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

kuvataan mahdollisuuksien mukaan 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 Cactuksen koeajo on ajettu oikealla autolla, mutta tekstin koeajajana on kuvitteellinen 

Rutinoffin kuski sekä kuvitteellinen kumppani Oskari Närä. Auton faktat ovat oikeita (virheistä saa 

antaa palautetta), mutta muuten tapahtumat ja henkilöt ovat kuvitteellisia. Tämä koeajo on tehty 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--  KKOORRVVIIKKEEAAUUTTOOTT  KKOOEEAAJJOOSSSSAA  --  
 

https://www.youtube.com/user/Rutinoffinkuski
https://www.youtube.com/user/Rutinoffinkuski
http://www.rutinoff.net/
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RRuuttiinnooffffiinn  kkuusskkii  kkooeeaajjaaaa::  CCiittrrooëënn  CC44  CCaaccttuuss  22001144  

 

 
Cactus syyssäässä vantaalaisella sillalla. 

 

Citroën C4 Cactuksen koeajo ajoittui upeisiin syyssäihin, mikä ei ollut ollenkaan huono asia. Auto 

oli manuaalivaihteinen VTi 82 ja varustelutasona Feel. Lisävarusteina autossa oli navigointipaketti 

ja mustat vanteet. Ranskalaisia hummia kyseisestä pelistä löytyy pellin alta mallimerkinnän 

mukaiset 82 kappaletta. 1199 kuutioinen kone vääntää väkevällä 118 newtonin väännöllä. 

Väkeväksi kehuttu vääntö varmaan hymyilyttää dieselmiehiä, mutta Rutinoffiin verrattuna Cactus 

kiskoo jo kivitaloja perustuksineen. 

 

Olin sopinut koeajon etukäteen, kuten hyviin tapoihin kuuluu. Tarkoituksena oli lähteä sinne yksin, 

mutta elämäntapa-toyotisti Oskari Närä oli majoittunut parkkipaikalle ja bongasi lähtöaikeeni. 

Papparainen ilmoitti, että hän lähtee mukaan, saapahan taas yhden syyn olla vaihtamatta merkkiä. 

Lähdimme matkaan Närän Yariksella. Määränpäämme oli Koivuhaan Veho Vantaalla. Pyysin 

Närää ajamaan huollon parkkipaikalle, mikä nosti hien hänen otsalleen. Hänen autonsa ei 

kuulemma oikein viihdy korjaamon parkkipaikalla, kun siihen ei tule koskaan vikaa. No, parkki 

löytyi ja me painelimme sisälle.  

 

Tapasimme liikkeessä automyyjän, jonka kanssa koeajo oli sovittu muutama päivä aikaisemmin. 

Saimme avaimet allekirjoitettuani koeajoluvan. Närä tuijotteli Toyota-avaimenperäänsä ja puhisi, 

ettei kyllä katsele ympärilleen täällä. Pihalla auton luona Närälle selvisi, että hänen Toyotansa jää 

tosiaankin yöksi vääränmerkkisten autojen myymälän pihalle ja vielä portin taakse. Hetken 

nieleskeltyään eläkevaari totesi, ettei onneksi tarvitse maksaa bensoja ja joutuisin käyttämään hänet 

kaupassa. Saisin kuulemma ostaa jotain hyvitykseksi. Lupasin salmiakkiautokarkin.  
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Cactuksen lattiamatto kertoo mihin ollaan astumassa. 

 

Jo autoon astuessani huomasin, että etulattiamatot ovat ok, eli niistä näkee mihin autoon on 

istahtamassa. Laitoin avaimen virtalukkoon ja otin kiinni ratista. Närä oli heti kommentoimassa, 

etteivät ranskalaiset osaa piirtää edes ympyrää, kun rattikin on ylä- ja alareunasta litistetty. 

