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Kiltahuoneella tarpeettoman kovaää-
nisesti puhuvat autoihmiset yhdistivät tois-
tamiseen intohimonsa autoihin. Lukuisten 
koeajojen, valokuvaussessioiden ja inno-
vaatio-iltojen seurauksena syntyi jälleen 
uudenlainen kokonaisuus. Tällä kertaa 
pyrimme panostamaan erityisesti lehden 
graafiseen asuun mielenkiintoisia ja harvi-
naisia autoja unohtamatta.

Tavallisen KoLehden taso on noussut 
tämän vuoden aikana huimasti. Toimituk-
seen on tullut jopa palautetta turhan asiapi-
toisesta sisällöstä, joten halusimme hie-
man keventää tunnelmaa Moottoriextran 
sivuilla. Tässä meitä auttoi vaaleatukkai-
nen opiskelijatyttö, joka antoi meille täysin 
uuden näkökulman autoihin ja autoiluun 
pieni pilke silmäkulmassa.

Autovalinnat ja ulkoasu poikkeavat 
perinteisistä autolehdistä ja olemme halun-
neet tehdä lehdestä itsemme näköisen. 
Vapaaehtoisvoimin toteutetun opiskelija-
lehden kanssa on helppo kokeilla itseään 
kiinnostavia asioita, eikä ulkonäön, tekstien 
tai konseptin suhteen ole tiukkoja määritel-
miä. Lopputuloksessa yhdistyy pitkäaikai-
set valokuvausharrastukset, halu kokeilla ja 
tehdä uutta, kiinnostus autoihin ja tekniik-
kaan sekä tämänhetkinen koulutuksemme.

Lopuksi tahdomme kiittää koko toimi-
tuksen puolesta kaikkia yhteistyötahoja 
positiivisesta suhtautumisesta opiskelija-
toimintaan. On ilahduttavaa nähdä, että 
pienellä aktiivisella porukalla lehteä tehtä-
essä meidät huomioidaan vastaavasti kuin 
isommatkin mediat. Opiskeluaikana on 
mahdollista toteuttaa itseään kiltatoimin-
nan antamin mahdollisuuksin, ja suositte-
lemmekin kaikkia hyödyntämään tätä mah-
dollisuutta.  

Toimituksen 
tervehdys

PÄÄTOIMITTAJA Mikko Autio ULKOASU & TAITTO Antti Surma-aho  
KANSIKUVA Markus Markkanen MALLI Kerttu Kajalainen ASU Anne-Mari Pahkala  
KUVAT Markus Markkanen, Lauri Ahtiainen TOIMITUS Lauri Ahtiainen, Markus Markkanen, Marianne Kokko  
PAINOPAIKKA JA PAINOSMÄÄRÄ Painotalo Casper Oy 200 kpl, 18.12.2013



Räikeähkö sininen 
sopii linjakkaiden 
muotojen pariksi

Upee kupee
Perinteistä sedania linjakkaampi A7 on 
tyylimiehen valinta.

Audi A7 sijoittuu Audin malliston ylä-
päähän ollen numeroiden valossa toiseksi 
isoin auto edustusauto A8:n alapuolella. A5 
ja A7 Sportbackit ovat Audin tuotteet Mer-
cedeksen CLS:n aloittamalla neliovisten 
coupe-mallien markkinoilla. Tämän kate-
gorian autot houkuttelevat perinteistä seda-
nia linjakkaammilla muodoillaan, mutta 
neliovisuuden myötä kaksiovisia huomat-
tavasti paremmalla käytettävyydellä.

A7 on massiivisen kokoinen auto. Lähes 
viiden metrin pituus ja yli 1,9 metrin leveys 

tuntuvat kaupunkipyörittelyssä. Maantielle 
suunnatessa auton ominaisuudet pääse-
vät paremmin esille. Kulku on vakaata ja 
siellä myös tuplaturbotettu V6-diesel pää-
see oikeuksiinsa. Vielä vuosikymmen sitten 
harva olisi uskonut dieselin vievän satasen 
nopeuteen vain reilussa viidessä sekunnissa. 
Vielä pelkkää kiihtyvyyttä suuremman vai-
kutuksen nykyisissä tehodieseleissä tekee 
niiden väännön tuoma vaivattomuus arki-
ajoissa. Tässä paketissa moottorin jatkeena 
on hienostuneesti toimiva kaksoiskytkin-

automaatti ja perinteiseen Audi-tyyliin 
quattro-neliveto.

AaSeiska ei herätä juurikaan tunteita. 
Se hoitaa kaiken saksalaisen kliinisesti ole-
matta ärsyttävä oikein missään. Kokonai-
suutena se on erittäin miellyttävä kump-
pani arkiajoon, mutta toisaalta hieman tylsä 
monen muun nykyauton tyyliin.  

