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Citroën ë-C4 Shine

Seisoimme Jarno Koikkalan ja Oskari Närän kanssa Autoverkkokaupan pihalla ja tuijottelimme Citroën-rivistöä. Olin
toivonut koeajopäivälle auringonpaistetta, mutta mitä vielä, taivas oli kunnolla pilvessä ja luvassa oli vesisadetta.
Tämä vaikutti ehkä kavereideni mielentilaan, sillä Närä kuului jupisevan jotain siihen tyyliin, että taas meni yöunet,
kun en vienyt häntä koeajolle uudella Yariksella. Jarno puolestaan pohti surullisen näköisenä, että miten voi
autoliikkeessä olla noin vähän autoja myynnissä, mitä liikkeen seinustalla oli.
Ne ovat esittelyautoja. Laitat nimen paperiin tai jopa useampaan, niin saat ihan niin monta kuin lompakko
kestää, lohdutin tossukkaukkoa.
Minä olen hukannut lompakkoni, Jarno mutisi.
No, tuo ei tullut yllätyksenä, huokaisin.
Jätin mollivoittoiset seuralaiseni pihalle ja kävin yksin kuittaamassa koeajoauton ajoon. Näin korona-aikaan oli turha
lähteä sisälle koko köörillä, vaikka liikkeessä oli heti ovensuussa tarjolla käsidesiä ja suojamaskeja. Koeajoauton luona
saimme myyjältä pikaisen opastuksen ë-C4 Citroënin varusteisiin, mikä auttoi meitä pääsemään nopeammin sinuiksi
auton kanssa.
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Istuin itse ratin taakse, Jarno otti tapansa mukaan apparin paikan ja Närä heitti itsensä takapenkillä lähes
makuuasentoon. Minun oli pakko kuitata siitä:
Ja sitten sanotaan, että nykynuoriso on velttoa pöydän alle valuvaa porukkaa. Ei teissä eläkeläisissäkään ole
sen enempää ryhtiä.
Pyh, kauhean ryhditön tämä takajakkara. Yariksessa on paljon parempi, Närä tuhahteli.
Jaa, kyllä tämä etupenkki tuntuu hyvinkin ryhdikkäältä, jopa ehkä aavistuksen liian kovalta omaan makuuni,
huomautin.
Eihän täällä mahdu edes istumaan, polvet on leuassa kiinni, Närä jatkoi.
Käännyin katsomaan, että mikä nyt kinnaa ja löysin syyn Närän valitukseen.
Ota Jarnon reppu pois jalkojen alta.
Närä jatkoi mutinaa, että mihin se muka sitten mahtuu. En itse nähnyt syytä moiseen, sillä mielestäni tässä uudessa
C4-mallissa oli erittäin hyvät takatilat, varsinkin kuin etupenkkiläisinä olimme minä ja Jarno.
Laitoin Citroëniin virrat päälle ja näppäilin navigaattoriin seuraavan päätepisteen osoitteen. Olin luvannut Jarnolle,
että käytän häntä talvivaatteiden alennusmyynnissä, kun hänellä itsellään ei ole vieläkään omaa autoa. Jarnolla oli
ostoslistalla kaksi talvitakkia, arki- ja pyhätakki.
Miten on Närä, meinaatko sinäkin käydä alennusmyynnissä? huikkasin takapenkille.
En, sain siellä viimeksi huonoa palvelua.
Kuinka niin?
Liikkeessä ei ollut mitään Toyotan-logolla tai nimellä.
Ja sekö on huonoa palvelua? kysyin.
Kyllä, jokaista asiakasta tulee kohdella, niin kuin he haluavat tulla kohdeltavaksi.
Jätin vänkäämisen siihen ja keskityin liikkeelle lähtemiseen. Auto oli minulle täysin uusi, joten oli parempi keskittää
kaikki huomioni sen liikuttamiseen. Vilkaisin akkupalkkia ja näytti siltä, että akku olisi täysi, joten pääsisimme hyvin
perille kohteeseemme.
Suuntasin ranskattaren keulan Kehä kolmosta itään päin. Jo ensimmäisissä kiihdytyksissä kävi selväksi, että olimme
taas ihan toisenlaisella autolla liikkeellä, kuin mitä polttomoottoriautot ovat. Voimaa oli heti käytössä reilusti ja
eteneminen sen seurauksena vaivattoman tuntuista. Kehällä kävi selväksi, että ë-C4 on myös kohtalaisen hiljainen
menijä. Alla oli kitkarenkaat, joten mitään nastojen rapinaa ei tarvinnut kuunnella. Hihkaisin Närälle takapenkille
kysymyksen:
Miltä siellä takana kuulostaa, onko miten paljon melua?
Mitä, häh, mitään ei kuulu, hirveä pörinä vaan. Varmaan kolmospytyssä jotain vikaa, ihme keksintö, Närä
kailotti takaisin korostetun kovaäänisesti.
Niin, tämä on kyllä sähköauto, eikä tässä ole kolmospyttyä, ellet laske itseäsi pytyksi numero kolme?
Pyh, ihan hirveä meteli siitä huolimatta.
En alkanut vääntää sen enempää, vaan käänsin katseeni tien suuntaan. Hetken päästä näin vanhan Toyota Carinan
menevän meistä ohi ja sanoin mahdollisimman hiljaa:
Miten noin vanhassa Toyotassa voi olla vielä ehjät pellit.
Hyvä, että kerkesin lopettaa lausettani, kun takapenkiltä kuului:
Kuulin tuon. Toyotassa on maailman kestävimmät pellit.
