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Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid 
 

 
Oskari Närä oli kuittaillut minulle edellisen koeajoreissun jälkeen, että ranskalaiset autot ovat ikävän ahtaita, kun edes 

takapenkillä ei sovi seisomaan. Olin mokomiin viesteihin vastannut, että herra on hyvä ja ottaa hatun päästään, niin 

sopii vaikka varvistamaan. Mielessäni kävi, että käyn seuraavaksi koeajoon jonkun korotetun ranskalaisen pakun, mutta 

päädyin kuitenkin tutun myyjän ehdotuksesta ottamaan koeajoon Citroën C5 Aircrossin, josta oli tullut myyntiin 

ladattava hybridi. Tuosta tuli heti mieleeni vanha tuttu, Andre Patonki, joka oli vannonut vain ja ainoastaan Citroënin 

nimeen.  

Mainittuani Närälle koeajosta, oli papparainen tuhissut jotain siihen suuntaan, että ennemmin söisi etanoita, kun lähtisi 

taas ranskalaisen auton kyytiin. Lähetin netistä löytämäni etanan kuvan Närälle tekstin kera: ”Tarvitsetko suolaa 

myös?” Vastauksena oli: ”Koska koeajetaan?”. Asia oli siis sovittu. Koikkalan Jarnon, eli naapurin tossukkaukon 

kanssa ei ollut ongelmia, koska Jarnon mielestä tällä hetkellä elämän parasta sisältöä oli kavereiden kanssa koeajot, sillä 

hänen vaimonsa oli lähtenyt jo jonkin aikaa takaperin toisen miehen matkaan.  

Lopputulema oli se, että seisoimme kolmestaan Kehä kolmosen varrella olevan Autoverkkokaupan edessä ja tuijotimme 

hopeista Citroënia silmät suurina. Olimme tulleet loppumatkan kävellen, sillä Närän Yaris oli jätetty 10 minuutin 

kävelymatkan päähän. Onneksi oli hyvä kävely- ja koeajosää, eli ei satanut. Olisimme saaneet opastusta auton käyttöön, 

mutta varmistimme ainoastaan latauskaapelin mukaan tulon. Noustuamme autoon, Närä alkoi marmattaa: 

- Tämänhän piti olla tilava auto, pyh. 

- Eikö sinne takapenkille muka mahdu? kysyin. 

- Mahtuu, mutta tässähän on vain saman verran tilaa mitä Yariksessa. 

- Saman verran? Eiköhän se kuule Yaris ole pikkaisen pienempi. 

- Hmph, ei yhtään. Molemmissa on viisi istumapaikkaa. 

- Linja-autoako odotit? Ostan seuraavaksi sinulle HSL:n päivälipun, niin saat istua itsesi väsyksiin todella 

tilavassa autossa. 

Jarno sen sijaan huokaili apparin penkillä, että kylläpä tuntuu hyvältä pyllyn alla. Olin samaa mieltä, sillä Aircrossin 

penkki tuntui todella hyvältä istua. Autosta jäi heti sellainen muhkea fiilis, jota leveä keskikonsoli korosti. Vaikka oma 

Rutinoff oli aika paljon pienempi auto, niin jotenkin tämä tuntui hyvin käteen sopivalta, isosta koostaan huolimatta. 

Jarno kaiveli repustaan esille tutun stressilelunsa, eli kumikanan ja alkoi etsiä sille säilytyspaikkaa.  

- Hanki sille kanakoppi, Närä virnuili. 

- Kiitos, mutta minulla ei ole Toyotan tarvista, Jarno kuittasi takaisin yllättävän nokkelasti. 

- Pyh, kateellisten panettelua, Närä tuhahti. 

Jarno avasi hansikaslokeron, tutki sen ja päätyi seuraavaksi avaamaan keskikonsolissa olevan säilytyslokeron. Hän 

pudotti kumikanan sinne ja kohta miehen suu alkoi mennä mutruun. Kurtistin kulmiani ihmeissäni ja kysyin: 

- Mikä hätänä, jäikö ainoa legopalikka patterin väliin? 

