson Netflixiä tai selaan sosiaalista mediaa. Vireystilani 
menee muuten överiksi. 

Kun työskentelen, mietin aina, mikä aihe ansaitsee laulun. Samaa yliana-

lyyttisyyttäni käytän hyväkseni, kun tunnustelen, mitkä tavat tekevät mi-
nulle hyvää. Uusin löytöni on jooga. Lisäksi hakeuduin ystäväni kanssa 
yläkouluaikaisen lajini eli tanssin pariin. 

En enää etsi onneani isolla kauhalla, vaan luotan pienten askelten voi-
maan. Ne rakentavat elämää, jota tahdon elää. Haluan tehdä asioita, jotka 
maadoittavat.”

Oulussa kasvanut Ellinoora liputtaa itsenäisyyden 
puolesta. – Esimerkiksi autoillessani koen 
itsenäisyyttä. 
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“Haluan kaikin keinoin olla esikuva, joka näyttää, 
että ulkokuori ei merkitse kaikkea. 
Tärkeintä on sisin.”
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E L L I N O O R A ,  2 4
* Laulaja–lauluntekijä, tekee par-
haillaan toista levyään. Julkaisee 

uutta musiikkia keväällä 
* Villi lapsi -esikoislevy julkaistiin 

kaksi vuotta sitten
* Tunnetaan kappaleistaan Leijo-
nakuningas, Carrie ja Elefantin 

paino. Tehnyt laulajana ja kirjoit-
tajana yhteistyöstä muun muassa 
JVG:n ja Roope Salmisen kanssa
* Palkittiin viime syksynä Vuoden 
kevyen musiikin tekijänä Suomen 
Musiikkikustantajat ry:n toimesta
* Kasvoi Oulussa vanhempiensa 

kanssa, asuu Helsingissä

Ellinoora on ollut keikkatauolla. 
Hän palaa keikoille kesäkuussa. 
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Uusi A-sarja
Tervetuloa vaistonvaraisen helppoon autolla liikkumiseen! Jo ensimmäinen A-sarja 
vuonna 1997 oli edelläkävijä. Nyt on uuden sukupolven aika: tämä on ensimmäinen 
auto, joka ymmärtää sinua ja jota sinä intuitiivisesti osaat käyttää.
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Tarjolla tilaa. 
Edeltäjämalliin 
verrattuna takaistuimel-
la on selvästi väljemmät 
oltavat.

 
Täysin digitaalinen 
mittaristo ihastuttaa 
myös navigointitoimin-
noilla. Kolmella sanalla 
löytää minkä tahansa 
paikan maailmasta!

Live Traffic Information
Tietyömaa ja yllättävä ruuhkajonon pää. Myöhästytkö tapaamisestasi?

Tällaisilta yllätyksiltä voi välttyä, sillä Life Traffic Information -liiken-
netiedotuksilla Mercedes-Benz saa ajantasaiset ja tarkat tiedot vallit-
sevasta liikennetilanteesta. Työmatkaruuhkat ja lomamatkareittien 
yllätykset ovat vältettävissä, koska järjestelmä opastaa perille parasta 
reittiä pitkin.

Mercedes me tekee paljosta mahdollista ja kaikesta helpompaa. 
Mercedes me -portaaliin kannattaa rekisteröityä ja ladata iOS- tai 
Android-käyttöjärjestelmän älypuhelimeen Mercedes me -sovellus, 
jolloin tämä liikennetiedotuspalveluja ja monta muuta palvelua ovat 
käytettävissä.

www.mercedes.me     

A
D R I V E
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Intuitiivinen auto
Tämän auton myötä autojen ajanlasku alkaa uudelleen. 
Uudessa A-sarjassa vallitsee ainutlaatuinen tunnelma: 
se välittää kuljettajalle heti alusta alkaen kotona olemisen 
tunteen. Yli 20 vuoden ajan A-sarja on ollut sekä innova-
tiivinen että menestyksekäs automalli. Nyt uuden suku-
polven myötä se säilyttää vahvuutensa ja muuttuu silti 
samalla perusteellisesti. Se on leveämpi, tilavampi ja 
korkealaatuisempi kuin koskaan. Sitä on A-sarja 2018.
Todellinen uutuus on intuitiivisen käytettävyyden peri-
aate. Se alkaa valmisteluavustimesta, jota tuotekehittäjät 
kutsuvat wizardiksi eli taikuriksi. Ilman käyttöohjekirjan 
apua kaikesta pääsee vaivatta jyvälle; kaikkien toiminto-
jen ja varusteiden käyttö on helppo ymmärtää. A-sarjan 
tekoäly tunnistaa kuljettajan tarpeet ja toiveet ja toimii 
niiden mukaisesti. Jos kuljettajalla on kylmä, riittää että 
sanoo englanniksi ääneen “minulla on kylmä”, ja lämmi-
tyslaite alkaa lämmittää. Auton varustelusta riippuen on 
mahdollista sovittaa sisätilan valaistus yksilöllisesti ja 
kuunneltava musiikki sen mukaiseksi. Sinistä valoa chil-
lout-musiikkiin tai punaista rockiin? A-sarja oppii tietä-
mään useimmin käytetyt kohteet, suosikkibiisit ja soit-
tamaan älypuhelimella hakusana sanomalla. Älykäs 
puheohjausavustin aktivoituu, kun painetaan ohjauspyö-
rässä olevaa näppäintä tai sanotaan ääneen tervehdys 
“Hey Mercedes”. Ihmisen ei tarvitse mukautua autoon, 
vaan auto mukautuu ihmiseen. Miltä tällainen intuitiivi-
nen käytettävyys tuntuu? Se on koettava ihan itse.