Teho   313 hv
Vääntö  650 Nm
0-100 km/h  5,3 s
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Voimaa,  
vain voimaa
BMW M6 on mielenkiintoinen auto. 
Vain muutama minuutti sitten sen avaimet 
olivat vielä kädessäni, tarjoten harvinaisen 
mahdollisuuden ajaa BMW:n Motorsport-
malliston lippulaivaa. Autolta pois kävel-
lessäni en kuitenkaan vietä lyhyttä hetkeä 
unelmoiden elämän jatkumisesta yhdessä 
tuplaturboahdetun V8:n ja kauttaaltaan 
nahalla verhoillun ohjaamon kanssa. Eikö 
mikään riitä, vai onko syy kenties autossa?

Moottorissa ei ainakaan ole vikaa. M6 
on suoralla jumalattoman nopea. Eikä 
ihme, BMW:n ilmoittamat tehot ovat var-
sin kaunisteltuja. Useista yksilöistä on 
vakiona penkitetty kuutosella alkavia luke-
mia. Yksinomaan USA:ssa tarjolla olevaa 
käsivaihteistoista versiota on ajettu vartti-
maililla 12,1 sekuntiin, ja meillä vakiona 
oleva seitsenvaihteinen kaksoiskytkinlaa-
tikko tuskin on hitaampi. Moottorissa riit-
tää brutaalia voimaa kamppailemaan fysiik-
kaa vastaan, mutta tunnepuoleen olisi voi-
nut panostaa hieman enemmän. Sen on 
aavistanut myös BMW, sillä soundeja on 
yritetty parantaa synteettisesti kaiuttimien 
kautta.

Arkielämässä tehosta on kuitenkin 
hyvin vaikea nauttia, sillä vetopito ei ole 
parhaimmasta päästä.  Moottoritievauh-
dissakin M6:n 680Nm vääntö peittoaa 
295mm leveiden takarenkaiden pidon, 
mikä kieltämättä johtaa epäpyhiin ajatuk-
siin nelivedon hyödyistä. Yhtään lisää pai-
noa ei kyytiin silti haluaisi, kaikki autoon 

tungettu teknologia ja varsin suuret ulko-
mitat näkyvät vaa’alla: 214 00 euron läh-
töhinnalla saa melkein kaksituhatta kilo-
grammaa M6:tta. Vaikka auton rajat ovat 
korkealla, voi massan aistia suoran päässä 
jarruttaessa tai mutkiin kääntäessä. Syhe-
röisen mutkatien ajaminen on enemmän 
kamppailua painoa ja taka-akselin pito-
ongelmia vastaan kuin ajatuksen lailla solju-
vaa nautintoa. Silti selkään kohdistuvaa kat-
keamatonta työntöä täyskaasulla on vaikea 
olla ihailematta, ja varmasti M6:lla olisi kiva 
luisutella moottoriradalla.

BMW M6 on auto, joka herättää enem-
män kysymyksiä kuin se tarjoaa vastauk-
sia. Suorituskyvyn hyödynnettävyys Suo-
messa on vaikeaa, mutta enemmän autossa 
häiritsee se steriilisyys, millä se tarjoil-
laan. Haluaako M-mallin ostaja tällaisen 
kokemuksen? Mallistosta löytyy sinänsä 
jo melko nopeat ja mukavat 650i ja 640d, 
joten M6:n odottaisi erottautuvan edulli-
semmista malleista lähinnä tunnepuolella. 
Vähän rähinää, pauketta ja hillityn jalostet-
tua moottorin karjuntaa jää kaipaamaan 
keskellä kymmenien ///M-logojen moot-
toriurheilukulissia. Objektiivisesti M6 on 
hieno auto, mutta subjektiivisesti se steriili-
syys, millä suorituskyky tarjoillaan ei anna 
sijaa ihastumiselle.  

Teho   560 hv
Vääntö  680 Nm
0-100 km/h  4,2 s
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BMW M6 on auto, joka 
herättää enemmän 
kysymyksiä kuin se 
tarjoaa vastauksia’’
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Vain paras on kyllin hyvää
Uuden S-sarjan esittely on aina 
suuri asia automaailmassa. 
Onko auto oikeasti muiden 
hehkutuksen arvoinen?

M ercedes on esitellyt vuosi-
kymmenten aikana uusim-
mat innovaationsa yleensä 
S-sarjalaisen malliuudis-

tuksen yhteydessä. Tänä kesänä esitellyn 
uuden sukupolven myötä mielenkiintoi-
sin uutuus on Magic Body Control, joka 
valmistaa auton alustan stereokameroiden 
havaintojen perusteella tienpinnan muo-

tojen muutoksiin. Tätä järjestelmää emme 
valitettavasti vielä saaneet kokeiltavaksi, 
joten jouduimme tyytymään perinteisellä 
ilmajousituksella varustettuun versioon.