 

 
Cactuksen kojelauta 

 

Katselin tarkemmin auton kojelautaa ja rattia. Ratti oli hyvän tuntuinen käteen, joten pieni 

erimuotoisuus ei minua haitannut. Autossa oli kaksi näyttöä, ratin takana näytössä oli mm. 

nopeusnäyttö, polttoainemittari, varoitusvalot ja vaihtamisopastin. Isompi näyttö huolehti kaikesta 

muusta, mm. lämmityslaitteen säädöistä. En alkanut tutkia autoa tarkemmin liikkeen pihalla, vaan 

lähdin liikkeelle.  

 

Kolme sylinterinen kone piti aika ärhäkkäät pörinät jos sen antoi kiertää yhtään ylemmäksi. Fiilis 

oli kuin olisi ollut jonkun viritetyn auton puikoissa. Närän mukaan pakoputki taisi olla hajalla, se 

kun ei hänen mukaansa kestä ranskalaisissa edes grilliltä kotia. Auto antoi ajossa pientä vinkkiä, 

etten kierrättäisi konetta. Se laittoi näyttöön nuolen ylöspäin ja seuraavan vaihteen numeron. Aika 

nopeasti kävi selville, että auton mielen mukaan vaihteita pitää kepittää todella rivakasti. Autojen 

holhoaminen alkaa olla nykyisin melko yleistä. Vaihteita tässä ranskattaressa oli perinteiset viisi 

eteen ja yksi taakse.  
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Polkimia sotkiessa kävi ilmi, että hieman karkeammalla kulutuspinnalla varustetut kesäkenkäni 

takertuivat kerta toisensa jälkeen jarrupolkimen reunaan. Polkimien painamisessa piti olla tarkkana. 

Ehkä suunnittelijalla oli ollut siro 36 numeron piikkari tai jotain siihen suuntaan.  

 

Eräissä valoissa Närä painoi päänsä alas ja mutisi, että nyt hänet varmaan tunnistettiin. Vilkaisin 

oikealle ja viereisen auton nainen katseli meitä suu auki. En antanut sen häiritä, sillä en tuntenut 

naista. Pari risteystä myöhemmin meitä taas töllättiin viereisistä autoista. Närä mutisi, ettei toivu 

tästä kyllä koskaan. Haa, koska Cactus on täysin uusi malli, niin ihmiset olivat vain kiinnostuneita 

autosta ja sillä ajavista. Kukaan ei alkanut kuvaamaan meitä, joka helpotti Närän oloa 

pikkiriikkisen.  

 

 
Cactuksen reilunkokoinen hansikaslokero. 

    
Ajotietokoneen näyttö              Kalenteri, laskin ja asetuksia 

  
Lämmityslaitteen näyttö                        Navigaattorin näyttö 
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Ajoin Cactuksen erään ison kaupan parkkipaikan perälle, jossa oli tilaa enemmän kuin pienillä 

lentokentillä. Se sopi meille, sillä saimme rauhassa tutkia ajossamme olevaa piikkipatonkia. Närä 

puisteli housujaan noustessaan autosta, muka patonginmuruja. Papparainen kinusi minulta 

lippalakkia näkösuojaksi, mutta enhän minä sellaista pidä. Koska hän ei voinut naamioitua, hän 

merkkasi itsensä paikallisen Toyota-kaupan luo Facebookissa.  

 

Minä jatkoin sisätilojen tutkimista. Nyt pääsin tutustumaan paremmin kosketusnäyttöön. Siitä löytyi 

paljon erilaisia juttuja. Normaaleja olivat lämmityslaitteen säätimet, navigaattori ja ajotietokone. 

Epänormaalien listalle sen sijaan meni kalenteri ja laskin. Eipä ole ennen tullut vastaan. Närä 

kommentoi, että kalenterista voi katsoa koska auto menee taas korjaamolle ja laskimella laskea mitä 

sen korjaaminen maksaa. Niin tai näin, niin itse olen ainakin kaivannut autossa laskinta, tosin 

sellainen on nykyisin joka puhelimessa. Kalenteri jätti vähän ristiriitaiset fiilikset. Jos sen saisi 

synkattua joko pilvessä olevan kalenterin tai puhelimen kalenterin kanssa, niin silloin siitä voisi olla 

apua normaalielämässä. Siis muille kuin minulle, sillä itse en elä kalenterin mukaan.  