 
Lyhyet etäisyydet: kolmipuolai-
sessa ohjauspyörässä on kaikki 
oleellinen sormenpäiden 
ulottuvilla.

  
Sporttinen ulkonäkö: 
A-sarja on nyt 
matalampi ja 
aerodynamiikaltaan 
parempi.

 
Käytännöllinen:
leveämmän kuormau-
saukon ansiosta kyytiin 
mahtuvat vaivatta myös 
lastenvaunut.

Kattavat tiedot uudesta 
A-sarjasta löytyvät 
netistä: 
www.mercedes-benz.fi

i

TEKSTI: KATHRIN MAIER
KUVAT: IGOR PANITZ
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D R I V E

Uudenkaupungin Autotehdas on noussut muutamassa vuodessa Suomen 
taloudellisen kasvun näyteikkunaksi. Yhteistyö Daimlerin kanssa on 
luonut Suomeen tuhansia uusia työpaikkoja Mercedes-Benz A- ja GLC-
mallien tuotantoa varten. Viime vuonna Valmet Automotive teki kaikkien 
aikojen tuotantoennätyksen, linjoilta maailmalla lähti 90 000 uutta 
Mercedes-Benz autoa.

ercedes-Benzin alkuperäinen 
A-sarja (W 168) esiteltiin Gene-
vessä maaliskuussa 1997. Uu-
teen kompaktiluokkaan kuulu-
va 3. sukupolven A-sarja (W 

176) näki päivänvalon vuonna 2012. Nuoren-
tuneen muotoilunsa ansiosta A-sarja saavutti 
pian valtavan suosion, ja mallinostajien kes-
ki-ikä on nykyisin yli 10 vuotta nuorempi kuin 
2000-luvun alussa.

A-sarjan tuotannon keskuspaikka on Sak-
san Rastatt, jonka lisäksi A-sarjaa valmistavat 
Kecskemetétin tehdas Unkarissa, Valmet 
Automotive Uudessakaupungissa (vuodesta 
2013 lähtien) sekä BBAC Kiinassa. Malliuu-
distus noudattelee samaa kaavaa: uuden 
A-sarjan tuotanto alkaa Rastattissa keväällä, 
jonka jälkeen tuotanto laajenee ensin Kecs-
kemetétiin ja siten Uuteenkaupunkiin. Tämän 
jälkeen ovat vuorossa BBAC sekä ensi vuonna 
uusi tuotantolaitos Meksikon Aguascaliente-
sissa. Uudessakaupungissa jatkuu Merce-
des-Benz GLC-SUV-mallin tuotanto, ja uusi 
A-sarja korvaa edellisen A-sarjan mallisuku-
polven valmistuksen.

Kattava testiohjelma: Kymmenen maata 
neljällä mantereella, mukana myös Suomi
Uuden A-sarjan sadoilla prototyypeillä on 
ajettu auton kehitysohjelman aikana kaik-
kiaan 12 miljoonaa testikilometriä kymme-
nessä maassa ja neljällä mantereella. Autoja 
on testattu Saksassa, Suomessa, Ranskassa, 
Ruotsissa, Espanjassa, Italiassa, Dubaissa, 
Etelä-Afrikassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa 
niin kylmissä talvi- kuin helteisissä kesäolo-
suhteissakin. Erityishuomiota on kiinnitetty 
törmäyssimulaatioihin, aerodynamiikkaan 
sekä jokapäiväiseen käyttökokemukseen vai-
kuttaviin ns. NVH-testeihin (noise, vibration, 
harshness). Voimalinjojen toimintaa on hiot-
tu ja hienosäädetty kymmenen testipenkin 
avulla.

Uusi 
”Suomi-
Mercedes” 
tuotantoon 

M
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AIDOSTI

G
TEKSTI: MAYA MORLOCK, LAURA WAGNER

Klassikon ainutlaatuisuus säilyy. Vuonna 1979 syntynyt, ikoniksi 
muodostunut G-sarja on nyt entistä parempi omimmassa ympäristössään eli maastossa, 

ja maanteitä se taittaa kuin katumaasturi.

Mercedes47Huhtikuu 2018
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Tuskin mikään automalli koskaan on saanut yhtä paljon 
ihailijoita kuin vuodesta 1979 lähes muuttumattomana 
valmistettu G-sarja. Nyt Mercedes-Benz toteuttaa lähes 
mahdottoman: tuo markkinoille uuden G-sarjan ja pitää 
sen uskollisena alkuperäiselle. Uutuusmalli on aidosti 
G-sarja ja silti innovatiivinen ja moderni. Uusi G-sarja 
muistuttaa hätkähdyttävästi vanhaa, mutta silti ulkopuo-
lella on ovenkahvoja, valonpesimien suuttimia ja varapyö-
rän suojusta lukuun ottamatta lähes kaikki muuttunutta. 

Pituutta on tullut viisi senttiä ja leveyttä 13 senttiä lisää. 
Pyöränkotelot ja puskurit ovat selvemmin koriin integroi-
dut. Vankka tikapuurunko, maastoajovälitys Low Range 
ja 100-prosenttiset tasauspyörästölukot takaavat, että 
uusi G-sarja etenee röpelikössä ja jopa 70 senttiä syväs-
sä vedessä tehokkaammin kuin koskaan. Maavaraa on 
24 senttiä, ja elektroniikka, moottorin imuilmanotto ja 
pakoputkisto on asennettu mahdollisimman korkealle. 
Pyörien erillistuenta puolestaan lisää maantieajon mu-

 
Runsas alumiinin käyttö 
on keventänyt G-sarjaa 
170 kiloa; lokasuojat, 
ovet ja konepelti on 
valmistettu alumiinista.