Totta puhuakseni tämäkään tehtävä ei 
ollut kovin vastenmielinen. Nastarenkaista 
huolimatta auto on erittäin hiljainen. Vään-
tävä diesel liikuttaa autoa sen arvoon sopi-
van ripeästi pitämättä liikaa mölyä itses-
tään. Ajettavuus on noin 5,3 metrin koko-
naispituus huomioiden lähes ketterä ja 
mutkaisemmallakin tiellä auto etenee häm-
mästyttävän vaivattomasti. Alle kahteen 
tonniin jäävä omamassa on kokoluokka 

huomioiden varsin hyvä suoritus. Varsi-
naisia riemunkiljahduksia ajettavuus ei 
herätä, mutta se ei ole tämän auton tarkoi-
tuskaan. Vakiovarusteinen ilmajousitus 
suodattaa varsin onnistuneesti tien epäta-
saisuudet ja pitää auton vakaana myös mut-
kissa. Joissain tilanteissa useat peräkkäiset 
terävät heitot tuntuvat ohjaamossa tärähte-
lynä, mutta tämä on kokonaisuudessa pieni 
kauneusvirhe.

Todellinen nautinto Ässän kanssa 
alkaa takapenkille istuttaessa. Jaloille riit-
tää tilaa ja sähkösäätöisillä istuimilla pys-
tyy säätämään asentoaan tilanteeseen sopi-

vaksi. Todella laadukkaasti soiva Burmes-
terin äänentoistojärjestelmä huolehtii 
viimeistään ulkomaailmasta eristäytymi-
sestä. Levollisen hetken kruunaa päätä hel-
livä todella pehmeä niskatuen tyyny.

Matkustamo on muutenkin hienostu-
nut ja rauhoittava. Kojelauta kaareutuu kau-
niisti ja antaa elegantin vaikutelman. Keski-
konsolia hallitsee kaksi isoa LCD-näyttöä, 
joista toinen toimii kuljettajan mittaris-
tona ja toisen kautta hallitaan multimedia-
järjestelmiä. Tämä osa-alue on eniten har-
maita hiuksia aiheuttava, sillä Mercedeksen 
viihde- ja navigointijärjestelmän käyttöliit-

tymä on auttamatta jäänyt jälkeen kilpaili-
joiden uusimmista järjestelmistä.

Uusi S-sarjalainen on äärimmäisen 
miellyttävä auto ja kelpaa jälleen luokkansa 
mittatikuksi. Kilpailijoilla voi olla parem-
pia suorituksia yksittäisillä osa-alueilla, 
mutta mikään ei tarjoa yhtä tasapainoista ja 
kokonaisvaltaisesti miellyttävää kokemusta 

kaikki osapuolet huomioiden. Tällä kelpaa 
matkustaa.  

Teho   258 hv
Vääntö  620 Nm
0-100 km/h  6,8 s

Lyhyesti sanottuna 
S-sarjassa on lähes 
kaikki kohdallaan

Sisätiloissa on runsaasti hienoja yksityiskohtia ja viimeistely on virheetöntä.

’’
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Voiteluöljyjen merkitys

Moottoriöljyihin liittyviä myyttejä

Voiteluöljy on koneteekkarille 
tuttu käsite viimeistään tribolo-
gian kurssilta. Moottoriextrassa 
liukastelemme tällä kertaa au-
toissa käytettyjen moottoriöljy-
jen maailmaan.

M oottorin laakerit voidel-
laan hydrodynaamisesti, ja 
laakereina käytetään lähes 
yksinomaan liukulaake-

reita. Nämä kantavat moottorissa syntyvät 
kuormat pyörimisliikkeen ja laakeriin pum-
pattavan öljyn avulla. Liukulaakereiden 

lisäksi öljyn tulee voidella sylinterit, venttii-
likoneisto sekä mahdollisen turboahtimen 
laakerit.

Voitelun lisäksi öljyllä on moottorissa 
myös muita tehtäviä. Moottorissa kiertä-
essään öljy sitoo lämpöä ja haihduttaa sitä 
öljypohjan kautta. Öljy toimii myös erään-
laisena tiivisteenä palotapahtuman aikana 
sylinterinseinämän ja männänrenkaiden 
välissä. Palotapahtumassa syntyy erilaisia 
hiukkasia ja happoja, joita öljyn tulee sitoa 
itseensä ja neutraloida, etteivät ne aiheuta 
vaurioita tai kulumista moottorissa. Isoim-
mat partikkelit jäävät pääasiassa öljynsuo-

dattimeen, mutta tästä huolimatta myös itse 
öljy vanhenee ja likaantuu käytössä, sekä 
siinä olevat lisäaineet hajoavat.

Mitä kaikkea moottoriöljy 
sisältää?
Autoissa käytetyt öljyt jakautuvat mineraa-
liöljyihin ja täyssynteettisiin öljyihin. Näistä 
voidaan myös sekoittaa osasynteettistä 
öljyä. Mineraaliöljyt valmistetaan raakaöl-
jystä tislaamalla ja synteettiset öljyt erilaisin 
kemiallisin jalostusmenetelmin ei-raakaöl-
jypohjaisista yhdisteistä. Täyssynteettisilla 

Hakkaa päälle! 

öljyillä on lähtökohtaisesti paremmat omi-
naisuudet kylmä- ja kuumakäyttöä ajatellen.