- Kumikana katosi. 
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Jarno haroi kädellään säilytyslokeroa tovin, ennen kuin miehen ilme kirkastui ja kumikana pääsi jälleen päivänvaloon. 

Seuraavaksi ihmettelimme oikein porukalla, että johan nyt on autoon saatu tilava säilytyslokero. Totesin ääneen, että 

siihen mahtuisi, vaikka viikon eväät, johon Närä komppasi: 

- Kerrankin ranskalainen auto, jossa on patonginkuljetus otettu huomioon. Tuohonhan menee täysmittainen 

patonki pystyyn ja luukun saa vielä kiinni. 

- Siis hetkinen, kehuitko sinä tätä? hämmennyin täysin. 

- Hmph, vahingossa lipsahti. Ei tule tavaksi. 

Kävin nopeasti läpi mittariston valinnat ja siirsin vaihdevalitsimen D-asentoon. Pyysin liikkeelle lähtiessä Jarnoa 

laittamaan navigaattoriin Fiskarsin koordinaatit, sillä ajatus oli käväistä tällä kertaa siellä päin. Olin suunnitellut reitin 

niin, että pääsisin ajamaan niin pieniä kuin isojakin maanteitä. Autossa oli kolme ajotilaa, sähkö, hybridi ja 

urheilullinen. Päätin ajaa hybridiajotilassa, että näkisin miten täysi akku auttaa siinä ajotilassa. Kehälle päästyämme 

kävi heti selväksi, että nyt ollaan mukavan leppoisassa kyydissä. C5 Aircross kulki pehmeästi ja sisällä oli yllättävän 

hiljaista.  

- Miten takapenkillä menee? Eikö olekin hiljaista kyytiä? huutelin Närälle. 

- Kauhea pörinä, onko tässä joku mopon moottori? Närä karjui teennäisen kovaa takaisin. 

- Juu on, 1.6 litran bensakone ja sähkömoottori, yhteisteholtaan 225 hevosvoimaa.  

- Ihme pärinä, Närä murisi. 

- Oh, sorkke, se on minun känny. Testasin, että miten hyvin se värisee tuossa keskikonsolissa, Jarno osoitteli 

värisevää puhelintaan. 

- Miten sait sen värisemään? tiedustelin. 

- Laitoin pikkuserkun kummin kaiman veljen vaimon kaksoisveljelle tekstarin, että soittaa minulle, koska olen 

testaamassa värinää. 

- Eikö olisi ollut helpompi pyytää, vaikka Närää soittamaan? 

- En soita pöljille, Närä kivahti. 

- Ok, ehkä se tekstiviesti oli sittenkin helpompi juttu, myönsin. 

Syvennyin itse käymään läpi auton hallintalaitteita. Tällä kertaa ajotilavalinnan kytkin oli oikeassa paikassa, eli 

vaihdevalitsimen vieressä. Se oli helppo löytää tiukemmassakin tilanteessa. Ratin takaa löytyivät vaihdevivut, joista sai 

pykälän isommalle tai pienemmälle. Jos automaattiautossa pitäisi jostain varusteesta luopua, niin omasta mielestäni nuo 

saisivat lähteä ensimmäisenä. Edesmenneen ystäväni Werneri Warren sanoja lainatakseni: miksi vaihtaa vaihteita käsin, 

jos ostaa automaattiauton? 
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Pidän Citroënia sisarmerkkiä räväkämpänä, joten Peugeotia pliisumpi digimittaristo oli kyllä lievä pettymys. 

Navigointitilassa se oli juuri sellainen mitä mittariston pitääkin olla, mutta muuten olisin kaivannut jotain Citroënin 

tyylikkyyttä ja jonkinlaista repäisyä. Mainitsin asiasta Närälle, joka hetken mittaristoa tuijotettuaan kysyi: 

- Siis onko noissa molemmissa näytöissä sama kartta? 