G

 
Yläkuvassa: vankka 
tikapuurunko on nyt 
entistäkin vankempi.
Alakuvassa: pyörien 
erillistuenta yhdistetty-
nä edessä kaksoisalatu-
kivarsiin ja takana 
jäykkään taka-akseliin.

 
13 senttiä leveämpi ja 
viisi senttiä pitempi: 
lisää hartia- ja jalkatilaa 
kuljettajalle ja 
matkustajille.

 
Tyylikäs ja täydellinen. 
Uuden G-sarjan sisätilat 
huokuvat korkeaa 
laatua ja omaleimaista 
muotoilua. Ikoniset 
elementit kuten 
tasauspyörästölukkojen 
katkaisimet ovat 
edelleen tutuilla 
paikoillaan. Sisätilojen 
muotoilun kruununa on 
uusi Widescreen 
Cockpit.
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kavuutta. Sisätiloissa hemmottelee S-sarjan tasoinen tyyli. Vakiova-
rustus sisältää nykyaikaiset avustinjärjestelmät ja lukuisia käsityönä 
valmistettuja yksityiskohtia. Yhdeksänvaihteisen automaattivaihteis-
ton vaihtamisnopeudet ja reagointiajat ovat entistä lyhyemmät, ja 
polttonesteen kulutuslukemat pienemmät. Maastoajoon tarkoitetun 
neljän Offroad-ajoasetuksen ohella G-sarjassa on nyt myös G-Mode. Se 
kertoo kuljettajalle, että nyt ollaan ajamassa maastossa ja että auton 
ominaisuudet on mukautettu teiden ulkopuolella ajamiseen. Uudella 
G-sarjalla seikkailunhalusta saa nauttia mukavuudesta tinkimättä.

Malli 
Mercedes-Benz 
G 500

Väri:
 Obsidianmusta

metalliväri
Vaihteisto:

 9G-Tronic
Sylinterijärjestys ja
-luku:

 V8
Iskutilavuus (cm3):

 3 982
Teho
(kW/kierrosluvulla):

 310/5 250–5 500
Huippunopeus:

 210 km/h
Polttonesteen kulutus
(l/100 km)*

 Kaupunki:
14,9–14,2

 Maantie:
9,8–9,3

 Yhdistetty:
11,7–11,1
CO2-päästö
yhdistetty (g/km):

 276–263
Arvojen vaihteluväli autoon 
valituista vanteista/renkais-
ta riippuen.

Energiatehokkuusluok-
ka:
E
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Ikuisesti säilyvä
Kunnianosoitus sille alkuperäiselle: G-sarja vuodelta 
1979 säilötty 44 tonniin keinohartsia

Se hehkuu himmeästi lämpimän kullansävyisenä. Jo 
sen koko on vaikuttava. Sen sisältö vasta säväyttää-
kin. Lohkare on kuin suurennettu versio meripihkapa-
lasesta, jonka sisään jäi hyönteinen miljoonia vuosia 
sitten, mutta tämän lohkareen sisällä on 280 GE vuo-
delta 1979. Meripihkan sisään suoraan liikkeestä jää-
neen hyönteisen lailla G-sarja näyttää kuin se olisi yllä-
tetty kesken maastoajon. Lohkare on 5,50 metriä 
pitkä, 2,55 metriä leveä ja 3,10 metriä korkea. Ensim-
mäiseltä valmistusvuodelta peräisin olevan G-sarjan 
auton paketointi 44,4 tonniin keinohartsia kesti 90 
päivää: joka päivä kerros kasvoi kolmella senttimetril-
lä. Tällä taideteoksella Mercedes-Benz juhlisti uuden 
G-sarjan ensiesittelyä Pohjois-Amerikan kansainväli-
sessä autonäyttelyssä (North American International 
Auto Show). Edellistä G-sarjaa uudistettiin, kehitettiin 
ja parannettiin sen lähes 40 tuotantovuoden aikana 
useita kertoja, mutta kaikki nämä vuodet säilyi muut-
tumattomana G-sarjan perusluonne: ikoninen muotoi-
lu, vahva maastokelpoisuus ja tyylikkyys asvaltilla. 
G-sarjan ajattomuus on nyt ikuistettu maailman suu-
rimpaan tällä tekniikalla tehtyyn taideteokseen. Se on 
kunnianosoitus, jota saa katsella myös pilke silmäkul-
massa. Verkkosivuilta löytyy upea webspesiaali:

mercedes-benz.com/strongerthantime

D R I V E
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Aikakautemme 
ikoni

Täydellisen kauniin täydellistäminen. Siinä 
tehtävämme. Daimler AG:n ulkopuolen muo-
toilijoilla oli edessään äärimmäisen innostava 
haaste. Ensimmäisen sukupolven CLS vuodel-
ta 2004 osoittautui todelliseksi edelläkävijäk-
si: ensimmäisellä neliovisella coupé -mallilla 
Mercedes-Benz loi täysin uuden autoluokan. 
Nyt on vuorossa CLS:n kolmas sukupolvi, ja 
sen myötä on jälleen syntynyt mestariteos. 
Kaikki tässä autossa säteilee ennenkokema-
tonta jännitettä. Pitkä haimainen ja eteen alas 
laskeva keula ja sen alakulmia kohti levenevä 
säleikkö. Kaartava kattolinja. Erittäin matalat 

LED-ajovaloyksiköt ja kaksiosaiset takavalot. 
Muotoilu on pelkistetyn puhdaslinjainen ja 
taitteiden sekä reunojen määrä on vähennet-
ty minimiin, mikä erityisesti herättää tunteita. 
Autosta löytyvät tietenkin kaikki modernit 
avustinjärjestelmät. Sisätiloja leimaa S-sarjan 
tasoinen ylellinen varustelu, johon sisältyvät 
esimerkiksi virkistävät mukavuustoiminnot 
Energizing Comfort. Sisätiloissa katse kiinnit-
tyy etenkin uuteen innovaatioon: valaistuihin 
ilmasuuttimiin. Uusi CLS on aikakautemme 
ikoni, joka omassa autoluokassaan on jälleen 
kerran muille esikuva.

