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ostain syystä olen päätynyt aina 
isojen autojen omistajaksi. Ehkä 
siksi, että olen vähän pidempi ka-
veri enkä ihan jokaiseen riisikup-
piin edes mahdu. Audin A4:sta tuli 
kokeiltua, mutta se on vaan autta-

mattomasti pieni auto ainakin takajalkatiloiltaan. To-
sin A4:ään saa huomattavasti enemmän tuningpali-
koita kuin A6:een. 

Päädyin nimenomaan 1.8T-tekniikkaiseen Audiin 
kyseisen moottorin suuren suosion vuoksi, sillä sii-

 

cruiser

hen löytyy paljon erilaisia viripalikoita ja virittämisen 
tietotaitoa on maassamme runsaasti.

Projektiautoksi valikoitui hiljattain Italian Audilta 
Suomeen tuotu nelivetoinen Avant-versio. Metallin-
hohtosininen Audi oli varustettu elämää rumemmilla 
16 tuuman aluvanteilla, mutta onneksi siinä oli sen-
tään nahkasisustus. 

Tehoja ja testaamista
Tekniikan terästäminen aloitettiin putkistolla. Neli-

vetoisissa Audeissa oli tuplat ulostulot takana, mut-
ta ne eivät sieltä juurikaan näkyneet. Lisää virtausta, 
käyttöikää ja roimasti ulkonäköä saatiin Marteliuk-
selta hankitulla Supersprintin cat-back -putkistolla.

Decatecin Jussi ehdotti viskoflektin poistamis-
ta ja sen korvaamista sähköflektillä muutaman li-
sähumman vapauttamiseksi, joten ostin MrGasketin 
flektin US-Partsista. Se ei kapeudestaan huolimat-

❱❱ Teksti Samuli Salokangas  ❱❱ Kuvat Teijo Toivonen

Kovin montaa tuunattua A6:tta ei Suomesta löydy, se kun on nelkkua isompi, 
painavampi ja tuningosiakin siihen saa huonosti. Tekniikka on sentään tuttua 
ja siihen saa hienosti varaosia – sopivan haastava projekti siis.
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ta mahtunutkaan jäähdyttimen takapuolelle, joten 
asensimme sen syylärin eteen ja käänsimme pyö-
rintäsuunnan. Samalla vaihdettiin VM-Styleltä han-
kittu Optiman Yellow Top -akku uudeksi virtalähteek-
si. Reilummin voimaa saatiin BSR:n lastulla ja kartio-

filtterillä sekä Forgen Optimus -dumpilla. Vääntöäkin 
tuli ruhtinaalliset 340 newtonmetriä.

Testimielessä Audiin asennettiin myös Aquamis-
tin S1-vesiruisku, josta oli myös juttu GTi:ssä. Lyhy-
esti referoituna kysymys on siitä, että ahdetun moot-
torin lämmönsäätelyyn käytetään ylimääräistä ben-
san suihkutusta. Tämä jäähdytykseen käytettävä 
bensa jää palamatta ja tulee muiden palokaasujen 
mukana ulos pakoputkesta. Vesiruisku ei sinällään 
ole mikään iso tehon lisääjä, mutta sillä tavoitellaan 

viileämpää ahtoilmaa ja pyritään poistamaan naku-
tuksen varaa ahtoja nostettaessa.

PLX-R lambda-arvon seuraamiseksi
Jos olet nähnyt netissä legendaarisen Top Secretin 
Smokey Nagatan videon, jossa hän ajaa V35 -Skyli-
nellä 341 km/h saksalaisella autobahnilla, huomasit 
hänen kojelaudassaan myös kaksi AFR-arvoa näyt-
tävää mittaria. Löysin mielenkiintoisen laajakaista-
lambdan nimeltään PLX-R500 ja päätin hankkia sel-
laisen omaankin autooni. Hevosvoima.comin Anton 
rakensi hienon telineen Audin keskikonsoliin, josta 
poistettiin kasettiteline tarpeettomana. Paikka ei tie-
tenkään ole paras ajonaikaiseen seossuhteen seu-
raamiseen, mutta muutoin laite sopi paikalle hienos-
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ti. ECU:n kanssa näpräsi ja pakokaasuanturit asen-
si Harinen Toijalasta.

