
1 

 

 

 

 

 

 

 

CCiittrrooëënn  CC44  22001155  

  

  
  

Rutinoffin kuski tekee silloin tällöin autojen koeajoja. Koeajoista kirjoitetaan koeajotarina ja niistä 

kuvataan myös koeajovideo, joka löytyy Rutinoffin kuskin YouTube-kanavalta. Autojen koeajot 

ovat nimeltään ”Korvikeautojen koeajot” sen vuoksi, että Rutinoffin kuskille vain Rutinoff on se 

ainoa oikea auto.  

 

Tämä Citroën C4 koeajo on ajettu oikealla autolla, mutta tekstin koeajajana on kuvitteellinen 

Rutinoffin kuski, sekä kuvitteelliset kumppanit Oskari Närä ja Jarno Koikkala. Auton faktat ovat 

oikeita, mutta muuten tapahtumat ja henkilöt ovat keksittyjä. Tämä koeajo on tehty 

harrastuspohjalta ja se liittyy Rutinoffin kuskin tarinoihin osoitteessa www.rutinoff.net.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

--  KKOORRVVIIKKEEAAUUTTOOTT  KKOOEEAAJJOOSSSSAA  --  
 

https://www.youtube.com/user/Rutinoffinkuski
http://www.rutinoff.net/


2 

 

RRuuttiinnooffffiinn  kkuusskkii  kkooeeaajjaaaa::  CCiittrrooëënn  CC44  22001155  
 

 
Uusi kolmisylinterinen Citroën C4 PureTech 130 tapaamassa vanhaa nelilapaista Järvenpäässä. 

 

Erittäin vaihtelevissa huhtikuisissa sääoloissa koeajoautoksi valikoitui uudistunut Citroën C4, joka 

sai vasta pellin alle uuden kolmisylinterisen 130 hevosvoimaisen moottorin. Autossa on lisäksi uusi 

kuusilovinen automaatti, joka on siis perinteinen automaatti. Auton tarkka tyyppimerkintä on 

Citroën C4 PureTech 130 Intensive automaatti. Moottorista löytyy 130 pollen lisäksi 230 Nm 

vääntöä. Moottori on 1.2 litrainen ja se on varustettu Stop&Start järjestelmällä. Auto liikahtaa 

nollasta sataan 10,9 sekunnissa. C4 saatiin ajoon Koivuhaan Vehosta, josta suuri kiitos heille.  

 

Varsinaisen koeajon suorittaa Rutinoffin kuski, joten annetaan hänen kertoa kokemuksistaan 

ranskattaren ratissa. 

 

 
C4 ja pikkusisko DS3 Koivuhaan Vehon pihalla. 
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Olin antanut itseni ymmärtää netissä olevasta informaatiosta, että Citroënin C4 olisi saanut 

nokalleen kolmisylinterisen 130 hevosvoiman koneen sekä uuden automaattilaatikon. Tuumasta 

toimeen ja viesti tutulle automyyjälle Koivuhaan Vehoon. Viestien vaihdon jälkeen toivottu auto oli 

varattu koeajoon, joka alkaisi lauantaina hieman ennen liikkeen sulkeutumista. Mieltäni lämmittää 

aina suuresti, kun autoon saa tutustua ihan rauhassa, kuten tässä tulevassa koeajossa.  

 

Laitoin koeajon sopimisen jälkeen tekstarit sekä Toyota-jäärä Oskari Närälle, että Qashqai-apukuski 

Jarno Koikkalalle. Jarno joutui kysymään luvan vaimoltaan, mutta se lohkesi tällä kertaa helposti, 

sillä hänen vaimonsa oli päättänyt testata, että jääkö uusista uimapuvuista ihoon painaumia, mikäli 

makaa liikkumattomana kuusi tuntia putkeen, kääntyy ja makaa toisin päin toiset kuusi tuntia. 

Uimapukuja oli kaksi kappaletta. 