CLS

TEKSTI: KATHRIN MAIER
KUVAT: JÜRGEN BERDEROW
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LED High Performance 
-ajovalot ovat 
poikkeuksellisen 
matalat. CLS:n keula 
huokuu vahvaa 
urheilullisuutta.

 
Tyylikkäät linjat ja 
erinomaisen aerodynaa-
minen. CLS on tilava 
neliovinen coupé.

D R I V E
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CLS
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Aistikkaan selkeälinjai-
nen. Muotoilussa 
toteutuu Merce-
des-Benzin Sensual 
Purity -periaate 
puhtaimmillaan.

Widescreen Cockpit, 
64-värinen tunnelmava-
laistus ja Touch Control 
-näppäimet ohjauspyö-
rässä ovat sisätilan 
aitoa luksusta.

 
Eteenpäin kallistettu 
keula ja poikkeukselliset 
ajovaloyksiköt luovat 
CLS:n huomiota 
herättävän profiilin.

Älypuhelimen kautta koko 
maailma on avoinna. Myös 
Mercedes-Benzissä. Auton tie-
dot voi tarkastaa tai räätälöityjä 
mobiilipalveluja käyttää muka-
vasti myös matkan varrelta. 
Niin paljon on jo mahdollista, 
ja jatkuvasti tulee tarjolle lisää. 
Mercedes me -palveluun kan-
nattaa rekisteröityä ja perehtyä 
Mercedes me -sovelluksen 
(saatavissa iOS- ja Android-pää-
telaitteisiin) sisältöihin.
www.mercedes.me

D R I V E
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LED High Performance 
-ajovalot ja uusi 
etuhelma C-sarjan 
sedanissa

Voittaja 
näyttää tältä

C
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Uusi takavaloilme: 
takavalot reunustavat 
nyt jarruvaloja 
C-kirjaimen muodossa.

Dynaamisempi kuin koskaan
Houkuttelevaa olisi ollut jäädä nauttimaan menestyksen 
mainingeista. C-sarja on palkittu, miljoonia kappaleita eri 
puolilla maailmaa myynyt. Lyhyesti sanottuna: luokkansa 
paras. Mutta parhaat ovat parhaita siksi, että ne haluavat 
tulla aina vain paremmiksi. Sen vuoksi Mercedes-Benzin 
muotoilijat ja insinöörit ovat antaneet kaikkensa, jotta 
tämä automalli kehittyy vieläkin urheilullisemmaksi, mu-
kavammaksi ja turvallisemmaksi. Nyt 25-vuotissyntymä-
päivänsä kunniaksi C-sarja uudistuu kattavasti. Se saa 
esimerkiksi energiaa säästävät, kirkkaat LED High Per-
formance -ajovalot ja sedanmallissa uuden takavaloilmeen, 
jolla C-sarja kerää katseita iltojen ja öiden pimeydessä. 
Lisävarusteena on saatavissa kojelautaa hallitseva uusi, 
suuri multimedianäyttö sekä täysin digitaalinen mittaris-
to. Nykyaikaiseen tapaan auto on täysin verkotettu. C-sar-
jan juhlavuoden kruunaavat uusimmat ajoavustinjärjes-
telmät, joista moni on tuttu uudesta S-sarjasta.

 
Tunnelmavalaistus ja 
istuimien nahkaverhoi-
lun uudet värit. Myös 
uuden C-sarjan 
takaistuin on erittäin 
kutsuva.
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Älypuhelimen kautta koko maailma on avoinna. Myös 
Mercedes-Benzissä. Auton tiedot voi tarkastaa tai räätä-
löityjä mobiilipalveluja käyttää mukavasti myös matkan 
varrelta. Niin paljon on jo mahdollista, ja jatkuvasti tulee 
tarjolle lisää. Mercedes me -palveluun kannattaa rekis-
teröityä ja perehtyä Mercedes me -sovelluksen (saatavis-
sa iOS- ja Android-päätelaitteisiin) sisältöihin.
www.mercedes.me

 
Uudistetut puskurit, 
uusi ilme. Kaikki mallit 
saatavissa myös AMG 
Line -varustelulla.

C
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Neljä korimallia, yhteinen tavoite
C-sarjan sedanin (ks. edellinen aukeama) ohella tänä vuon-
na uudistuvat myös farmari (ks. tämän aukeaman kuvat) 
sekä coupé ja cabriolet. Niillä on yhteinen tavoite: jatkaa 
luokkansa parhaan automallin menestystä. Sen ta-
kaamiseksi tarjolla on myös uusia ulkovärivaihtoehtoja 
kuten mojavenhhopea ja grafiitinharmaa.
Farmarimallissa korostuvat liikkumisen vapaus ja monip-
uolisuus. Viereisen kuvan AMG Line -varusteltu auto on 
näyttävännäköinen kokonaisuus, joka heti ensi näkemältä 
herättää vahvoja tunteita. Tämä auto soveltuu sekä työhön 
että vapaa-aikaan ja lomamatkoille. Runsaat varusteluvai-
htoehdot kuten 64-värinen tunnelmavalaistus, hieronta-
toiminnon istuimissa sisältävät virkistävät mukavuusto-
iminnot Energizing Comfort ja äänentoistojärjestelmä 
Burmester® Surround Soundsystem suovat mainiot mah-
dollisuudet tehdä jokaisesta ajomatkasta nautinto. C-sarja 
on nimensä mukaisesti aina ollut Champion. Uudistunut 
C-sarja esitellään Suomessa alkusyksystä.