Perusöljyjen ominaisuudet riittävät har-
voin vaativaan moottorin voiteluun, joten 
moottoriöljyissä käytetään lisäaineistusta 
parantamaan sen ominaisuuksia. Puhdis-
tavilla lisäaineilla pyritään vähentämään 
moottoriin jäävää karstaa ja estämään 
korkeasta lämpötilasta ja palokaasuista 

syntyvien epäpuhtauksien aiheuttamia 
lietekerroksia.

Moottorissa voi tapahtua epäedullisissa 
olosuhteissa moottoria kuluttavia metalli-
metallikosketuksia. Siksi moottoriöljyihin 
lisätään usein kulumisenestoaineita, joiden 
tehtävänä on muodostaa kalvo metallipin-
tojen päälle, jolloin varsinaista metallikos-
ketusta ei pääse syntymään.

Viskositeetti-indeksiä parannetaan lisä-
aineilla, jotka vähentävät öljyn ohenemista 
korkeissa lämpötiloissa. Nämä lisäaineet 
ovat polymeerejä, joiden viskositeetti kas-
vaa lämpötilan noustessa, päinvastaisesti 

kuin moottoriöljyllä. Korkea viskositeetti-
indeksi tarkoittaa vähäistä viskositeetin 
muutosta lämpötilan muuttuessa.

Ideaali moottoriöljy on kylmänä autoa 
käynnistettäessä hyvin voitelevaa ja hel-
posti pumpattavaa, mutta samanaikaisesti 
maksimikuormituksen lämpötilassa vielä 
sopivan jäykkää säilyttääkseen tarvittavat 
voiteluominaisuudet.  

Öljyllä on 
muitakin tehtäviä 
voitelun lisäksi’’

Eri valmistajien moottoriöljyjä 
ei saa sekoittaa keskenään
Erilaisten viskositeettialueiden ja laatu-
luokitusten takia usein luullaan, ettei eri 
merkkisiä moottoriöljyjä voida sekoittaa 
keskenään. Samoin ajatellaan, että moot-
torissa pitää käyttää saman tuotemerkin 
öljyä maailman tappiin asti. Todellisuu-
dessa kaikkien moottoriöljyjen on nykyis-
ten luokitusten mukaan oltava keskenään 
sekoituskelpoisia.

Pitkäaikaisessa säilytyksessä 
öljy vanhenee ja lisäaineet 
erkanevat
Kun öljy varastoidaan oikeaoppisesti tasa-
lämpöisessä tilassa (alle +50 °C) auringon-
valolta ja kosteudelta suojattuna, se säi-
lyy käyttökelpoisena jopa vuosikymmeniä. 
Moottoriöljy on perusöljyjen ja lisäainei-
den liuos, ei seos, joten keskenään toi-

siinsa liuenneet aineet eivät erkane toisis-
taan pidemmässäkään varastoinnissa

Synteettiset öljyt ovat liian 
peseviä
Synteettinen perusöljy ei ole sinällään 
sen pesevämpää kuin mineraaliöljykään. 
Moottoriöljyn pesevyys- ja puhtaanapi-
tävät ominaisuudet saadaan aikaan eri-
tyisillä öljyn valmistuksessa käytettävillä, 
tarkkaan määritetyillä lisäaineilla.

Vanhemmissa moottoreissa 
ei voida käyttää 
synteettisperustaisia 
moottoriöljyjä, koska ne 
vuotavat tiivisteistä tai jopa 
lohkosta läpi
Tämä legenda on syntynyt 1970-luvun 
alkupuolella, jolloin ensimmäisiä synteet-
tisiä moottoriöljyjä tuli kuluttajamarkki-

noille. Tuolloin synteettisten öljyjen val-
mistuksessa käytettiin perusöljyjä, joilla oli 
erittäin hyvät kylmäominaisuudet, mutta 
ongelmana oli tiivistemateriaaleja kutis-
tava vaikutus. Tuohon aikaan käytetty-
jen tiivistemateriaalien käyttäytymistä ei 
osattu vielä hallita lisäaineistuksen avulla 
ja joissain tapauksissa saattoi ilmetä öljy-
vuoto-ongelmia. Nämä alkuaikojen nega-
tiiviset mielikuvat ovat siirtyneet perimä-
tietona isältä pojalle, vaikka todellisuus 
on aivan toinen nykyään. Viimeiset kolme 
vuosikymmentä ongelma on ollut täysin 
hallinnassa, sillä nykyisin kaikissa mootto-
riöljyissä käytetään lisäaineita, jotka säilyt-
tävät tiivisteiden ja kumiosien elastisuu-
den. Tämä asia määritellään myös nykyis-
ten moottorikokeiden luokituksissa.
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lialaissisko Gallardon suoritus samoilla 
lähtökohdilla.

R8 on varmasti yksi parhaista niin sano-
tuista arkipäivän superautoista. Sen kanssa 
pystyy elämään ja se toimii vaivattomasti 
kaikissa ajotilanteissa. Tosiasia kuitenkin 
on, että harva ostaa R8:n ainoaksi autok-
seen. Jos arkiajot ajaa mukavammalla ja jär-
kevämmällä autolla, tallissa olevalta urhei-
luautolta toivoisi kenties hieman enemmän 
persoonallisuutta ja luonteikkuutta.  