 

Olimme siis taas tutun kolmikon kanssa Närän autossa, kun sen etuvalot kääntyivät valaisemaan 

Koivuhaan Vehoa. Närä jätti minut pihalle ja peruutti nopeasti pois paikalta. Hän sanoi ajavansa 

oman autonsa läheisen Toyota-liikkeen parkkipaikalle. Siitä hän ja Jarno kävelisivät läheisen 

huoltoaseman pihalle, josta ottaisin herrat kyytiin.  

 

Menin itse noutamaan autoa tutulta myyjältä. Sain avaimia noutaessani myös tuhdin tietopaketin 

kyseisestä uudistuneesta C4:sta. Vaikka elämmekin nettiaikaa, niin pidän kovasti perinteisistä 

paperisista esitteistä. Tovin rupattelun jälkeen olin pihalle koeajoauton vierellä. Mustan koeajoauton 

vierellä oli todella pirtsakka ilmestys, nimittäin pikkusisko nimeltä DS3.  

 

Laittelin auton koeajokuntoon ja lähdin noutamaan pölhökaksikkoa. Olin aikaisemmin katsellut 

säätä hieman huolestuneena, sillä vettä oli luvattu vähän joka päivälle. Tänään oli onneksi kuivaa, 

ihan kuin tätä koeajoa ajatellen. Närä ja Jarno odottelivat sovitussa paikassa, ja otin heidät kyytiini. 

Jarno tuli viereeni ja Närä taakse. Närä totesi autoon istuutuessaan, että autossa on vain yksi hyvä 

puoli ja se oli tummennetut takalasit. Tutut eivät kuulemma tuntisi häntä. 

 

Olin lähdössä liikkeelle, kun takapenkiltä alkoi kuulua ihmeellistä hurinaa. Käännyin katsomaan ja 

kas, Närähän se siellä piteli kädessään akkukäyttöistä rikkaimuria. Tiedustelin ihmeissäni syytä 

moiseen siivousintoiluun. Papparainen totesi, että imuroi housuistaan patonginmurut ennen kuin 

nousee omaan autoonsa.  

 

  
Havainnollinen parkkitutka, niin ääneltään kuin grafiikaltaankin. 
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Autoa parkissa sompaillessani kävi nopeasti selville, että siinä on erittäin havainnollinen ja hyvin 

KUULUVALLA äänellä varustettu parkkitutka molemmissa päissä. Närä oli heti kommentoimassa, 

että nyt meni vielä kuulokin koeajon takia. Jarno oli parkkitutkasta mielissään, sillä hänen 

vaimonsakin voisi reagoida siihen.  

 

Ajatukseni oli ajella ensin pienempiä teitä johonkin sopivaan kuvauspaikkaan, ennen kuin sade 

alkaa ja vesittää kuvaushommat. Lähdin ajelemaan auton navin avulla sellaisia pieniä teitä, jotka 

eivät olleet minulle ennestään tuttuja. Kyllä pitää myöntää, että kiinteä navi on ihan toista kuin 

puhelimen kautta käytettävä navi.  

 

Citroënissa oli Stop&Start järjestelmä ja se sammutti auton risteyksissä. Positiivista tuossa oli, että 

käynnistyksen jälkeen auto lähti liikkeelle mukavan joustavasti ja todella nopeasti. Parin risteyksen 

jälkeen Jarno tiedusteli, että olenko käynyt saman autokoulun mitä hänen vaimonsa? Hänen 

vaimonsakin kun kuulemma sammuttaa auton valoissa, tosin avaimella. Juu, en ollut käynyt, ja se 

on varmaan minun onneni. Jarno naureskeli, että mitähän vaimo sanoisi kun auto sammuisi ennen 

kuin itse kerkeäisi sitä sammuttaa?  

 

 
C4 kojelauta 

 

Ajoin eräälle parkkipaikalle ja komensin häiriköt ulos. Käskin pyöriä ympyrää tyhjällä 

parkkipaikalla, mutta varoittelin heitä törmäilemästä toisiinsa tai koeajoautoon.  