 

Hansikaslokero oli kivan kokoinen, eikä tuosta lokerosta valahda koko sisältö jaloille, kun sen avaa. 

Joskus on tullut avattua sellainenkin hansikaslokero, että sisältö tuli lattialle. Eteen olisin kaivannut 

vielä jonkun pienemmän kannellisen lokeron. Virtapistokkeen ja usb-liitännän alla oli pieni 

syvennyksellä varustettu taso, johon saattoi laittaa vaikka puhelimen. Tosin auton bluetooth tekee 

sen osittain tarpeettomaksi. Toki jos ei ole taskuja, niin puhelin pysyy syvennyksessä hyvin 

mukana. 

 

 
Etupenkkiläisten valtakunta 

 

Sisusta ja kojelautanäkymä olivat pelkistetyn siistejä. Etuovien vetokahvat olivat makeat. Miksi 

takaovissa ei ollut samanlaisia? Suunnitteliko toinen insinööri takaosan ja toinen etuosan? Närä 

puhisi taustalla, että ihme kun autossa on samankokoiset renkaat edessä ja takana. Minä puolestani 

kiinnitin huomiota aikaisemmin kuulemaani seikkaan, eli apparin puolelta puuttui kojelaudan 

päässä yleensä oleva tuuletusritilä. Enhän minä sitä kuskina muuten kaipaa, mutta vetääkö talvella 

oikea etusivuikkuna jäähän? No, huonompihan se ei voi olla mitä Rutinoffissa, mutta eihän 

Rutinoffia olekaan tehty muihin autoihin verrattavaksi.  
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Kortittomien, ja niiden joita ei rattiin päästetä, valtakunta. 

 

Takatilaa piisasi, jopa enemmän mitä Närän Yariksessa, mikä veti papparaisen ilmeen totiseksi. Ei 

hän kuulemma yksin ajaessaan kaipaa koko takapenkkiä. En minäkään, mutta hyvähän se on olla 

olemassa. Takaovissa oli todella reilunkokoiset ovilokerot. Niihin saisi mahdutettua juotavaa niin 

paljon, että olisi pakko ajaa pitempi lenkki, vaikka Rovaniemelle ja takaisin. Niin, tai mitoitus oli 

samppanjapullon mukaan, sitä en tullutkaan testanneeksi.  

 

  
Retrolla tyylillä avattavat takasivuikkunat. 

 

Takaosan mielenkiintoisin ominaisuus / omituisuus oli retrolla tavalla linkulla avattavat 

takasivulasit. Ne olivat todella tyylikkäät ja ennen kaikkea lapsiturvalliset. Nyt ei tarvitse pelätä, 

että piltit pienoiset avaavat lasit ja työntävät joko perheen koiran maantielle tai kurkkivat itse siitä. 

Tosin, se juoppo ykä jota kuskataan ravintelista kotiin, on pahan olon tullen kusisemman paikan 

edessä. Närää asia nauratti ja papparainen hekotteli, että ihan kuin vanhassa Datsunissa. Kysyin, 

että mistä hän tietää vanhat Datsunit niin hyvin, niin johan hiljeni hekotus. Ei kuulemma mistään, 

oli vain kuullut huhuja nuorempana.  

 

Takapenkiltä oli helppo siirtyä taaksepäin, eli tutkailemaan Cactuksen takakonttia. Rutinoffiin 

verrattuna se oli iso. Muoto oli selkeä, mutta jostain syystä takakontin reuna oli hilattu hiton ylös. 

Tosin tällä voi lähteä luukku auki radalle ja puolet tavaroista kulkee silti perille saakka. 
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Tavaratilaa paljon ja vielä enemmän. 