Teho   525 hv
Vääntö  540 Nm
0-100 km/h  3,6 s

Audin mallistosta puuttui 
pitkään oikea urheiluauto. 
90-luvulta lähtien saksalais-
valmistajalla on ollut oma RS-

mallistonsa, joka on koostunut perheauto-
jen tehoversioista. 2007 oli kuitenkin vuo-
rossa R8, joka jakaa pitkälti tekniikkansa 
konsernin italialaissisar Lamborghinin 
kanssa ja niinpä autossa on paljon yhteistä 
jo 10 vuotta sitten markkinoille tulleen 
Gallardon kanssa.

R8 on saatavana V8 sekä V10-moot-
toreilla ja jälkimmäisestä on kaksi teho-
versiota. Testiyksilömme on keskimmäi-
nen versio, jota siis vauhdittaa 5,2-litrainen 

italialaissukuinen V10. Moottorin parina 
työskentelee 7-portainen kaksoiskytkin-
vaihteisto, jonka kautta teho välitetään kai-
kille neljälle pyörälle. R8:ssa nelivetoa on 
muokattu muihin Audeihin verrattuna 
entistä takavetopainotteisemmaksi ja etu-

pyörät tuntuvat olevan lähinnä avustavassa 
roolissa.

Ohjaamoa ei jopa hieman yllättäen päi-
vitetty reilun vuoden takaisen faceliftin 
yhteydessä. MMI-järjestelmä ja mittariston 
ajotietokone edustavat tällä hetkellä mallis-
ton vanhinta päätä, mikä on hieman risti-
riidassa malliston piikkipaikan kanssa. Toi-
saalta täytyy pitää mielessä, että R8 on tehty 
ajettavaksi ja silloin edellämainitut järjestel-
mät ovat lähinnä kuriositeetteja.

Perinteisen virta-avaimen kääntäminen 
saa kymmensylinterisen heräämään kul-
jettajan takana. Kylmän koneen lämmitys-
käytön jälkeen tyhjäkäynti vaimenee jopa 

yllättävän rauhalliselle tasolle. Muuten-
kin äänimaailma kabiinin puolelle jää jok-
seenkin laimeaksi. Tunnelissa ikkunoiden 
avaaminen ja kaasunpainallus saa kuiten-
kin kuljettajan suun nousemaan hymyyn, 
sillä siellä saa sointuvan maistiaisen V10 
äänimaailmasta.

Toinen hilpeyttä aiheuttava tekijä on 
brutaali suorituskyky. Suomen syksyisessä 
kelissä kiihtyvyydestä ei saanut parasta 
mahdollista kuvaa pitovaikeuksien vuoksi, 
mutta tehovarannot kävivät kuitenkin sel-
väksi. Kuljettajan halutessa R8 liikkuu 
todella ripeään tahtiin ja välillä kaasun käy-
tössä saa olla varovainen. Perä saattaa per-

heaudeista poiketen lähteä kaasulla muka-
vasti rinnalle, mutta onneksi tämän liikkeen 
korjaamisessa auttaa tarkka ja nopea ohjaus. 
Muuten ajo-ominaisuudet ovat tasapainoi-
set ja R8:a on ilo viedä mutkaisemmalla 
tiellä, mutta silloin nopeuden tarkkailussa 
saa olla hereillä.

Rauhallisemmassa arkiajossa auto 
kuitenkin tuntuu jopa yllättävän muka-
valta ja vaivattomalta. Tämä on kokonai-
suus huomioiden hieman kaksijakoinen 
asia, sillä mukavuuden ja muista Audeista 
tutun ilmeen vuoksi autosta katoaa ripaus 
eksotiikkaa, jota R8:ssa saisi olla. Väki-
sinkin tulee mieleen, minkälainen on ita-

Välillä kaasun 
käytössä saa olla 
varovainen’’



Kotitankkausta pistorasiasta
Volvo yllätti kilpailijat tuomalla 
markkinoille maailman 
ensimmäisen ladattavan 
dieselhybridin. 

Hybriditekniikka on yleisty-
nyt viime vuosina nopeasti 
eurooppalaisten valmistajien 
mallistoissa. Tähän on ajanut 

CO2-päästöihin pohjautuva verotus. Säh-
köavustuksella valmistaja saa lukemat huo-
mattavasti pienemmiksi ja tämä näkyy suo-

raan kuluttajalle autosta maksettavan ajo-
neuvoveron määrässä.

Kenties tunnetuimman hybridivalmis-
taja Toyotan tyylinä on ollut tehdä omista 
hybridimalleistaan mahdollisimman talou-
dellisia. Volvo on kuitenkin ottanut hieman 
toisenlaisen lähestymistavan. Valmista-
jan ensimmäinen hybridi on kaikinpuolin 
V60 malliston huippumalli: se on tehok-
kain ja parhaiten varusteltu. Taka-akselilla 
sijaitseva sähkömoottori toimii auton aino-
ana voimanlähteenä akut täyteen ladat-
tuna hyvissä olosuhteissa noin 50 kilomet-

rin matkan. Sen jälkeen keulalla käynnistyy 
Volvon tuttu 2,4-litrainen vitosdiesel. Pel-
källä sähköllä ajaminen vaatii myös varsin 
rauhallista ajotapaa, sillä reippaampi kaa-
sunpainallus herättää polttomoottorin.