 

Citroënin kojelauta oli kokenut positiivisen uudistuksen ison kosketusnäytön myötä. Se oli kovasti 

mieleeni. Autossa oli erilliset lämmityslaitteen säätimet, jotka olivat selkeitä käyttää. Kojelaudan 

materiaali oli miellyttävän näköistä pehmeää materiaalia, eikä mitään kiiltävää. Närä kuittaili ulkoa, 

että patonginmurut sen on tehnyt karheaksi ja lupasi lainata imuriaan enempien vahinkojen 

välttämiseksi.  
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Keskikonsoli ja kyynärnojan säilytyskotelo. 

 

C4:n vaihteisto oli tosiaankin nyt kuusivaihteinen perinteinen automaatti, eikä robottilaatikko. 

Minulla oli myös kokemusta robottilaatikoista ja pitää myöntää, että nyt on Citroënissa sivistynyt 

vaihteisto kolmisylinterisen moottorin jatkona.  

 

Hyvä, että sain pari kuvaa otettua, kun Jarno tuli vinkumaan, että aurinko kuulemma peilaa ikävästi 

tuosta vaihdekepistä. Hän kysyi, että voisinko peittää sen jotenkin. Käskin mennä istumaan puun 

alle ja laittaa silmät kiinni. Kieltämättä vaihdekeppi oli aika pramean näköinen ja siitä saattoi 

vaikka peilata omaa kuvaansa. Etupenkkien välissä oli myös kyynärnoja, joka piti sisällään reilun 

kokoisen säilytystilan. Sen etupuolella oli myös kaksi juomamukin paikkaa, josta plussat 

suunnittelijoille.  

 

 
Valaistu hansikaslokero. 
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Auton hansikaslokero oli melkein kuin minun oma jääkaappini. Molemmissa oli toimiva valo. No, 

en säilyttänyt jääkaapissani sen käyttöohjekirjaa, joka taas oli Citroënin hansikaslokerossa.  

 

 
Kattovalopaneeli 

 

Katselin hetken auton kattovalopaneelia ja mietin, että ohjekirjassa on varmaan kaksikymmentä 

sivua tekstiä sen toimintoja varten. Se näytti nimittäin sen verran tekniseltä systeemiltä. En tiedä 

valmistetaanko Ranskassa lentokoneita, mutta äkkiä miettien tuota samaa voisi käyttää niissäkin. 

Kaukana alkavat olla ne ajat, kun etuvalo oli vain yksi kellertävä tuikku.  

 

 
Etusistusta 
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C4:n etusisusta oli mielestäni todella asiallinen ja toimiva. Kuljettajan penkki tuntui jo lyhyen 

koeajon jälkeen omalle selälleni vallan sopivaksi. Oikeastaan olen aina pitänyt ranskalaisten 

tekemistä jakkaroista tai ainakin suunnittelemista, sillä kuka tietää missä itse penkit ovat tehty. Jos 

niistä pitäisi jotain kritisoida, niin ovatpa laittaneet ikävän harmaat jakkarat. Missä on se Citroënin 

innovatiivinen suunnittelu ja muotoilu? Mustakin toimisi paremmin kuin tuollainen harmaa.  

 

 
Takapenkki 

 

Siirryin tutkailemaan takapenkkiä. Takana oli tilaa reilusti, ainakin itseni pituiselle istujalle. Löysin 

sieltä heti pari puutetta. Keskikyynärnoja puuttui sekä juomatelineet. Etuistuimien selkänojissa oli 

kyllä lehtitaskut, mutta lehtiä siellä pitää lukea kuivin suin. Kyynärnoja korjautuisi esitteen mukaan 

parhaimmassa varustelutasossa, mutta juomatelineet jäivät kyllä arvoitukseksi.  

 

  
Takakontti vakioasennossa 408 litraa ja laajennettuna 1183 litraa. 