- Joo, entä sitten? Käsittääkseni tässä on vain yksi navigaattori. 

- Pyh, en ostaisi, liian yksinkertaista tekniikkaa. 

- Hah, ainoa yksinkertainen täällä taidat olla sinä, kuittasin takaisin. 

Tuon sanottuani tajusin, ettei sanomani pitänyt ihan paikkaansa. Vieressäni istuva Jarno nimittäin vingutti kumikanaa, 

joka oli nykyisin miehen stressilelu. Vaimon lähtö oli jättänyt hänen elämäänsä ison aukon ja sitä täytettiin mm. 

kumikanaa vinguttamalla. Osoitin kumikanaa ja sanoin Jarnolle: 

- Et sitten ole tuosta vielä päässyt eroon. 

- Vaikeaa ja tällainen uusi tekniikka lisää vielä ahdistusta. 

- Eihän tämä ole edes sinun autosi. 

- Ei niin, mutta kun minä en osaa tehdä päätöstä mitä minä haluan. 

- Senkö takia et ole vielä ostanut omaa autoa? 

- Niin. Aina kun teen jonkun päätöksen, tulee markkinoille uusi auto ja pakka leviää uudelleen. 

- OSTA PÖLJÄ TOYOTA, niin ei pakka leviä, Närä kailotti. 
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Ei Jarno Toyotaa halunnut, sillä se toi kuulemma mieleen naapurin eläkeläisen. Tästä Närä otti nokkiinsa ja ilmoitti, 

ettei puhu meille enää koko loppumatkan aikana. Ihan hyvä näin, sillä sain taas keskittyä itse ajamiseen. Citroënia 

sompaillessani oma Rutinoff alkoi tuntua kottikärryiltä ajettavuuden suhteen. Tilanne olisi voinut muuten masentaa 

minua, mutta onneksi Rutinoffista oli tulossa eRutinoff, joten ehkä ajettavuus olisi sen myötä muiden nykyautojen 

tasolla. Eihän Rutinoff huono ollut ajaa, osa autoista oli vain piirun verran parempia, tai kaksi piirua. Ajoin 

navigaattorin opastamana Fiskariin, joka oli minulle ennen käymätön paikka. Pysähdyimme Fiskarissa ottamaan kuvia 

autosta, että koeajosta jäisi jotain muutakin kuin vain muistikuvia. Autosta noustuamme Närä ei malttanut olla enää 

hiljaa, vaan papparainen kysyi: 

- Onko tämä paikka joku vanhojen ranskalaisten autojen museo. Millä me päästään takaisin, jos tämä jää tänne? 

- Eih, minä en halua jäädä Fiskhamneniin, Jarno parahti ja kumikana alkoi vinkua. 

Meinasin pudottaa kamerani Jarnon kommentista. Otin siitä tukevamman otteen ja lohduttelin tossukkaukkoa, ettei 

tänne jää kukaan, ei ihmiset eikä auto. Vakuutteluni auttoi ja Jarno alkoi huokailla, että miten hyvin tällainen elegantti 

ranskalainen auto sopiikaan vanhaan kulttuurimaisemaan. Olihan Aircross ihan hyvän näköinen. Itse pidin varsinkin sen 

keulan muotoilusta, se oli aika räyhäkkään näköinen ja massiivinen.  

 

  
 

Kävin itse istumassa takapenkillä ja totesin, että hyvähän siellä oli istua. Ovia availlessa ja sulkiessa pistin merkille, että 

ovien sisäpuolella oli tosi reilun kokoiset kahvat, niistä saattoi oven vetää kiinni isommallakin kädellä. Samoin 

kahvoista saattoi pitää kiinni, jos tunsi tarvetta. Närä ei voinut olla taaskaan hiljaa, vaan kommentoi: 

- Keskipaikka on ihan kädettömille, eihän siinä ole mistä pitää kiinni. 