Käytettävyys ja ajettavuus ovat tuttua 
Volvoa, eli varsin vaivatonta ja helppoa. 
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Sähkömoottori tuo etenkin kaupunkiajoon 
oman vivahteensa. Täysin äänetön liikkeel-
lelähtö ja heti läsnäoleva vahva vääntö teke-
vät arkiajelusta miellyttävää. Ainoastaan 
hieman pintakova jousitus on ikävä omi-
naisuus muuten mukavassa autossa.

Varsin hulppeista suoritusarvoista huo-
limatta Volvo ei anna itsestään missään 
määrin urheilullista vaikutelmaa. Ainakin 
omalla kohdallani hybriditekniikka ja eri-
laiset kulutusnäytöt kannustavat ajamaan 
mahdollisimman taloudellisesti ja pitä-
mään polttomoottorin sammuksissa seu-

raavaan latauskertaan saakka. Ja kun sähkö 
loppuu, niin ei tuo vääntävä perusdiesel-
kään kovin paharuokainen ole.

Volvon ensimmäiseksi hybridiksi V60 
Plug-in on varsin onnistunut ja tasapainoi-
nen kokonaisuus. Toki akkupaketti ja säh-
kömoottorit verottavat oman osuutensa 
tavaratilasta ja sen myötä käytettävyydestä, 
mutta jossain kohtaa vain täytyy tehdä 
kompromisseja. Volvon kanssa kuljettajan 
ei tarvitse tinkiä suorituskyvystä tai pelätä 
tulevansa leimatuksi ekohipiksi kuten joi-
denkin muiden hybridien kohdalla saattaa 

käydä. Tämä auto sopii tekniikasta kiinnos-
tuneille, kehityksen kärjessä kulkevilla ja 
mukavuutta sekä vaivattomuutta arvosta-
ville autoilijoille.  

Teho   215 hv + 68 hv
Vääntö  440 Nm + 200 Nm
0-100 km/h  6,1 s
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Sähköpistokkeen paikka löytyy kuljettajan puoleisesta etulokasuojasta

Tehoista huolimatta 
kyseessä ei missään 
tapauksessa ole 
urheilullinen auto’’
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Sallitut piristeet
Tarvetta monikäyttöiselle per-
heautolle, mutta sydän huutaa 
vauhtia ja ajamisen iloa? Fiesta 
ST tai Peugeot 208 GTi ovat ke-
sän piristäviä uutuuksia, jotka 
pitävät hauskojen pikkusport-
tien mainetta yllä mainiosti.

Jo vuosikymmenien ajan hyväksi 
havaittu resepti, tehokas kone kevy-
eeseen ja monikäyttöiseen koriin, 
pitää elämänilon yllä vaikka matka 

veisi ostoskeskukseen. Kesän 2013 uutuuk-
sien liikkumisesta vastaa 1.6-litrainen ben-
saturbo, Fiestassa 182 ja 208:ssa tasan kak-
sisataa hevosvoimaa. 

Ranskalaisen suoralla keräämä etu-
matka alkaa huveta mutkissa. Fiesta ST 
kulkee mutkien läpi oppikirjamaisesti, ajo-
linjaa helposti kaasulla halliten. Ford pitää 
kuskin kokoajan tietoisena tapahtumista, 
ainakin loistavan Recaron penkin läpi. 

Ohjaustunto on nykyautoksi ihan hyvä, 
mutta ei vuosituhannen vaihteen Fordien 
tasoa. 

Ei 208 GTi:kään mutkissa toki katol-
leen kellahda. Pieni ohjauspyörä ja nope-
ahko ohjausvälitys tekevät siitä ketterän, 
mutta autosta puuttuu  se alkukantainen 
ajamisen riemu, joka Fordissa ihastuttaa. 
Vastapainona Peugeot tarjoaa varttuneem-
pien kuljettajien suosikkeja: pintapeh-
meämpää jousitusta ja merkittävästi parem-
paa äänieristystä.

Luonne-erot näkyvät myös muotoi-
lussa. Fiestan jo hieman vanhahtavaa koria 

komistaa varsin aggressiivinen korisarja 
helmoineen ja spoilereineen, 208:n muun-
nos sporttimalliksi on tehty huomattavasti 
hillitymmin detailein. Toisaalta mallina 
208 on paljon uudempi, joten auto näyttää 
tuoreemmalta.

Ulkonäön linja jatkuu sisällä. Fiestassa 
kustannukset ovat selkeästi menneet ajami-

seen liittyviin asioihin, alustan ja moottorin 
ohella siis istuimiin. Muutoin ohjaamo on 
melkoisen muovinen, joskin toimiva. Vain 
aavistuksen kalliimpana autona Peugeot 
yllättää: vakiovarusteena osittain nahalla 
verhoiltu kojelauta, puolinahkapenkit, 
musta-punaiset turvavyöt ja tietysti nyky-
tyyliin isohko kosketusnäyttö. Lisävarus-
teinen lasikatto nostaa tunnelmaa vielä pari 
pykälää.