 

Menin tutkailemaan takakonttia, jossa oli litroja todella reilusti. Laajennettavuus oli kuten monissa 

muissakin vastaavissa autoissa. Perän muotoilu oli sellainen, että tämä meni melkein farmarista 

tavaratilan suhteen. Närä tuli kurkkimaan takakonttia ja huomasi siellä virtapistokkeen. Siitä 

papparainen äityi päivittelemään, että entä jos omistaa kaksi autojääkaappia, niin toisessa olevat 

ruoat menevät pilalle. Kerroin edessä olevan myös virtapistokkeen.  
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Tavaratilan virtapistoke ja kompura vararenkaan paikalla. 

 

Autossa ei ollut varapyörää, vaan siellä oli nykytyylin mukaisesti kompura. Tilaahan tuossa näytti 

olevan myös renkaalle, joten ehkä sellaisen voisi saada hankittua, mikäli luulee kompuroivan 

kompuroiden kanssa.  

 

 
Kolmisylinterinen 1.2 litrainen 130 hevosvoiman moottori. 

 

Moottoripuoli kiinnosti myös Närää ja Jarnoa. Molemmat tulivat pällistelemään ja päivittelemään 

auton tuottamaa käyntiääntä. Äkkiseltäänhän kone näyttää ihan samalta kuin nelipyttyinenkin 

moottori. Yksi asia mikä pisti heti silmään, oli se, ettei moottoria ollut peitetty millään sileällä 

muovikotelolla, vaan tuollaisella kuvan mukaisella huokoisella lätyskällä. Ihmetellessäni sitä, Närä 

totesi takaani, että ranskalaiset laittavat pellin alle ihan mitä käteen sattuu.  

 

Kiinnitin huomiota myös akkuun, tai lähinnä sen päällä oleviin kytkentöihin. Siihen tuli sen verran 

paljon piuhoja, että pitää olla vähintään insinööri, että saa vaihdettua akun. Suoraan sanoen se oli 

mielenkiintoisen näköinen kytkentä.  

 

Normi huoltokohteet, kuten pissapojan neste ja öljyn mittatikku olivat hyvin löydettävissä, eikä 

niistä sen enempää.  
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Imutötterö 

 

Olin jo sulkemassa konepeltiä, kun Närä työnsi päänsä pellin alle. Papparainen alkoi osoitella 

kuskin puolen etukulmaa ja selittää, että siitä menee kaikki hirveä pienemmän läpi niin, että vain 

kolina käy. Ihmettelin, että mistä, jolloin Närä osoitteli pellin alla olevaa putken päätä. Sitten hän 

alkoi hekotella, että on tainnut tuotantolinjalla se kaveri juuri kaivaa nenää, jonka piti asentaa 

tuohon suodatin. Niin tai näin, niin aika avonainen se kyllä oli minunkin mielestäni. 

 

  
C4 Järvenpäässä 
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Laitoin konepellin kiinni ja aloimme katsella autoa ulkoa päin. Profiililtaan C4 on kyllä lähes 

farmari. Muotoilu kertoo kyllä suoraan, että tässä autossa on tilaa. No sitä siinä kyllä on, mutta ah 

miten tylsästi muotoiltuna. Ei auto ruma ollut, mutta kovin pahasti massaan hukkuva. Toivon 

totisesti, että seuraava C4 on muotoiltu vähän samaan tyyliin kuin C4 Cactus. Jotain 

persoonallisuutta, pliis! Närä hirnui taustalla ja kysyi, että eikö tämä ollutkaan Pösö? Heitin takaisin 

kysymyksen, että muistiko hän itse lukita Mazdansa ovet?  Loppuipahan hirnuminen.  

 

 
Sininen mittaristo. 