- Niin, eihän tämä ole mikään Yaris, jossa keskipaikalla istuessa ottaa hartiat oviin kiinni. Ei tarvitse pitää 

mistään kiinni, kun ei sovi liikkumaan ovet kiinni, ehehehee. 

- Hah, johan oli pöljä juttu, Närä murahti. 

Auton tavaratila vaikutti silmämääräisesti asiallisen kokoiselta. Itselleni riittäisi pienempikin, mutta perheelliset 

arvostavat varmasti tällaista tilaa.  

 

  
- Onko tuo hyppynaru? Jarno osoitteli takakontissa olevaa latausjohtoa. 

- Jep. Se on sähköhyppynaru, jolla hyppäytetään sähkö laturista auton akkuun, vastasin piruuttani. 

- No nyt on kyllä mennyt kehitys eteenpäin. Ennen käytettiin sähköjohtoja, Jarno pyöritteli päätään. 
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- Eikö olekin huima kehitys? löin lisää löylyä. 

Kuvat otettuamme jatkoimme matkaa pikkuteitä pitkin. Eihän tämä nyt autona mikään vanha ranskalainen taikamatto 

ollut, mutta alustasta riippumatta C5 Aircross kulki miellyttävän pehmeästi. Tällaisen auton kyydissä olisi kyllä helppo 

nukahtaa pitemmällä matkalla.  

- Voi harmi, enkä minä ottanut edes tyynyä mukaan, Jarno harmitteli kuultuaan kommenttini. 

- Miten täällä muka voi nukkua? Nuokin tuossa häikäisee, Närä osoitteli etupenkkien välistä eteenpäin. 

- Mikä häikäisee? hämmästelin. 

- No nuo mukitelineet. 

Toden totta, en ollut itse sitä vielä huomannutkaan. Auton mukitelineet olivat valaistuja, joka oli aika pikantti 

yksityiskohta. Samoin ovien avauskahvat olivat valaistut. Pieniä juttuja, mutta antavat positiivisen signaalin siitä, että 

autoa suunnitellessa on mietitty myös käytettävyyttä.  

Matkan seuraava pysäkki oli Kasvihuoneilmiössä, jossa olin luvannut tarjota kyytiläisille munkkikahvit. Närä oli taas 

oma itsensä ja kiirehti ensimmäisenä tiskille, jossa latasi omalle lautaselleen kolme isoa munkkia. Jokainen munkki oli 

yksinään pienen autonrenkaan kokoinen, joten kysyin papparaiselta: 

- Eikö noita tarvita neljä? 

- Täh? Närä kääntyi katsomaan minua äimistyneenä. 

- Jos kerran meinaat Yarikseen uudet talvipyörät laittaa alle, niin yksi kulma jää nyt ilmaan, ehehehee. 

- Hihihii, munkkirinkulafillarit, Jarno alkoi hihitellä. 

 

 
Toyota-jäärä tuhahteli ja vastasi, että henkisten kärsimysten vuoksi hän syö nyt yhden munkin, iltapalaksi kotona toisen 

ja huomenna aamulla sen kolmannen. Munkki olisi kuulemma ainoa konsti saada ranskalaisten haju pois sormista ja 

nenästä. Ihan sama minulle, jos herra Närä halusi turvottaa itsensä munkeilla, niin siinäpähän. Otimme Jarnon kanssa 

vain yhdet munkit ja istuuduimme pöydän ääreen nauttimaan niistä. Kyllä pitää sanoa, että johan kävi hyvä munkki, 

olivat ne niin hyviä ja kerrankin kokoa sen verran reilusti, ettei toista tehnyt mieli.  

- Minua jäi mietityttämään yksi asia, Jarno sanoi suu täynnä munkkia. 

- Mikä? kysyin. 

- No se, että miten noihin munkkirenkaisiin saa vanteet? 