Syvempää analyysiä varten PLX:n boksiin voi yh-
distää läppärin, jossa on PLX-Logger-softa. Näin voin 
PC:nkin ruudulta nähdä seokset (AFR), pakokaasun 
lämpötilan (EGT) ja nopeuden, kierrokset ja G-arvot 
eteen-taakse-sivuille. G-anturi asennettiin boksin 
alle. Sen avulla näkee ajon aikana reaaliaikaisesti 
auton liikuttamiseen käyttämän tehon ja väännön. 
Ahtopaineanturia ei asennettu, joten päänäytöllä on 
siten nakutusarvo (KNOCK). PLX voi tallentaa 90 mi-
nuuttia dataa, joita voi analysoida rauhassa esimer-
kiksi kiihdytysvedon jälkeen. 

Hillittyä sisustaa 
Edellinen autoni näytti sisältä lentokoneelta, joten 

en viitsinyt heti ryhtyä mihinkään radikaaleihin mo-
deihin sisustan suhteen. Karmein yksityiskohta va-
kiosisustassa olivat puupaneelit, jotka pinnoitettiin 
FoliaTecin 3D-hiilarikalvolla. Vanha ruori korvattiin   
Raidin Airbag-ratilla ja polkimiin vaihdettiin Raidin 
ja Simoni Racingin pinnat. Simonin vaihdekehys ja 
Momon PitStop-kässärikahva sekä B&M:n shortshif-
ter tekivät kabiinista kummasti aistikkaamman oloi-
sen. Nuppina vaihtelen Simonin Special Winneriä ja 
B&M:n omaa. Mustat Oettinger-kangasmatot vaih-
dettiin vakioiden harmaiden tilalle.

Ruminta antia Audissa ovat sen kulahtaneet nah-
kapenkit, jotka korvataan talven aikana eBaysta os-
tamillani sähkösäätöisillä Recaroilla. Soundeista oli 
niistäkin juttua aiemmin. Autoextra rakensi MDS:n 
kamoilla mukavan setin multimediaa sisältäen muun 
muassa DVD:n, kolme näyttöä ja autodigiboksin. Ka-

vereitten mielestä setti soi yllättävän hyvin. Sittem-
min asensin vielä Autogaugen ahtopaine- ja öljyn-
painemittarit kuljettajan A-pilariin. Savulinssiset 
mittarit hehkuvat samaa punaista kuin Audin oma-
kin mittaristo. 

Korimuutokset
Tämän auton ”The juttu” tuli oleman näyttävän maa-
lauksen ja aidon hiilikuidun kontrastissa. Olin funt-
sinut ideaa pidemmän aikaa jo edellisen projekti-
autoni kanssa.

Aloitin korisarjojen kartoittamisen KCS:n Ken-
nyn avulla. Sen ilmeisen vaihtoehdon, eli Dietrichin 
RS6-korisarjan lisäksi löytyi upea In-Tuning -nimi-
sen putkan hengentuote. Voimakkaan EVO-henki-
nen etupuskuri oli pitkään harkintalistalla, mutta ar-
vioin sen madaltavan auton keulaa liiaksi, ja pää-
dyin tilamaan RS6-setin. Etupuskuri oli valmiiksi va-
rastossa ja loput saatiin Saksasta. Onneksi, sillä sit-
temmin Dietrich-tuotemerkki myytiin uudelle tahol-
le ja korisarjatoimitukset pantiin jäihin. Pisteenä iin 
päälle tilasin vielä ICC:n hillityn RS6-takaspoilerin 
vakion päälle.

Kennyn vihjeestä suurimman osan Audin modifi-
kaatioista teki RS-Customs Liedosta. RS:n Jirkan ja 
Petrin tausta on jenkkiautopainotteinen, mutta pajal-
la hoituvat myös euroautojen customoinnit. Heillä on 
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esimerkiksi itse tehtyjä hydraulisarjoja, joita on käytetty firman tekemissä lowridereissa. 
Jirka innostuikin heti ehdottamaan erinäisiä modifikaatioita, joita Audiin voisi tehdä. 

A6 Avantiin ei esimerkiksi löydy tuningtakavaloja, joten päätimme yrittää modata A4 
Avantin valot A6:een. Bensatankin korkiksi modattiin Euroracingiltä löytynyt Sparcon kro-
minen kisatäyttökorkki. Audin korilinjan sulavoittamiseksi myös kattokaiteet poistettiin. 