 

Olin jo alkumatkasta ihmetellyt auton sinistä mittaristoa. Nyt asiaa tutkiessani totesin, että se on 

säädettävissä myös perinteiseksi kirkkailla valoilla valaistuksi ja vielä portaallisesti. Itse pidin kyllä 

sinisestä mittaristosta, se oli jotenkin sitä cooliutta, jota Citroënilta odotan. Mittaristo on selkeä ja 

siitä käy perusasiat heti ilmi.  Tai käy ja käy, sillä moottorin lämpömittari on jäänyt kasausvaiheessa 

tehtaalle. Vaan niinpä se tuppaa puuttumaan monesta muustakin tämän päivän autosta. Olisin 

kaivannut tuohon mittaristoon vielä kulutusnäyttöä, joka löytyy kosketusnäytöstä. En ainakaan itse 

löytänyt mitään nappia, että millä olisin saanut kulutusnäytön tuohon mittaristoon. Asia olisi 

varman selvinnyt käyttöohjekirjasta, mutta se jäi laiskuuttani lukematta. 

 

  
Lattiamaton logo ja teksti sekä audiolaitteen liitännät ja virtapistoke. 
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Ennen liikkeelle lähtöä vilkuilin vielä auton etuosaa. Huomasin ilokseni, että kuljettajan puoleisessa 

matossa oli sekä Citroënin logo että nimi. Aivan loistavaa, näin tietää heti minkä auton matolle 

kenkänsä laskee. Keskikonsolista löytyi myös audio- ja usb-liitäntä sekä virtapistoke sille Närän 

toiselle autojääkaapille.  

 

Seuraavaksi komensin mukanani pörräävän kaksikon kyytiin ja suuntasin auton keulan kohti etelää. 

Koska meillä oli aikaa, niin päätin käydä näyttämässä ranskattarelle merta. Suuntasin keulan kohti 

Vuosaarta.  

 

Moottoritiellä kävi selväksi, että auton 130 hevosvoimainen ja 230 Nm vääntävä kone liikuttelee 

sitä tarpeeksi rivakasti. Vääntöä on heti alkumetreiltä lähtien ja kolmisylinterisen pörinä on aika 

miehekäs. Vaihteistossa ei ollut mitään viiveitä, toisin kuin robottilaatikoissa oli ollut. 

Moottoritiellä nopeus meinasi nousta väkisinkin yli sallitun. Auto halusi näemmä ehdottomasti 

kulkea isoja ja nopeita väyliä pitkin. Siellä se tuntui olevankin kuin kotonaan.  

 

Ajaessani tunneliin ja sen jälkeen jopa normaalin maantiesillan ali, totesin auton navin vaihtavan 

todella nopeasti itsensä yö- ja päivätilaan valaistuksen muuttuessa.  

 

  
Nopeusrajoittimen ja vakionopeussäätimen ohjelmoitavat muistipaikat. 

 

Pidän vakionopeussäätimistä, sillä sen avulla voin olla tasanopeutta ajava tientukko. Tässä 

Citroënissa sitä sekä nopeusrajoitinta oli jalostettu miellyttävään suuntaan. Molemmille löytyi kuusi 

ohjelmoitavaa muistipaikkaa. Aivan loistava ominaisuus, jonka soisi yleistyvän muissakin autoissa. 

Tosin itse konffasin ensin nopeusrajoittimen nopeudet ja sen jälkeen ihmettelin, että miksi 

vakionopeussäätimen muistit ovat vielä alkuperäisissä asetuksissa. Sekin selvisi, kun tutki asiaa 

tarkemmin.  

 

 
C4 Vuosaaressa 
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Ajoimme Vuosaareen, jossa kiertelimme muutamassa paikassa ottamassa kuvia autosta. Keli oli 

todella loistava ja suosiollinen meidän tämänkertaiselle koeajollemme. Satamassa autoa 

pyöritellessäni huomasin yhden epäkohdan, nimittäin ratin litistetyn alaosan. Vika ei ollut itse 

muotoilussa, vaan siinä, että alaosa oli eri materiaalia kuin muu ratti. Se oli kiiltävää ja kovaa, kun 

muu ratti oli pehmeä. Käsi lipsui ilkeästi kun otti kiinni alaosasta. Ei hyvä, ellei ratti pysy näpeissä. 

 

 
Takanäkymä etupenkiltä. 