- Yleensä Toyota-miehet askartelevat ne pahvista, vastasin pokkaani pidellen. 

- Ah, ah, ah, olipas hauska vitsi, olematta vitsi lainkaan, Närä vastasi. 

Teimme munkkikahvien jälkeen pikaisen kierroksen Kasvihuoneilmiön sisällä, mutta emme ostaneet mitään. Ehdotin 

Jarnolle isoa gorillapatsasta kotiin tuomaan seuraa, mutta mies puisteli päätään ja sanoi sen olevan liikaa ex-vaimonsa 

näköinen. Palasimme autolle ja pyysin Jarnoa laittamaan navigaattoriin sen liikkeen osoitteen, jonka pihalle olimme 

jättäneet Närän Yariksen. Oli siis aika lähteä kotimatkalle. Meidän matkamme sujui nyt rennommissa merkeissä, sillä 

tämän auton kanssa ei tarvinnut jännittää, että loppuuko akku ja löytyykö jostain laturi ja toimiiko se. Sen myötä myös 

kumikanan vinguttaminen oli edellisiä koeajoja vähäisempää.  

Moottoritiellä totesin sen saman, minkä olin huomannut jo alkumatkasta, että tämä oli kyllä kulkijan auto. Vaikka en 

itse ole lähtökohtaisesti mitenkään isojen tehojen perään, niin kyllä se voima vaan koukuttaa, kun sitä saa hieman 

enemmän kaasupoljinta painaessa. Eihän tämä reagoinut yhtä välittömästi mitä sähköautot, mutta pienen viiveen 

jälkeen alkoivatkin maisemat vaihtua ja nopeasti.  

- Vitsi miten paljon minulla olisi enemmän vapaa-aikaa, jos minulla olisi tällainen, Jarno huokaili. 

- Hetkinen, siis mitä tarkoitat? pyysin selvennystä. 

- Työmatka olisi hetkessä ohi tällä ajaessa. 
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- Ai niin työ, jotenkin outo sana, niin en osannut tätä autoa yhdistää siihen. 

En muistanutkaan, että Jarno oli töissä käyvä ihminen, toisin kuin meikäläinen, ikuinen joutomies ja Närä, eläkeläinen.  

- Kerkeäisit sinäkin tällä nopeammin eläkeläisten bingoon mitä Yariksella, piruilin Närälle. 

- Pyh, ennen kuin tämän saa edes käännettyä parkkipaikalla, olen Yariksella perillä.  

Närän kommentti ei pitänyt ollenkaan paikkaansa, sillä omalla mututuntumalla tämä kääntyi yllättävän pienessä tilassa. 

Ainakin minä sain tämän taipumaan tosi hyvin parkkipaikoilla, vaikka autossa oli kokoa aika reippaasti Rutinoffia 

enemmän. Kotimatkalla katselin auton kulutusmittaria, joka näytti reilun tuhannen kilometrin matkalta 5,4 litran 

kulutusta sadalle.  

- Mitä se sinun Yaris oikein kuluttikaan? kysyin Närältä. 

- En keskustele asiasta ulkopuolisten kanssa, Närä ilmoitti. 

- Enhän minä ole ulkopuolinen. Ollaan samassa autossa, joten olen sisäpiiriläinen. 

- Minä en keskustele tärkeistä deltaljeista, kuin vain Toyota-henkisten kanssa. 

- Eli se sinun kirnusi vie enemmän kuin tämä auton kokoinen auto. 

- Pyh, näkisi jossain auton, niin voisin keskustella asiasta. 