Kun APR-tyyliset F1-hiilaripeilit olivat päässeet jo yleistymään, hankin Slamitilta per-
soonallisen näköiset ja erittäin kevyet (vain 260 g/kpl) hiilaripeilit. Peiliadapterien löytä-
minen oli vaikeaa A6 B4 -versioon, joten teetin Tommis Billetillä peilikromiset palat Mat-
tigin A4-adapterin keskelle tulevaan pienempään kolmioon ja pinnoitin kolmion hiilikui-
tuteipillä. 

Ajovalot olivat nuupahtaneet, joten etsin hartaasti ja tuloksetta Angel eyes -valoja, mut-
ta FK:lta ja kaikilta jälleenmyyjiltä ne olivat loppuneet. Saksan eBaysta löysin In-tuning-
nimiseltä firmalta mustaoptiikkaiset valot 235 euron sopuhintaan. FK:n mustat sivuvilkut 
löytyivät Doc-Powerilta ja Oettingerin maski Slamitilta. Ikkunoita tummenneltiin projektin 
eri vaiheissa muun muassa FoliaTecin kalvoilla niin mustiksi kuin sai. 

Hiilikuidut ja maalaus 
Koska hiilikuitu oli ajatuksissa, piti maalin olla väriltään sellainen, että se toisi hyvän kont-
rastin mustalle hiilikuidulle. Omia vaikuttimiani hain sekä Amerikan SEMA:sta että vuoden 
2005 Essen Motorshowsta, joissa on hyvä silmäillä tulevia trendejä. Maalauksen teema 
muodostui uuden Golf GTI:n mustavalkoisesta kaksivärimaalauksesta, joka jatkui maskiin 
ja etupuskurin alaosaan asti.

Kuitupinnoituksesta keskustelin pitkään Fermin Jounin kanssa. Jounihan on sama ka-
veri, joka teki pari numeroa sitten esitellyn Firebirdin kuidutukset. Aikataulusyistä palasin 
kuitenkin vanhan tutun TopFibreCompositesin Pertin puheille, joka sai kuin ihmeen kaut-
ta homman järjestymään. Auto ajettiin Juankoskelle pariksi viikoksi, jossa Miikka ja Pert-
ti työstivät sitä parissakin paikassa. Kuidutuksestakin oli artikkeli lehdessä (7/06). Alkuun 
oli tarkoitus vaihtaa konepeitoksi kokonaan hiilikuituinen VIS-Racingin tuote ja pinnoittaa 
katto sekä takakontti. Harlinen kautta saapunut pelti oli kuitenkin  tarkoitettu A4:ään ja 
vaikka A6:eenkin näytti moinen olevan VIS:in verkkokaupassa myynnissä, ei sellaisesta ol-
lut oikeasti tietoakaan. Edes muottia ei firmalla ollut.

Tieto kuitupeiton kohtalosta tuli harmittavan myöhään, vain muutama viikko ennen 
2006 Tuning Car Show´ta. Katto ja takaluukku oli jo päällystetty, joten konepeitolle ja mas-
kille piti äkkiä saada samanmoinen pinnoitus. Molemmat lähetettiin pikapikaa Juankos-
kelle. 

Kun kaikki pinnat oli tehty, ajoin auton RS-Customsin lähellä sijaitsevalle Liedon Car 
Colorille maalaukseen. Kiire oli jo melkoinen, sillä epäonnistunut takavalojen customoin-

PLX voi tallentaa 90 minuuttia 
dataa esim. kiihdytyksestä tai 
ratakierroksista G-voimi-
neen. Ajodataa voi siten 
analysoida kaikessa rauhassa 
jälkikäteen, ja säätää autoa 
paremmin.

Mittarit saa näkymään 
tavallisen  PC:n näytöllä 
”virtuaalimittareina”. 
Kaapeli on normaali 
USB-johto, jonka kautta 
voi myös ladata tiedot 
ajon jälkeen.

"PLX-R 500 on todellinen tuunarin hermokeskus"
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Ikä: thirty something
Ammatti: mainosmies
Motto: täydellisyys on yksityiskohdissa

tiprojekti ja ylimääräinen kuidutustyö olivat venyttä-
neet aikataulun äärimmilleen. Värit hankittiin luotto-
maalitoimittajaltani Decoväriltä Helsingistä. Tarkoi-
tuksena oli löytää sopiva House of Kolor -väri, mut-
ta sitä valittaessa kävi ilmi, että lähes kaikilla mer-
kin sävyillä oli noin kolmen viikon toimitusaika. Vä-
rikartta vaihtui siten Decovärin omaan Special Paints 
-sarjaan. Sieltä kovimman kontrastin kuidulle tarjo-
si Ultra Glow Orange Pearl eli signaalioranssi kultai-
sella helmiäisefektillä. Myös mustaa helmiäismaalia 
hankittiin erinäisiä pisteosia varten.