 

Autossa oli ihan riittävän kokoiset sivupeilit, jotka kääntyivät koria vasten lukitessa. Ellei peileistä 

peruuttaminen napannut, niin se onnistui hyvin myös takaikkunan kautta. Takanäkymä oli sen 

verran hyvä, että siitä näki peruutella hyvin. Se ei ole mitenkään itsestään selvyys nykyautoissa, 

joissa muotoilu on mennyt käytännöllisyyden edelle.  

 

Matkamme jatkui ja kävimme kokeilemassa miltä ranskatar tuntuu kuoppaisilla ja huonoilla 

sorateillä. Mitään pohja-aikoja emme tehneet, vaan etenimme lähinnä noin 30 km/h nopeutta. 

Vakinopeussäädin otti alimman nopeuden 40 km/h nopeudessa, joten jouduin ajamaan ilman sitä 

sen kuoppaisen osuuden. Siitä minun pitää sanoa, että kyllä C4 on enemmän kotonaan hieman 

laakeammissa heitoissa, kuin tuollaisella kuoppaisella sorapätkällä.  

 

Samalla reissulla Vuosaaressa tuli kokeiltua myös miten C4 taipuu suhteellisen ahtaaseen 

pysäköintiruutuun. Kyllähän se taipui, eli kyllä tästä on myös kaupunkiautoksi, vaikka koko ei 

olekaan ihan pienimmästä päästä.  

 

Itse koeajo jatkui vielä maanantaihin asti. Citroën kävi ulkoilemassa erilaisilla teillä vaihtelevissa 

nopeuksissa ja sääolosuhteissa. Loput ajot sain ajaa yksin, sillä Närä ja Jarno keksivät muuta 

tekemistä. Se ei haitannut minua, vaan laitoin musan kuulumaan ja suunnistin navin näytön avulla 

uusiin käymättömiin paikkoihin. Illalla huomasin, että auton sivuille syttyvät saattovalot olivat 

todella kätevät käytännössä. Kulutuksesta voisi sanoa sen verran, että autolla tuli päästyä välillä 

kuutosella alkaviin kulutuslukemiin.  
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Internetin ihmeellinen maailma Citroënissa. 

 

Koeajon loppupuolella ihmettelin vielä lisää auton valikoita ja törmäsin datan käyttölaskuriin. Se 

pisti hieman mietityttämään. Lisää asetuksia selatessani ja kosketusnäyttöä kosketellessani päädyin 

tilanteeseen, jossa näyttö ilmoitti, ettei Internet-yhteys ole mahdollista, koska sopivaa bluetooth-

laitetta ei ole kytkettynä. Ei ollut, sillä en kytkenyt omaa puhelintani autoon. Tähän autoon saa 

netin, mikäli vain konffaa puhelimensa yhteen auton kanssa. Se miten se toimii käytännössä, jäi 

minulta kokeilematta. Tulevaisuus on varmaan sellainen, että kun ajaa autolla, niin se tekee 

Facebook-päivitykset kuljettajan puolesta tyyliin: ”Citroën C4, Innostunut (hymiö, hymiö, hymiö), 

kiihdytin juuri Volvon ohi, sinne jäi peltotyökone kuin seisomaan.”  

 

 
Suorastaan häikäisevä takakuva. 

 

 

Tässä mielipiteeni mustasta C4 tilaihmeestä: 

Pitääkö auton olla ehdottomasti farmari jos tarvitsee tilaa? No ei tarvitse olla, mikäli hankkii 

tällaisen C4:n.  

Voisin suositella tätä uutukaista kolmipyttyistä automaattia internet-aktiiville, joka haluaa vapauttaa 

vaihdekäden luovaan toimintaan ja tahtoo vielä kuskata servereitä mukanaan. Tällä se onnistuu 

helposti.  
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En suosittelisi tätä kiireelliselle ihmiselle, joka vihaa vakionopeussäätimen käyttöä, sillä tällä meno 

livahtaa herkästi yli sallitun nopeuden koneen hyvien voimavarojen ja väännön vuoksi. 

 

 

Rutinoff ja korvikeautot Facebookissa. 
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