 

Kuten yläpuolen kuvista ette näe, niin tavaratilan pohjan alla on tila vararenkaalle. Tässä autossa 

siinä tilassa oli kompura ja paikka-aineet. Lisähintaan saa toki vararenkaan, mitä minä pidän 

positiivisena seikkana. Citroën ei olisi Citroën, ellei se olisi tehnyt tavaratilan käyttöönkin pienen 

jipon. Takapenkki kääntyi vain yhdessä osassa. Minä näkisin sen niin, että eipähän tarvitse arpoa 

kumpi puoli pitäisi kääntää alas, kun ei ole vaihtoehtoja, o´lalaa.  

 

Närä nauroi vatsa kippurassa, että onko pöljempää systeemiä enää nähty. Vastasin, että on, se seisoo 

nyt tätä autoa myyvän liikkeen pihassa ja on väriltään punainen. Närä puhisi, että en kuulemma 

ymmärrä autoista mitään ja tällaiset koeajot pitäisi antaa ammattilaisten tehtäväksi. Sitten 

papparainen huomasi tavaratilan tuuletusritilät ja nauroi, että tähän saa pyykkinarut, kuten 

Ranskassa kapeilla kaduilla asunnosta toiseen.  

 

 
Piikkipatonki urbaanissa ympäristössä. 

 

Pällistelimme autoa tovin ulkoa päin. Airbumpit olivat jopa Närän mukaan käytännölliset, tosin 

tässä automerkissä tolkuttoman rumat. Se onkin mielenkiintoista nähdä miten ostajat ottavat näin 

rohkean uuden ominaisuuden. Käytännölliset ne olivat ja pelastavat varmasti monelta pikku 

kolhulta. Monet autoilijat olivat aivan liian huolimattomia omien autojensa ovien avaamisen 

suhteen. Kyllähän nuo kylkisuojat pysäyttävät myös ostoskärryt, mikä on myös riesa markettien 
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parkkipaikoilla. Seiloritkin voivat jättää lepuuttajat pois autojensa takakonteista jos siirtyvät 

Cactuksen omistajaksi. Vaikka en itse autoile paljon Rutinoffilla, niin joku perhanan pässi käy 

availemassa autonsa ovia viereisessä parkkiruudussa ja sen kyllä huomaa oman auton kyljistä. 

Tervetuloa vaan kylkisuojat ja tervemenoa lommoiset kyljet! 

 

Ulkonäöstä pitää antaa plussaa, vaikka Cactus ei olekaan Rutinoffin punainen. Plussaa sen takia, 

että mustat vanteet sopivat auton mustiin osiin kuin piikki kaktukseen. Räväkämpi pääväri olisi 

kyllä poikaa, mutta ehkä näemme niitä myöhemmin katukuvassa. Närä tirskui takanani, että 

sirkuksessa niitä räikeitä värejä näkee ja riikinkukkojen persauksissa.  

 

 
Räyhä-ääninen VTi 82 

 

Takapäästä etupäähän, eli moottoria ihmettelemään. Enpä ollutkaan aikaisemmin katsellun 

kolmisylinteristä moottoria. Ajossa sitä ei huomannut muuten kuin räyhäkkäistä pörinöistä, kun 

painoi kaasua vähän reilummin. Närällä oli taas hauskaa, papparaisen mukaan ranskalaiset ovat 

pihtareiden pihtareita, tekevät nykyisin kolmen moottorin osista neljä. Yhteen asiaan olin pettynyt 

pellin alla. Missään ei lukenut kissan kokoisilla kirjaimilla, että minkä auton moottori pellin alla on. 

Normikäyttäjän tarvitsemat jutut olivat hyvin käsillä ja akun plusnapa oli merkitty selkeästi 

punaisella, mikä oli hyvä asia.  

 

Tarran mukaan konepelti piti pudottaa 40 cm korkeudelta, mikä vähän hirvitti. Närä puhisi, että 

mitta taskussako tässä pitäisi kulkea. Pudotin silmämääräisesti ihan arviokorkeudelta ja kiinnihän se 

meni. Lupasin ostaa Närälle 40 cm viivoittimen, mikäli hän vaihtaa Yariksensa Cactukseen. Ei 

kuulemma tule tapahtumaan ikinä, tosin sen viivoittimen hän voisi kyllä ottaa vastaan. 