 
Lisävarusteena: tarkasti 
valaisevat Multibeam 
LED -ajovalot ja niiden 
Ultra Range -kaukovalot

 
Täysin digitaalinen 
mittaristo. 
Kolmipuolainen 
ohjauspyörä ja vapaasti 
kojelaudan päällä 
seisova uuden kuvakoon 
multimedianäyttö 
istuvat tyylikkäästi 
sisätilailmeeseen.

D R I V E
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Suositun Virittäjät-sarjan 7. kausi nähdään ensi kesänä Elisa Viihteessä. 
Tällä kertaa mukana ovat myös Mercedes-Benz ja Veho, jotka tuovat 
ohjelmaan mielenkiintoista lisäväriä ja osaamista. 

Mercedes-Benz 
mukana Virittäjissä
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Vehosta Kaya Fasta, 
Mika Mattila, Joel 
Eerikäinen ja Oscar 
Lehtinen
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Mercedes-Benz 
mukana Virittäjissä

 V irittäjät on ex-formulatähti Mika Salon ja Tomi 
Tuomisen juontama auto-ohjelma, jossa auto-
harrastajat virittävät autojaan ja haastavat 
Mika Salon radalla. Tähän mennessä vain nel-

jä kuljettajaa 70:stä on onnistunut ajamaan Saloa nopeam-
man ajan. Kauden lopussa selviää kuka on vuoden virit-
täjä 2018.

Vanhan tutun kisailun lisäksi ohjelmassa on kaksi 
uutta osiota.  Tutut julkkikset pääsevät joka jaksossa tes-
taamaan ajotaitojaan Mikan autokoulussa. Jaksoissa näh-
dään Mercedes-Benz ratin takana muutoinkin viihtyviä 
tuttuja kasvoja. 

Toisen uuden osion pääosassa ovat Vehon mekaanikot, 
jotka pääsevät näyttämään taitojaan hioessaan Merce-
des-Benz A-sarjalaisen ajo-ominaisuuksia ratakelpoisem-
miksi. 
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Mercedes-Benz-huollon ammattilaisista koottu tiimi
Vehon asentajista koottu tiimi työskentelee päivisin Veho 
Airportin Mercedes-Benz-huollossa sekä Veho Suutarilan 
korikorjaamolla. He saivat tehtäväkseen parantaa tuiki ta-
vallisen A-sarjalaisen ajo-ominaisuuksia huollon keinoin. 
Tavoitteena ei ole valmistaa ratamonsteria, vaan parantaa 
auton ajo-ominaisuuksia moottorin huollolla ja alustan sää-
döllä sekä tehdä autosta ratauskottavampi korisarjan asen-
nuksella. 

-Ei ollut kovin vaikea löytää haasteen vastaanottavaa 
tiimiä porukastamme, sillä moni asentajistamme harrastaa 
autoja vapaallakin, Kertoo Mercedes-Benz huollon kenttä-
päällikkö Miikka Lindström. 

-Pelkästään likaisen ilmanpuhdistimen vaihdolla voi-
daan estää tuntuva tehon alenema, muistuttaa Lindström 

Perusteellinen huolto edessä
Tarkoitukseen sopiva vaihtoauto löytyi helposti Vaih-
to+-liikkeen valikoimista. Autolle ei vielä oltu tehty jo-
kaiselle myytävälle autolle tehtävää kuntotarkastusta 
ja sen edellyttämiä toimenpiteitä, mikä sopi tiimin 
haasteeseen mainiosti. 

Autolle tehtävän perusteellisen moottorihuollon 
jälkeen tehdään maltillisia muutostöitä mm. iskunvai-
mennukseen ja jarruihin. Myös vanteet ja renkaat uu-
sitaan alkuperäisiä urheilullisemmiksi. Suutarilan 
vauriokorjaamolla autoon asennetaan korinväriin maa-
lattu AMG-korisarja, joka korostaa auton muutenkin 
urheilullista ulkonäköä. 

-Mercedes-Benz-huollossa käytämme aina alkupe-
räisiä varaosia, kertoo Vehon varaosapuolen Sari Pak-
kanen. 

Ja sitten radalle!
Kun auto on saanut ratauskottavamman ilmeen, pääs-
tään tositoimiin. Sarjan toukokuussa kuvattavissa ajo-
jaksoissa tiimi haastaa A-sarjalaisellaan Mika Salon. 

-Ehkä Mikalla on F1-kuskina ylivoima teoriassa, 
mutta me tunnemme tämän auton kuin taskumme, ker-
too asentaja Oscar Lehtinen. 

Eihän voitto koskaan pääasia ole, mutta murskavoit-
to on ja siihen tähdätään, sanoo Miikka Lindström.

-Toivotaan että sarja ja lopputulos saa monen huo-
maamaan, että ammattilaisten käsissä nykyinen auto 
saadaan melko kevyin kustannuksin muuttumaan piirua 
urheilullisemmaksi auton turvallisuutta riskeeraamat-
ta, hän jatkaa.