208 GTi ja Fiesta ST ovat hyvin erilaisia, 
mutta pidettäviä autoja. Arkiominaisuuk-
sissa Peugeot vie pidemmän korren, mutta 
Ford saisi valitsemaan pidemmän ja mut-

kaisemman reitin kotiin. Ja siitähän näissä 
autoissa juuri on kyse.  

  Peugeot  Ford
Teho   200 hv   182 hv
Vääntö  275 Nm  240 Nm
0-100 km/h  6,8 s   6,9 s

Ranskalaisen 
suoralla keräämä 
etumatka alkaa 
huveta mutkissa’’
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jo alakierroksilta lähtien ja rauhallisessa 
ajossa vaihdot huomaa vain kierrosluku-
mittaria katsomalla. Auto etenee erittäin 
elegantisti ja urheiluautoksi jopa yllättävän 
mukavasti.

Sport plus -näppäintä painamalla kul-
jettaja löytää Porschen toisen luonteen. 

Moottori kiertää erittäin halukkaasti ja kau-
niisti yli 7500 kierroksen. Vaihteisto toimii 
tällä asetuksella jopa brutaalin oloisesti ja 
jokaista vaihtoa seuraa ronski potku sel-
kärankaan upeiden äänien saattelemana. 

Tarkkuus on kuitenkin tallella ja Porschen 
toteutus on ehdottomasti sähköisten tehos-
timien kärkiluokkaa.

Ohjaamo on auton kokoon nähden tila-
van tuntuinen, sillä kojelauta on rakennettu 
siroksi ja korkeutta riittää pidemmällekin 
kuljettajalle. Vakiona olevat penkit eivät 
anna erityisen hyvin sivuttaistukea, mutta 
ne helpottavat matalaan autoon kulke-
mista kuppipenkkeihin verrattuna. Tukea 
saa onneksi myös ovesta ja keskikonsolista, 
eikä ongelma ole yhtä suuri kuin nopeiden 
perheautojen kohdalla.

Soiva peli
Moottorin ja PDK-vaihteiston yhteistoi-
minnasta täytyy antaa erityistä kiitosta. 
Bokserikutonen tarjoaa riittävästi vääntöä 

C arrera S:n nokka kääntyy kohti 
yhä pienempiä mutkateitä syk-
syn pimentämässä Siuntiossa. 
Huumaavan voimakkaat moot-

toriäänet saavat kasvot väkisin virneelle, ja 
jokainen oikeanpuoleisesta vaihtovivusta 

tehty veto tuntuu välittömänä potkuna 
selässä. Mutka toisensa jälkeen auto tuntuu 
lähes liimatulta ja vetopito ei tunnu loppu-

van mutkan ulostuloissa takavedosta ja rei-
lusta moottoritehosta huolimatta. Auton 
vakauden perusteella ei uskoisi nopeusmit-
tarin lukemaa todeksi. Aamuyön tunneilla 
kaupunkiin palatessa valosaaste täyttää tai-
vaan ja sumu alkaa hälventyä pelloilta.

Kaikki kohdallaan
Porsche 911:n kohdalla puhutaan usein 
muotoilun konservatiivisuudesta ja perus-
muotojen vähäisistä muutoksista. Täy-
tyy myöntää, ettei uusi, koodilla 991 tun-
nettu malli poikkea merkittävästi edel-
tävästä 997-mallista ulkonäön suhteen. 
Yksityiskohtia on kuitenkin hiottu näyt-
tävämpään suuntaan eikä vuosituhannen 
vaihteen 996-mallin tapaisia harha-aske-
leita ole otettu. Auton sivuprofiili on taat-

tua 911-tyyliä ja se näyttää edelleen hyvältä 
ja modernilta pienten uudistusten ansiosta.

Suurimmat muutokset ovat tapahtu-
neet tekniikkapuolella. Edelliseen S-malliin 
verrattuna moottoriteho on hieman kasva-
nut; nyt luku on pyöreä 400 hevosvoimaa. 
Voima välitetään tiehen joko seitsenportai-
sen manuaalin tai kaksoiskytkinvaihteiston 
kautta. Ainakin jälkimmäistä voi suositella 
varauksetta, sillä toiminta kaikissa ajotilan-
teissa hipoo täydellisyyttä.

Moottori- ja vaihteistopäivitysten jäl-
keen suurin tekninen uudistus on perin-
teisestä hydraulisesta ohjaustehostimesta 
luopuminen. Sähköiseen tehostimeen on 
siirrytty ainakin osittain ympäristösyistä 
ja tämä muutos on hieman heikentänyt 
ohjaustuntumaa 997-malliin verrattuna. 

Sport-painike on monessa autossa melko 
keinotekoinen ja tyypillisesti sillä hienosää-
detään kaasun ja ohjauksen vastetta. Por-
schen tapaista todellista tuplaluonnetta 
näkisi mielellään muissakin autoissa.