 

Seuraavaksi jälleen tienpäälle, sillä Närä vinkui ruokakauppaan. Se sopi myös minulle, sillä 

tykkäsin ajella hiljaisen liikenteen aikaan. Valitsin reitiksemme hiljaisen pikkutien. Kulutusmittari 

näytti kuudenkympin ja kahdeksankympin nopeuksilla kivan alhaisia lukemia. Myöhemmin totesin, 

että sekalaista nurkkapyörittelyä ja hieman moottoritienopeutta asetti keskikulutuksen 6,3 litran 

tuntumaan, samaan mikä auton toisessa trippimittarissa oli.  
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Tovin pikkuteitä ajeltuamme Närä vaati, että tehot esille ja motarille. Papparainen lisäsi, että mikäli 

poliisit pysäyttävät, niin hänet on pakotettu kyytiin. Moottoritienopeudella huomasin melun 

kasvavan aika paljon. Cactusta mainostetaan kevyenä autona ja taitaa äänieristys olla yksi missä on 

tingitty. Ei melu keskustelua haitannut, toisin kuin Rutinoffissa. Näräkin kuuli vallan hyvin, kun 

heitin pari herjaa hänen autostaan.  

 

Ajossa Cactus oli mukavan pehmeä esimerkiksi Närän Yarikseen verrattuna. Sen kyyti ei ollut 

pompottavaa, mikä oli plussan arvoinen suoritus. Närä alkoi sen sanottuani keventää itseään 

penkillä, ettei muka jousitus pohjaa. Kulmikas vaihdekepin nuppi sopi omaan käteeni hyvin ja 

vaihteet menivät paikoilleen ilman ongelmia. Olin etukäteen pelännyt, että pieni vajaasylinterinen 

kone sammuisi varmaan jokaisessa risteyksessä, mutta mitä vielä, en onnistunut sammuttamaan sitä 

kertaakaan. Kyllä moottoripuoli ja voimansiirto toimivat, kuten pitääkin, vaikka eihän Cactus 

mikään raketti ole.  

 

Matkamme varrelle sattui vielä nopeusnäyttö, josta pääsin katsomaan miten mittari pitää 

paikkaansa. Ajoin mittauspisteeseen 83 km/h ja se näytti tasan 80 km/h nopeutta. Aika tarkka. Olen 

itse diginäyttöjen ystävä, sillä ne ovat selviä lukea.  

 

 
Ei niin mitään turhaa. 

 

Autossa ei ollut kierroslukumittaria, mikä sai Närän kyselemään, että miten tästä muka otetaan 

kaikki irti? Vastasin, että painamalla kaasu pohjaan. Mittaristo oli vähäeleisyydessään jo tyylikäs. 

Vakionopeussäätimessä oli kuusi muistipaikkaa, mikä on loistava asia. En tosin keksinyt ajossa, että 

miten niihin muistipaikkoihin saisi tallennettua omia nopeuksia. Vaikka auto oli ajossa yön yli, niin 

enpä kerinnyt perehtyä sen kaikkiin asetuksiin. Tämän päivän autot vaativat aikaa, että niistä saa 

kaiken irti, mutta niihin perehtyminen kyllä maksaa vaivan. 

 

Kaupan parkkipaikalla peruutellessa kirosin takanäkymän. Takapenkkien niskatuet tekevät sen, että 

takanäkymä on onneton. Peilit ovat kyllä hyvät, mutta ne kun eivät näytä ihan auton takaosaa. 

Paremmissa varustelutasoissa oleva peruutuskamera on kyllä ihan ehdoton, mikäli peruuttelee 
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paljon. Närä kertoi, että hän ei ole päätään kääntänyt sen jälkeen kun alkoi ajella Yariksellaan, siinä 

kun on peruutuskamera.  