Kesällä sitten nähdään, millainen auto A-sarjalai-
sesta kuoriutuu ja miten tiimi pärjää haasteessaan Mi-
ka Saloa vastaan.
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Vuodesta 1954 alkaen Mercedes-Benz on ollut pääs-
ponsori tässä perinteisessä ratsastuskilpailussa, jonka 
ilmapiiri niin hevosille, ratsastajille kuin yleisöllekin 
on vertaansa vailla. Aachenissa kilpaillaan täysille kat-
somoille viidessä lajissa: kouluratsastus, esteratsastus, 
lännenratsastus, valjakkoajo ja kenttäratsastus. Arvos-
tetuista palkinnoista kilpaillaan asiantuntevan yleisön 
edessä kymmenen päivän ajan. Katselijat pääsevät 
nauttimaan jännittävistä kisoista ja kiinnostavasta 
oheisohjelmasta, mukaan lukien hienostuneet avajais-
juhlat, live-konsertit ja avointen ovien päivä. Noin 1 
400 neliömetrin näyttelyalueellaan Mercedes-Benz 
esittelee uutuuksiaan ja kutsuu kisavieraita tutustu-
maan tuotteisiinsa. Tänä vuonna keskipisteessä ovat 
uusi A-sarja ja uusi G-sarja. Kilpailujen lipunmyynti 
löytyy nettiosoitteesta
i  chioaachen.de

EQ Ready -sovellus
Sopisiko sähköauto 
sinulle? Vastauksen 
tähän kysymykseen 
antaa uusi EQ Ready 
-sovellus. Se vertaa 
käyttäjänsä ajamia 
reittejä ja ajotapaa 
sähkö- ja hybridiauto-
mallien ominaisuuksiin.
i  mbmag.me/

eqreadyapp

Uusi catwalk-esitys
Mercedes-Benz Fashion Week 
Berlin -muotiviikkotapahtuma 
ihastutti uudenlaisella konsep-
tilla. Vain muutamalla mutta il-
meikkäällä ja yksilöllisellä 
muotinäytöksellä muotisuun-
nittelijat esittelivät uudet luo-
muksensa yleisölle. Kiteytet-
tyyn esillepanoon istuu mai-
niosti myös tilaisuuden lyhen-
nenimi MBFW.
i  mercedes-benz.de/mbfw

Satulataiturit
CHIO kutsuu Saksan Aacheniin tänä vuonna 13. -22. heinä-
kuuta. Ratsastuksen maailmantapahtumaan odotetaan 
noin 350 000 katsojaa. Mercedes-Benz on jälleen mukana.

 
Upea esiintymispaikka: 
Aachenin CHIO-ratsas-
tuskilpailuissa 
ratsastajat nauttivat 
yleisön suosionosoituk-
sista.

Faktat

Seikkailemaan
Ensimmäiset X-sarjan 
pohjalle rakennetut 
matkailuautot ovat 
tulossa. Mercedes-Benz 
Vans esitteli CMT 2018 
-näyttelyssä uudet 
vaihtoehdot kuten 
Tischlerin valmistaman, 
avolavan päälle 
asennettavan 
matkailukorin (kuvassa 
yllä) ja VanEssan 
valmistaman cam-
ping-moduulin. 
i  mbmag.me/camping
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Auto täynnä ideoita. Uusi A-sarja. Tässä lehdessä olem-
me kertoneet paljon tästä uudesta automallista. Odotet-
tu uusi A-sarja lanseerataan Suomessa MB Expo 2018 
tapahtumassa 4.5.2018 Tapahtumakeskus Telakalla 
Helsingissä. A-sarjan hinnat on julkaistu ja ennakkoti-
lauksen voi tehdä vaikka heti. Lanseerausvaiheessa 
rajoitetun ajan saatavilla olevassa Launch Edition mal-

lissa vakiovarusteena mm. mullistava kosketusnäytöl-
linen MBUX multimediajärjestelmä, peruutuskamera, 
Touchpad-kosketuslevy, Thermatic-ilmastointiautoma-
tiikka, kevytmetallivanteet. nahkaverhoiltu monitoi-
miohjauspyörä, LED High Performance ajovalot. 

Tutustu A-sarjaan osoitteessa www.mercedes-benz.fi

Auto juuri meille
Uusi A-sarja on tulossa markkinoille. Jo ensiesittelyn myötä Mercedes-Benz tarjoaa useita 
kiinnostavia varustepaketteja ja erikoishinnoiteltuja malleja.

 
Innostava ja nopeasti 
tutuksi tuleva: uusi 
A-sarjaK
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”Olet rohkea ja yllytyshullu, mutta taitava ja vastuuntuntoinen. Olet 
hauska, mutta ymmärrät, että voidaksesi olla kuin Ellun kana, on asial-
liset hommat hoidettava ensin. Rakastat haasteita, olet peloton, mutta et 
ota turhia riskejä, oma ja muiden henki on Sinulle arvokas. Ylität ja yllätät 
itsesi ja muut useammin kuin harvoin. Teet tarvittaessa rohkeasti itsenäi-
siäkin päätöksiä yhteisen hyvän nimissä. Olet kunnianhimoinen, mutta 
kavereiden varpaille et astu. Olet mielelläsi mukana tekemässä asioita, 
joista muut vasta haaveilevat.  Olet valmis sitoutumaan ja panostamaan 
toteuttaaksesi unelman muiden samanhenkisen kanssa.”