Olipas taas kiva vedättää papparaista, sillä tiesin hänen Yariksen keskikulutuksen olevan jossain kuuden ja puolen litran 

hujakoilla. Närä oli sen itse minulle joskus kertonut, kun minun Rutinoff oli imenyt bensaa kuin Catepillari. Rutinoffin 

kohdalla en välittänyt kulutuksesta, sillä se oli elämäntapa. Aloimme lähestyä Espoota, kun mieleeni tuli, että mehän 

voisimme käydä kokeilemassa miten nopeasti tämä C5 Aircross ottaa vastaan lataussähköä. Käskin Jarnon surffailla 

kännykällään latauskartta.fi sivulle ja katsoa mistä saisimme virtaa. Jarno alkoi kohta luetella eri latauspisteitä, joista 

valitsin Espoon keskuksen liityntäpysäköintipaikalla olevan Fortumin laturin. Se oli minulle käymätön paikka, joten 

sinne siis. Närä ei ilahtunut matkasuunnitelmien muutoksesta, vaan alkoi mussuttaa: 

- Hävettää istua tällaisessa roikka-autossa. Luulevat vielä, että tämä on joku uudenmallinen ratikka. 

- Ratikka ei kulje kumipyörillä, huomautin. 

- Pyh, ei sitä pimeässä huomaa, mutta tuollainen keltainen latauskaapeli näkyy kuuhun saakka. 

- Minä ainakin maadotan itseni, Jarno ilmoitti. 

- Miten? kummastelin apukuskini kommenttia. 

- Niin, pitäisi olla jotain metallia, jonka laittaisi maahan, Jarno kynsi korvallistaan. 

 

  
Jarno kaiveli antaumuksellaan reppuaan, mutta sieltä ei löytynyt apua tähän maadoitusprojektiin. Repusta löytynyt 

toinen kumikana, vessapaperirulla ja nippu eri merkkien autoesitteitä, eivät auttaneet miestä maadoittumaan. Ajoin 

Citroënin Espoon keskukseen ja liityntäpysäköintipaikalle, joka löytyi helposti ihan rautatieaseman vierestä. Kaikki 

laturit olivat vapaina, joten saatoin tehdä niiden suhteen vapaan valinnan. Ajoin yhdelle laturille ja nousin tutkimaan 

mitä tolpassa sanotaan. Eipä siinä mitään ihmeellistä ollut, joten kytkin auton tolppaan ja valitsin 

kännykkäsovelluksesta kyseisen laturin ja käynnistin latauksen. Latauksen aktivoituminen kesti jonkin aikaa, ja 

tunnetusti hätäinen Närä kommentoi: 

- Ihan pöljä systeemi tuollainen. Tuohan kestää yhtä pitkään, kun öljynjalostamolta rekalla tänne.  

- Et sinä saa siellä polttoainemittarillakaan näppäiltyä PIN-koodiasi yhtään tämän nopeampaa, huomautin 

papparaiselle. 

Hetken päästä laturi alkoi ladata ja auton mittaristoon tuli näyttö, josta näkyivät lataustiedot. Istahdin autoon 

tutkailemaan tarkemmin kyseistä näyttöä ja vedin oven perässäni lähes kiinni. Hetken päästä huomioni kiinnittyi Jarnon 

kenkiin, jotka ilmestyivät pilkottamaan oven raosta. Avasin oven varovasti isommalle huomatakseni, että tossukkaukko 

makasi mahallaan asfaltilla. Miehen vatsan kohta meni latauskaapelin yli. Tämä meni taas yli ymmärrykseni, joten 

kysyin: 

- Sattuuko johonkin vai mitä puuhaat? 

- Keksin tavan tehdä lataamisen turvalliseksi, Jarno vastasi. 
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- No sepäs hyvä, mutta mikä se tapa on? 

- Minulla on takissa metalliset napit. Toinen ottaa kiinni johtoon ja toinen maahan. Olen nyt maadottanut tämän 

johdon ja auton, että teillä on turvallista olla. 

Mielessäni kävi alkaa selittää maadoitusasiaa Jarnolle, mutta päätin kuitenkin olla hiljaa. Sen sijaan sanoin: 

- Sano kun alkaa tulla kylmä, niin Närä tulee jatkamaan. Se on vanha maadoittaja. Nuorena miehenä se ajeli 

Datsunillaan sellainen maadoitusjohto auton perässä. 