 

 
Ihan itse Cactus 

 

Hoidimme Närän kanssa kauppareissun ja hurautimme kotiin. Ilta meni askareissa ja yö nukkuessa. 

Aamiaisen jälkeen lähdimme jälleen tienpäälle. Kävimme napsimassa vielä muutamia kuvia parissa 

paikassa, kun oli taas valoa ja vähän ihmisiä liikkeellä.  

 

Aamulla kylmällä autolla liikkeelle lähtiessä selvisi myös miten Cactus lämpenee 10 asteen 

lämpötilassa. Kyllähän se lämpeni, tuli oikeastaan liiankin kuuma. Säädin lämmityslaitteen 

säätimistä puhalluksen automaatille, niin johan alkoi lämpökin pysyä siedettävänä. 

Lämmityslaitteen säädöt sai esille myös muista näyttötiloista, vaikka sille oli kyllä ihan omakin 

koko ruudun näyttötila. Mitä enemmän olen itse käyttänyt eri autojen kosketusnäyttöjä, niin sitä 

enemmän pidän niistä.  

 

Viimein oli aika lähteä palauttamaan autoa, että myös muut pääsevät koeajamaan sitä. Olimme 

Koivuhaan Vehon pihalla ennen sen aukeamista, joten jouduimme hetken potkiskelemaan 

pikkukiviä. Tai oikeastaan minä jouduin, sillä Närä lähti Yariksensa luo. Aikoi siirtää sen 

kuulemma mahdollisimman kauas parkkiin. Lupasin kävellä tienvarteen, jos pysäköinti 

erimerkkisen autoliikkeen pihalla on hänelle niin arka asia.  

 

Ovien avauduttua auton avaimien palauttaminen kävi nopsaan, sillä paikalla ei ollut auton 

luovuttanut automyyjä. Muutama sana automyyjän kanssa ja homma oli siinä. Tämänkertainen 

koeajo oli kokemuksena erittäin positiivinen. Meillä oli aikaa tutkia autoa vähän tarkemmin ja ajaa 

sitä enemmän ja testata jopa kylmäkäynnistys ja sitä kautta taloudellisen moottorin 

lämpenemisnopeus. Kiitokset tästä mahdollisuudesta Koivuhaan Veholle ja auton luovuttaneelle 

myyjälle. Palvelu oli kaikin puolin erinomaista ja auton koeajo järjestyi toivottuna ajankohtana. 

Autoilu sai taas uuden perspektiivin. 
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Cactus, piikki automaailmassa. 

 

Tässä mielipiteeni erilaisesta nuoresta, eli Cactuksesta:  

Johan Citroën auton lykkäsi, ei voi paremmin sanoa. Erilainen auto, jolla ei tarvitse hautautua 

harmaaseen massaan. Nyt ollaan mielestäni sillä tiellä, mille olisi pitänyt Citroënin lähteä jo aikaa 

sitten. Tai oikeastaan palata, jos tarkkoja ollaan.  

Voisin suositella tätä ujolle nörttimiehelle, joka ei vierasta kosketelle kosketusnäyttöä. Hieman 

räväkämmällä väriyhdistelmällä olevaa Cactusta kun ajaa, niin johan alkaa ujous karista. 

Neitosillakin on helppo lähestyä. Osoittaa vain airbumpia ja kysyy, että mikä tuo on?  

En suosittelisi tätä intohimoiselle auton vahaajalle, jonka päämäärä elämässä on vain ja ainoastaan 

auton peilin lailla kiiltävät kyljet. Voi tulla paha mieli Cactusta vahaillessa.  

 

 

Tätä koeajoa saa jakaa eteenpäin, mutta sitä ei saa muokata millään tapaa. Tekijänoikeudet ovat 

allekirjoittaneella niin tekstin, kuvien kuin ohessa tuotetun koeajovideonkin suhteen.  

 

 

Rutinoff ja korvikeautot Facebookissa. 

 

 
© Rauno Vääräniemi 2014 

www.rutinoff.net  
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