ällaisella kirjeellä hankkeen kippa-
ri Raija Alapeteri ja perämies Johan-
na Kölli lähestyivät naisia, joilla he 
uskoivat olevan sama päämäärä, 
rohkeus ja uskallus.  Mitä siitä sit-

ten seurasi? Syntyi Ocean Ladies.
Ocean Ladies on joukko tavallisia purjeh-

tijanaisia, jotka osallistuvat Atlantic Rally for 
Cruisers ARC 2018- kisaa ylittäen Atlantin. 
Reitti kulkee Espanjan Las Palmasista Kari-
bian St.Lucialle, 2700 merimailia (noin 4345 
km). Sitä ennen vene purjehditaan Suomes-
ta starttiviivalle, matkaa siitäkin kertyy noin 
3000 merimailia ja aikaa kuluu viikkoja. 
Seuraamme siis s/y Marimekon jalanjälkiä; 
tuo huikea naisistohan seilasi Atlantin yli jo 
80-luvun lopulla. 

Hankkeemme alkoi loppuvuodesta 2016 
naisiston kasaamisella ja veneen hankkimi-
sella. Naisia löytyi kipparin ja perämiehen 
lisäksi seitsemän ja veneeksi valikoitui suo-
malainen Swan 441.

Projektin edistämiseen on jo nyt tarvittu 
roppakaupalla rohkeutta ja itsensä ylittämis-
tä. Kipparimme sanoin: ”Hanke on kuin pa-
lapeli, jossa jokaisen palan on loksahdettava 
kohdalleen.” Valmistautuminen on ollut mo-
nipuolista; uuden oppimista ja vanhan ker-
taamista. On mm. tutustuttu vuorovesiin, 
Atlantin sääilmiöihin ja opeteltu paikkaa-
maan purjeita. Keväällä on ohjelmassa vielä 
mm. pelastautumisharjoituksia toukokuises-
ta merestä, sammutusharjoituksia sekä tie-

tysti veneeseen tutustumista ja sen kunnos-
tamista.

Monelle purjehtijalle Atlantin ylitys on 
”se juttu”. Sitä se on meillekin. Olemme va-
litsemastamme reitistä ja vallitsevista sää-
olosuhteista riippuen kahdesta kolmeen 
viikkoa rannattomalla valtamerellä. Elämä 
veneessä rytmittyy 4 tunnin  vahtivuoroihin; 
4 h kansivahdissa, 4 h lepoa ja 4 h ”stand-by”, 
joka tarkoittaa valmiutta auttaa kansivahtia 
tarvittaessa ja esim. ruuan valmistusta. Mut-
ta jo purjehdus starttiviivalle tulee olemaan 
täynnä upeita ja ikimuistoisia kokemuksia; 
kaupunkeja, joissa emme ennen ole käyneet, 
meriä, joita emme aiemmin ole seilanneet. 
Vuorokausia merellä, joka toivottavasti on 
meille lempeä. 

Hankkeemme tärkein voimavara on tiimi. 
Joukko aivan huipputyyppejä, osaavia, taita-
via ja sitoutuneita. Naisia, jotka innostavat ja 
kannustavat toisiaan, oppivat ja opettelevat 
koko ajan lisää yhteisen hyvän nimissä. Nai-
sia, joiden käsiin on tarvittaessa uskottava 
henkensä.

Moni on kysynyt, miten sitä ehtii ja jak-
saa. Molemmista on tähän asti selvitty into-
himolla ja innostuneisuudella ja niitä meillä 
on. Runsaasti. Kuten joku viisas on sanonut 
”Et voi sytyttää muita, ellet itse pala” ja paloa 
toteuttaa tämä hanke meiltä löytyy. 

Johanna Kölli, Ocean Ladies

Ocean Ladies 
suomalaisnai-
sisto purjehtii 
Atlantin yli

Monelle 
purjehtijalle 
Atlantin ylitys on 
”se juttu”. Sitä se 
on meillekin
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Naisten Pankki Open 2018 hyväntekeväisyyskilpailut  
ovat avoimia pariscramble-kisoja kaikille golfaajille  
ikään, sukupuoleen ja tasoitukseen katsomatta.

# golfaa  
naiselle  
ammatti

OSAKILPAILUT:

6.5. su Sea Golf Rönnäs
20.5. su Wiurila Golf
26.5. la Espoo Ringside Golf
27.5. su Hartola Golf
27.5. su Kankaisten Golfpuisto
3.6. su Nokia River Golf
10.6. su Himos Golf
10.6. su Sarfvik Golf
16.6. la Oulun Golf
17.6. su Nevas Golf
17.6. su Porin Golfkerho/Kalafornia 
27.6. ke Keimola Golf
30.6. la Uudenkaupungin Golfklubi

30.6. la Vaasan Golf 
6.7. pe Hirsala Golf
7.7. la Iitti Golf
7.7. la Kytäjä Golf
8.7. su Kullo Golf
11.7. ke Tahko Golf
14.7. la Espoo Golf
15.7. su Lahden Golf
21.7. la Helsingin Golfklubi
25.8. la Laukaan Peurunkagolf
25.8. la Peuramaa Golf
2.9. su Kultaranta Resort

Parin osallistumismaksu on 80 euroa, josta 50 euroa ohjataan suoraan  
Naisten Pankin toimintaan, joka mahdollistaa Ammatteja ja Yrittäjyyskoulutusta 
kehitysmaiden naisille.

Tarkemmat tiedot kisoista saat golfseurojen omilta sivuilta, verkkosivuilta  
naistenpankki.fi/golf sekä kiertueen Facebook-sivuilta www.facebook.com/
NaistenPankkiOpen. Osakilpailuihin ilmoittaudutaan suoraan klubeille.