- Mitä, häh, hetkinen? Närä havahtui. 

- Etkö ajanutkin? 

- No varppina en ole ajanut millään Datsunilla, ihan pöljä ajatus. 

- Maadoitusjohto sinulla oli kuitenkin, eikö ollutkin? 

- Minä en mene tuohon asfaltille makaamaan, Närä ilmoitti. 

 

  
Keskityin auton latautumista odotellessa käymään läpi keskinäytön valikoita ja asetuksia. Löysin siitä akun 

latausmahdollisuuden ajon aikana.  

- Pyh, ihan turha ominaisuus, minulla on matti, Närä sanoi.  

- Annoit siis tyttöystävällesi kenkää, vai? kysyin hämmästyneenä. 

- Johan on pöljät jutut taas, minulla on matti akkulaturi. Varmasti ainakin yhtä tehokas, kuin tuollainen 

kosketusnäyttölaturijuttu. 

- Voiko sillä ladata ajaessa? 

- Voi, ajoin kerran auton tallin edestä talliin laturi kiinni. 

Kritisoin tuollaista ajamista voimakkaasti, mutta Närän mielestä ajaminen kuin ajaminen, ei sitä ollut missään sen 

tarkemmin määritelty. Siinä Närän kanssa väitellessämme Jarno sai tarpeekseen asfaltilla makaamisesta ja könysi 

takaisin apparin penkille. 

- Tuliko kylmä? kysyin Jarnolta. 

- Ei, mutta sain jo kaksi pusua ohikulkevilta koirilta. En pidä siitä, että ne nuolevat naamaani. 

- Luulivat varmaan kuolleeksi, sillä tuollainen makaaminen näyttää aika oudolta. 

- Sitä minäkin ajattelin. Minun olisi pitänyt maata pituussuunnassa auton alla, niin maadotus olisi tehokkaampi. 

Ei se avoimessa tilassa toimi niin hyvin, Jarno selitti. 

Reilun parinkymmen minuutin kuluttua lopetin latauksen, sillä halusin lähteä jo kotiin. Seurasta huolimatta oli aika 

tylsää istua laturilla odottamassa akun latautumista. Auto pitäisi voida jättää jonkun syyn vuoksi laturille, niin sitten 

siinä olisi järkeä. Ilmoittaessani lopettavani latauksen, Närä havahtui oman kännykän tuijottamisesta ja kysyi: 

- Paloiko sulake?  

- Ei kun käämit. 

- No eipä ollut kestävä keksintö tämäkään. 

- Minulta, täsmensin. 

Nousin nopsaan ulos autosta, sillä siellä alkoi olla ilma sakeana Toyota-hehkutusta. Irrotin latauskaapelin ja laitoin sen 

takaisin takakonttiin. Takaluukkua avatessani kiinnitin taas huomion siihen, että luukun alareunassa olevaan 

avausnappiin oli jostain syystä vaikea osua. Sain joka kerta etsiä sitä sormilla. Latauskaapelia vyyhdelle laittaessani 

mietin, että kyllä langaton lataus olisi poikaa. Tällainen kaapelijumppa suntikset päällä kurakelillä olisi kyllä tunteita 

herättävää puuhaa.  

Nousin autoon ja lähdin ajamaan kehä kolmosen suuntaan. Ajattelin heittää Närän autolleen ja jatkaa siitä Jarnon kanssa 

kaksin kotiin. En saanut jättää Närää ihan autonsa vierelle, vaan minun piti tiputtaa hänet kyydistä muutaman minuutin 

kävelymatkan päähän. Eipä tuo minun ongelmani ollut, joten tiputin papparaisen hänen toivomaansa paikkaan ja 

jatkoimme Jarnon kanssa matkaa.  
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Kotiin päästyäni ajattelin kokeilla Närän hermoja ja kytkin Citroënin lämmitystolppaan sen takakontissa olevalla 

laturilla. Laturi ilmoitti latausajaksi seitsemän ja puoli tuntia. Jarno katseli näyttöä kanssani ja totesi: 

- Vau, minä nukun ja auto latautuu. On se vaan hienoa ja vaivatonta. 