Oranssista taisikin tulla vuoden 2006 tunings-
cenen muotiväri, sillä esimerkiksi kuusi Ranskan GTI 
Internationalin Top 20:n autosta oli maalattu orans-
sin eri sävyillä. Car Colorin Markus painoi pitkää päi-
vää ennen Tuning Car Show´ta. Loppujen lopuksi Au-
di saatiin kaikkien takaiskujen jälkeen projektikun-
toisena näytille ja kokoamista jatkettiin läpi näytte-
lyn. Sittemmin auto hiottiin ja lakattiin vielä usei-
ta kertoja. Suurkiitos urakan läpiviennistä Markuk-
selle. 

Vanteet on mun aatteet
Kun projekti alkoi, oli bling-bling ilmiönä pinnalla. 
Isoja kromivanteita tuntui olevan tarjolla joka kul-
malla. Ensin Audiin kokeiltiin Zinikin Adrianeista 

Moottori 
❱❱ 1.8 20VT ❱❱ BSR-kartiosuodatin+lämpöpelti 
❱❱ Arwidsonin ram-air-putket ❱❱ BSR Stage1-lastu 
❱❱ Forgen Optimus-dumppi ❱❱ Aquamist S1-vesiruisku 
❱❱ Supersprint-catback-rosteriputkisto by Martelius 
❱❱ MrGasket-sähköflekti ❱❱ PLX-R500-laajakaistalamb-
da ❱❱ Optima-Yellowtop-akku

alusta & jousitus
❱❱ KW Variante1 -alustasarja ❱❱ EBC Turbo Groove-levyt 
edessä, Tarox Sport Japan -levyt takana, EBC  Greens-
tuff-jarrupalat joka nurkassa ❱❱ VHT-maalilla punaisek-
si maalatut satulat 

Korimuutokset 
❱❱ konepeitto, katto ja takakontti laminoitu hiilikui-
dulla ❱❱ Dietrichin RS6-korisarja (etu- ja takapuskurit 

audi a6 1.8T avant Quattro´99

speksit

Linkkivinkit
www.Lion-Tuning.de
www.dubpublishing.com
www.in-tuning.de

Tunnel is Funnel!
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koossa 8,5x20” 40-offsetilla. Jo pelkän vanteen 
sovitus ilman kumia osoitti, etteivät pyörät kuu-
na päivänä tulisi mahtumaan Audin etupäähään, 
jossa ylätukivarsi törrötti kutsuvasti. Amerikan 
päässä kerrottiin, että kyllä pitäisi sopia. Kun Zi-
nikin Minardi-vanteet saatiin maahan päivää en-
nen näyttelyä, ei siinä voinut kuin toivoa, että ne 
todella mahtuvat paikalleen – ja kyllä ne siellä 
pyörivät, sittenkin.

Myöhemmin päätin pulverimaalauttaa kro-
mivanteet mustiksi, sillä kokokromipyöriä alkoi 
näkyä joka toisessa autossa. Maalauspäätös 
sai inspiraatiota muun muassa Porsche Carre-
ra GTR3:sta ja Gemballan GTR 650 EVO Avalan-
che -mallista. Samoilla linjoilla on myös maail-
man nopeimman sedanin tittelin saanut Mersun 
CLS Rocket V12 kokomustine vanteineen. Mus-
tat vanteet tuovat Audiinkin sopivasti perfor-
mance-henkeä. Vanteiden lipassa oli vielä sopi-
vasti ura sekä Zinik-tekstit, jotka maalasin kori-
väriin oranssilla. 

Nähtyäni vakiot jarrulevyt alustaa asennet-
taessa päätin tilata uudet EBC:n levyt eteen ja 
saman firman Greenstuff-palat joka nurkkaan. 
Taakse hankin 255 mm x 10 mm Taroxin Sport 
Japan -laikat. Hyllystä sattui vielä löytymään 

sopivasti VHT:n punaista jarrusatulamaalia 
spraypullossa, joten jarrulevyasennuksen yh-
teydessä satulat ruiskittiin punaisiksi. Alusta 
madallettiin KW:n Variante1-setillä, joten kul-
kukorkeutta voi säätää tarvittaessa. 