Uuden 911:n paras puoli on kuiten-
kin ehkä se, ettei autossa ole oikeasti juuri 
mitään vikaa. Sähköinen ohjaustehos-
tin saattaa jakaa mielipiteet, mutta koko-
naisuus on äärimmäisen tasapainoinen ja 
harva valmistaja pystyy samaan. Tämän 
auton kanssa haluaisi elää. 

Ja onhan Porsche aina Porsche.   

Teho   400 hv
Vääntö  440 Nm
0-100 km/h  4,1 s

Auton vakauden 
perusteella 
ei uskoisi 
nopeusmittarin 
lukemaa todeksi

’’ Jokaista vaihtoa 
seuraa ronski potku 
selkärankaan’’
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Mariannen testissä autot 
kolmesta luokasta: korkeat, 
keskikorkeat ja matalat
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Grr. Tää on kyllä blondin unelma-auto. Ei ole 
yhtään yllättävää, että futisvaimot tykkäävät 
ajaa näillä.

Täällä navissa lukee: vie kotiin. Täydellistä! 
Takapenkillä voisi siis juoda champanjaa ja 

keskikonsolissa on vielä sitä varten coolerikin.

Autoon on helppo mennä sisälle kun 
ajokorkeuden laskee alimpaan asentoon. 

(Toim. huom. auton korkeutta voi nostaa kuvan 
korkeudesta vielä noin 100 mm)

Range Rover Sport
+ Champanjamalli
+ Mukava Tiksimunkilla
+ Liikkuva hajuvesiteline
– Liian korkea, jos lyhyt hame
– Hame lyhyt, jos liian korkea

29
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Mersun putket on esteettisesti kivan 
muotoiset ja äänet on IHANAT! Audin 

pakoputket ovat tylsän tavalliset näihin verrattuna.

Onko tää se paineensyöttöjärjestelmä, jolla 
lisätään tehoa? Hotti on hyvin esillä, mutta 

toi koneenrakentajan allekirjoituksen A-kirjain on 
häiritsevän vino. (Toim.huom. kyllä, se on turbo ja 

“hotti” on turbon lämpökilven suojassa oleva varoitus)

Punaiset turvavyöt ovat floppi, mutta 
annetaan kuitenkin symmetriaplussa. 

Laidoilla punaiset ja keskellä musta vyö. 
Turvavyöasiat on suunniteltu niin, etteivät 
ne sekoitu toisin kuin Audissa. (Toim.huom. 
turvavyöasiat tarkoittavat lukkoja)

Mercedes Benz  
A 45 AMG
+ Ihana
+ Tuulettimien ritilät sporttiset
+ Ratin kolot kivat
+ Mittaristo kiva
+ Ääniplussa
– Apparilla ei sähkösäätöjä
– Ei toista miinusta
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Ratin alareunan tasoitus on mukava 
kruisaillessa. Ei-yksiväriset paneelit on kiva 

asia. (Toim.huom. pahoittelut kuvan  
(epä)onnistuneesta tarkennuksesta)

Audi S3
+ Mittaristo selkeä
+ Elegantti sisustus
– Audi ajanut kolmion takaa päälle
– Ei waauuuu-fiilistä konehuoneesta

 Tuuletussuuttimet ovat kivan 
turbiinimaiset. Myös piiloon 

menevä näyttö on kiva systeemi :))

Takapenkillä verkkoasiat on kunnossa, 
mutta sieltä ei löydy champanja-asioita ja 
turvavyöasiat menee helposti sekaisin.



Audi R8
+ Kiihtyvyys on NIIN siistiä
+ Rengaspaineet hyvin esillä
+ Aidot äänet ikkuna auki tunnelissa
– Ei turboa
– Audi ajanut kolmion takaa päälle
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Tänne on hieman vaikea mennä sisään, 
koska auto on niin matala. Järkevällä 
vaatevalinnalla voisi helpottaa asiaa.

Ensivaikutelma on ihan kiva ja ajon 
jälkeen tää tuntuu kyllä tosi kovalta peliltä. 
Takapyörät tuntuvat sutivan nelivedosta 
huolimatta ja V10 kiertää kuin pieneläinasiat.

Ohjaamon hallintalaitteet ovat kivasti 
muotoiltuja ja niistä saa hyvät otteet.
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Teboil Diamond – huippuunsa hiottua öljyosaamista
Moderni, täyssynteettinen Teboil Diamond on todellinen piristysruiske moottorillesi. 
Se herättää autosi moottorin jähmeimmälläkin kelillä ja edistää tekniikan toimivuutta. 
Varmista autollesi terveellisempi kylmäkäynnistys oikealla öljyvalinnalla. Diamond-sarja 
on Teboilin öljyosaamisen huippua: 50 vuotta suomalaista tuotekehitystä suomalaisiin 
olosuhteisiin, moottorivalmistajien 
tiukimpien vaatimusten mukaisesti.

Valitse autollesi sopiva Diamond-öljy: 
www.teboil.fi/diamond 

Piristä moottoriasi 

Skannaa koodi ja 
kurkkaa lisää tietoa!