Valtuutettu valmistajan auditoima Mercedes-Benz-verkosto

ESPOO Myynti/Huolto

Veho Olari
Piispankallio 2, 02200 Espoo
Myynti 010 569 2555
Huolto 010 569 8080
KehäVeho, Lommila
Lommilanrinne 2, 02770 Espoo
Huolto 010 569 8080

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

HELSINKI Myynti/Huolto
Veho Herttoniemi
Mekaanikonkatu 14, 00880 Helsinki
Myynti 010 569 3400
Huolto 010 569 8080
Alppilan Autohuolto, Alppila
Karjalankatu 2, 00520 Helsinki
Huolto 075 326 5510
Alppilan Autohuolto, Pitäjänmäki
Takkatie 7, 00370 Helsinki
Huolto 075 326 5515

HYVINKÄÄ  Myynti/Huolto
LänsiAuto
Helletorpankatu 1, 05830 Hyvinkää
Myynti 010 525 2370
Huolto 010 525 2375

HÄMEENLINNA  Myynti/Huolto
LänsiAuto
Uhrikivenkatu 18, 13130 Hämeenlinna
Myynti 010 525 2390
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 334 911
Huolto 0400 334 933

JYVÄSKYLÄ  Myynti/Huolto
Käyttöauto
Leipomonkuja 7, 40320 Jyväskylä
Myynti (014) 331 4600
Huolto (014) 331 4640

JÄRVENPÄÄ                Huolto
Mäkelän Kone Oy
Kielokatu 1, 04430 Järvenpää
Huolto (09) 5495 2500

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 042 4551 1500
Huolto 042 4551 1600

KOKKOLA Myynti/Huolto
Käyttöauto
Mestarintie 6, 67600 Kokkola
Myynti (06) 823 9600
Huolto (06) 823 9611

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

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

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

KUUSAMO  Myynti/Huolto
Koillismaan Auto
Revontulentie 2, 93600 Kuusamo
Myynti 010 763 3822
Auto-Tähti Ky
Revontulentie 2, 93600 Kuusamo
Huolto (08) 853 862

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

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

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

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

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

MIKKELI Myynti/Huolto
Savon Autokeskus
Hietakatu 5, 50100 Mikkeli
Myynti (015) 206 2550
Etelä-Savon Auto
Hietakatu 5, 50100 Mikkeli
Huolto (015) 206 2520

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

OULU Myynti/Huolto
Wetteri Oy
Äimäkuja 2–3, 90400 Oulu
Myynti 020 778 8902
Huolto 020 778 8903

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

PORVOO  Huolto 
Mega-Auto Oy
Asentajantie 3, 06150 Porvoo
Huolto 020 751 0351

RAUMA Huolto

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

ROVANIEMI  Myynti/Huolto

Niemelän Auto Oy
Ulakatu 11, 96300 Rovaniemi
Myynti 042 455 111
Huolto 010 232 0731

SALO  Myynti/Huolto

Astrum Auto
Joensuunkatu 15, 24100 Salo
Myynti (02) 777 3911
Huolto (02) 777 3911

SASTAMALA               Huolto

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

SAVONLINNA               Huolto

Etelä-Savon Auto
Karjalantie 4, 57200 Savonlinna
Huolto (015) 206 2980

SEINÄJOKI  Myynti/Huolto

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

TAMPERE Myynti/Huolto

Veho Tampere
Taninkatu 11, 33400 Tampere
Myynti 010 569 3100
Huolto 010 569 8080
Tampereen Autocenter Oy
Taninkatu 12, 33400 Tampere
Huolto 020 757 1118

RAISIO Myynti/Huolto

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

VAASA   
Myynti/Huolto

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

VANTAA Myynti/Huolto

Veho 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 aukiolo- 
aikojen ulkopuolella, käytössäsi  
on  numero 00800 1 777 7777.



MercedesTrophy Finland @mercedestrophy_finland Mercedes-Benz Suomi

MercedesTrophy -kiertue 2018.
MercedesTrophy on Mercedes-Benzin golfaaville avainasiakkaille tarkoitettu kutsukilpailu.  
Suomessa pelataan kesän aikana kaikkiaan viisi osakilpailua, joista jokaisen osakilpailun parhaat  
kutsutaan 31.8. Tali Golfissa pelattavaan maafinaaliin. Sieltä voittajat jatkavat edelleen Saksan Stuttgartissa 
lokakuun alussa pelattavaan maailman finaaliin. Paikkaa tähän Mercedes-Benzin synnyinseudulla 
pelattavaan finaaliin tavoittelee tänäkin vuonna 60 000 pelaajaa yli 60:sta eri maasta.
Kysy lisää Mercedes-Benz jälleenmyyjältäsi.

Suomen MercedesTrophy osakilpailut pelataan tänä vuonna seuraavasti:
29.5.  Sarfvik Golf
6.6.  Kullo Golf
8.6.  Nokia River Golf
12.6.  Kultaranta Golf
15.6.  Paltamo Golf 
31.8.  Suomen finaali, Tali Golf



United Bankers Oyj •  Aleksanterinkatu 21 A, Helsinki  •  09 2538 0320  •  sijoita@unitedbankers.fi  •  unitedbankers.fi

UB Smart
Erikoissijoitusrahasto UB Smart oli
vuonna 2017 Suomen tehokkain
rahasto tuotto-riski-suhteella mitattuna.*

Tee merkintä tai aloita kuukausi-
säästäminen osoitteessa
omaub.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 sijoitus- 
päätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua rahaston avaintietoesitteeseen ja rahastoesitteeseen, jotka ovat saatavilla UB Omaisuudenhoidosta. Rahastoa hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy.
* UB Smart oli Suomen Sijoitustutkimuksen Rahastoraportissa vertailuryhmänsä paras rahasto 12 kuukauden tuotto-riski -suhteella mitattuna (102 rahastoa Sharpen luvun mukaan arvioituna).

“Auto tai rahasto –
 tehokkuus on tärkeää”

Inka Noramaa — johtaja, UB Omaisuudenhoito Oy