Sitten olikin viimeistelyjen aika. Auton yli 
kulkevan hiilarikeskisauman peittämisek-
si asensimme kavereiden kanssa mustan 
keskiraidan ja auto alkoi olla päällisin puo-
lin valmis. 

Ensikaudella keskittynenkin sitten enem-
män tekniikan rakentamiseen, ja onhan siinä 
sisustassakin tekemistä… 

ja helmat) ❱❱ RS6-maskisäleiköt ❱❱ hiilikuitu-
laminoitu Oettinger-maski ❱❱ Universal-hiili-
kuitupeilit & Mattig-pelikolmiot Tommis Billet-
adaptereilla ❱❱ Ultra Glo Orange Pearl -maali by 
Decoväri Special Paints ❱❱ ICC-RS6-takaspoileri 
❱❱ takalasinpyyhin poistettu ❱❱ kattokaiteet 
poistettu ❱❱ kattolistat maalattu ❱❱ DUB-logot 
❱❱ DUB-kattotarrat ❱❱ Lion-Tuningin mustat 
ajovalot ❱❱ In-Pron-mustat sivuvilkut ❱❱ Sparcon 
racing-bensakorkki  

Vanteet & renkaat 
❱❱ musta-oranssiksi maalatut Zinik Minardi 
8,5x20” vanteet, ET 35 ❱❱ kumit Nitto NT555 
225/35 -20

sisusta 
❱❱ Raidin Airbag-hiilikuituohjauspyörä 
❱❱ Mustat Oettinger -matot ❱❱ B&M-shortsifter 
❱❱ Simoni Racing Foliatec-hiilarikalvoa ❱❱ Simo-

ni-vaihdekehys ❱❱ 2 x FoliaTech kill switch 
❱❱ Folian Crome strips ❱❱ Simoni Footrest 
❱❱ Simoni Special Winner -nuppi ❱❱ Momo 
PitStop -kässärikahva ❱❱ Raid-poljinpinnat  
❱❱ CustomWorksin kromirinkulat mittareissa 
❱❱ Autometer Gauge Pod, jossa Autogaugen 
ahtopaine- ja öljynpainemittarit. 

soundit
❱❱ soitin MDS MP-9 ❱❱ MDS FD-8WR 82 katto-
näyttö ❱❱ MDS D-4 -vahvistin ❱❱ MDS DC 650 
-erillissarja ❱❱ MDS Aurinkolippanäyttö x 2 
❱❱ MDS Subbariboksi 10”x2 ❱❱ MDS-asennus-
tarvikkeet ❱❱ Blaupunkt AutoFun ikkuna-an-
tenni ❱❱ RTI-863T -autodigiboksi.

Kuski kiittää ja kumartaa 
❱❱ NR-Autovaruste / Henri ❱❱ Sporttiauto/ 
Janne ❱❱ Martelius / Arto ❱❱ Doc-power/ 
Lasse & Peter ❱❱ RS-Customs / Petri ❱❱ Jirka 

ja Katja ❱❱ Liedon Car-Color/ Markus 
Puisto ❱❱ Toni Tammi ❱❱ Decoväri/ 
Timo ❱❱ Euroracing/ Raimo ❱❱ Autotek/ 
pojat ❱❱ TopFibreComposites/ Perttu & 
Miikka ❱❱ Chromon/ Jarkko ❱❱ VM-Style 
❱❱ Hevosvoima.com/ Anton ❱❱ Toivalan 
Metalli ❱❱ Decatec/ JAD ❱❱ Autoextra 
❱❱ Jani Mikkonen ❱❱ MDS/ Jani ❱❱ 
JL-Autosound/ Jussi ❱❱ US-Parts ❱❱ GC-
Wheels ❱❱ Slamit.net/ Harri ❱❱ Tommis 
Billet/ Tommi ❱❱ Autoracing ❱❱ Aaltonen 
Motorsport/ Seppo ❱❱ HM-Osatuonti/ 
Kimmo ❱❱ SNOY/ Tumppi & Oskari 
❱❱ Eleko Oy/ vannemaalaukset 
❱❱ Rengastotal/ Nikke ja 
muut ❱❱ CustomWorks/ ka-
verit ❱❱ Special tänks Henri 
Kemppinen & Simo Hurme/ 
grafiikat ja yleisapu