 

 
 

Samassa Närä kurvasi Yariksellaan parkkipaikalle. Parin minuutin päästä Toyota-jäärä seisoi lataustolpan edessä ja sitä 

osoitellen ilmoitti: 

- Taloyhtiön lataussäännöt kieltävät sähköautojen ja ladattavien autojen lataamisen lämmitystolpasta. 

- Niin, entä sitten? kysyin häneltä. 

- Ne kieltävät sen, Närä polki saapastaan asfalttiin. 

- Niin, mutta entä sitten? 

- Sitä sitten, että se on kiellettyä. 

- Tämä selvä, kohautin olkapäitäni. 

- Etkö meinaa tehdä sille mitään? Närä tivasi. 

- En, sehän lataa jo. Tulen parin tunnin päästä katsomaan mikä on akun varaustila. 

Närä alkoi jo kiehua ja ääntään korottaen papparainen ilmoitti, että hän kyllä kiskoo omin käsin mokoman latausjohdon 

irti autosta. Kohautin olkapäitäni ja totesin, että siinäpähän yrittää.  

- Tämähän on jumissa. Ei näissä ranskalaisissa mikään toimi kahta kertaa peräkkäin, Närä puhisi yrittäessään 

saada latausliitintä irti autosta. 

- Latauskaapelin lukitus on juuri tuollaisia pellejä varten, jotka puuttuvat toisten tekemisiin, huomautin. 

- Haa, tolpasta sen saa helposti irti, Närä riemastui. 

Papparainen käveli tolpan eteen ja alkoi sovitella siihen oman tolppansa avainta. Tiesin sen, että taloyhtiön kaikkiin 

tolppiin kävi sama avain, tai no, ainakin melkein kaikkiin. Odottelin naurua pidätellen, kun Närä sohi pimeässä 

avaintaan tolpan lukkoon. Lopulta hän kaivoi kännykän esille ja näytti sillä valoa. 

- Tässähän on erilainen lukko, Närä puuskahti. 

- Oho, miten se nyt sillä tavalla? Olisiko valmistajalla loppuneet samanlaiset lukot juuri tämän tolpan kohdalla? 

hämmästelin ääneen. 

- Olet vaihtanut sen itse!  
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- Ai minä vai? Luuletko tosiaan, että viitsisin alkaa moiseen urakkaan, pyörittelin päätäni. 

- No et, mutta kuka kumma? Närä kurtisteli kulmiaan. 

- Ehkä sinun pitää olla yhteydessä rakennusfirmaan. Sattuuhan sitä, kun rapataan menemään.  

Närä ilmoitti lähtevänsä rustaamaan saman tien reklamaatiota, sillä eihän se nyt käynyt päinsä, ettei hänellä ole pääsyä 

kaikista lukoista. Taloyhtiön puheenjohtajana kaikkien ovien tuli olla hänelle avoinna. Papparaisen poistuttua paikalta, 

vaihdoin vielä muutaman sanan Jarnon kanssa. Kehotin häntä luopumaan kumikanasta ja hankkimaan vaikka sellaisen 

tyttöystävän, jolla olisi oma auto. Näin Jarnon ei tarvitsisi stressata oman auton ostamisesta, eikä erilaisista 

energiamuodoista. Vilkaisin lähtiessäni roikassa olevaa Citroënia ja totesin mielessäni, että tuosta olisi haikea luopua 

koeajon päätteeksi. Eihän se nyt Rutinoffin veroinen ollut kokonaisuutena, mutta tietyiltä osin se oli kyllä aika makea 

peli.  
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