Samassa Närä sai tekstiviestin, joten sain keskittyä ajamiseen. Pääsin pienen totuttelun jälkeen sinuksi auton
adaptiivisen vakionopeussäätimen kanssa, jonka asetus näkyi auton HUD-näytössä tuulilasilla. Minulla ei ollut
juurikaan kokemusta HUDista, mutta pienen matkaa ajettuani aloin pitää siitä kovasti. Tykkään laskea ratin alas, joten
se peittää nopeusmittarin aika tehokkaasi. HUD-näyttö taas näkyy todella hyvin, varsinkin kun tässä autossa HUDin
katselukulmaa sai muutettua. Tällä välin Jarno oli tehnyt löydön, josta hän ilmoitti silmät ymmyrkäisenä:
Tässä autossa on lipaston laatikko, saisin tänne hyvin minun kesäsukat.
Täh? käännyin katsomaan apukuskiani.
Totta tosiaan, Jarno oli löytänyt auton kojelaudasta lipaston laatikon lailla aukeavan säilytyslokeron, jossa oli sisällä
joku ihmeellinen kapine. Koska sen tarkoitus ei auennut meille siinä paikassa, pyysin Jarnoa googlettamaan sen.
Hetken päästä apparini ilmoitti:
Se on tablettiteline.
Närä, pillerivuoreesi on nyt keksitty ratkaisu, se on tablettiteline, hihkaisin papparaisen suuntaan.
Pah, ei terve Toyota-mies pillereitä syö, tuli vastakommentti.
Jarno askarteli tablettitelineen paikoilleen ja totta tosiaan, siinä olisi voinut katsella käsiä rasittamatta vaikka
kokonaisen leffan.
Minä ottaisin tämän pois ja laittaisin sukat tilalle. Tulisi kotona lisää tilaa, Jarno osoitteli tablettitelinettä.
Olen samaa mieltä, paitsi, että jättäisin ne sukat pois autosta, nyökyttelin.
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Lahden moottoritielle päästyämme pääsin kokeilemaan satasen nopeutta. Citroën meni moottoritiellä kuin raiteillaan.
Välillä HUDin näyttöön tuli ilmoitus, että hyväksynkö minä 120 km/h nopeuden. En tiedä, lieneekö autolla itsellään
ollut kiire jonnekin, vai ottiko se nopeuden välillä karttadatasta, kuten olin kuullut joidenkin autojen tekevän.
Suomessa kesä- ja talvinopeusrajoitusten vaihtuminen aiheuttaa kyllä haastetta moiselle ominaisuudelle.
Tämä haluaa olla vain perillä ennen muita, Jarno kommentoi ihmettelyäni.
Minä olisin omalla autolla jo perillä, Närä ilmoitti.
Et sitten mennyt sillä omallasi? kysyin.
Bensan hinta on noussut, Närä mutisi.
Niinhän se oli ja mikäli nousu jatkuu, niin näitä sähköllä kulkevia autoja alkaa menemään taatusti enemmän kaupaksi,
vaikka hankintahinta onkin vielä aika suolainen polttomoottoriversioon verrattuna.
Monenko kilokalorin akku tässä on? Jarno kysyi.
Viidenkymmenen ja ne ovat kilowattitunteja, ei kaloreita.
Ai niin, ne kalorit olivatkin siinä aamulla syömässäni berliininmunkissa.
Pah, Yariksessakin on isompi akku, juuri vaihdoin, Närä kuittasi takapenkiltä.
Ne ovat ampeeritunteja, ei kilowattitunteja.
Enemmän silti, eli Toyota on parempi, Närä jatkoi inttämistään.
Jonkun matkaa matkasimme täydellisessä hiljaisuudessa, kun Närän suunnalta alkoi kuulua marmatusta:
Eihän täältä näe edes ulos, ihan ihme keksintö.
Minun oli pakko vilkaista takapenkille, että mistä muka ei näe ulos. Mielestäni autosta näki ulos ihan yhtä hyvin kuin
mistä muustakin vastaavasta automallista. Närä oli kääntynyt takapenkillä niin, että tuijotti ulos takaikkunasta.
Miksi katselet ulos takaikkunasta? tiedustelin papparaiselta.
Yritän, mutta kun en näe. Joku himmeli on laitettu suoraan takaikkunan eteen.
Se on takaspoileri.
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Katselin nyt itsekin tarkemmin peilin kautta takalasia ja totta tosiaan, takaspoileri katkaisee ikävästi takalasin ja
haittaa näin ollen takanäkyvyyttä. Kerkesin jo manata sen mielessäni pimeimpään Ranskaan, kun huomasin takalasissa
yhden eron sen ylä- ja alapuolen välillä. Lasin alaosa oli täysin kurassa, kuten se on yleensä aika monissa
automalleissa. Sen sijaan spoilerin yläpuolinen osa lasi oli täysin läpinäkyvä. Autossa ei ollut takalasinpyyhintä, mutta
spoilerin ansiosta lasin yläosa oli puhdas ja siitä näki ilman pyyhkimistäkin ulos, jopa näin kurjalla ajokelillä mitä nyt oli.
Keli oli muuttunut matkan edetessä huonommaksi, eli oli alkanut sataa vettä.
Vähän ennen päämääräämme, päätin kokeilla, miten hyvin auto kulkee kaistallapitoavustimen avustamana ja irrotin
kädet ratista. Jarno katsoi minua silmät pyöreinä ja totesi:
Minäkin yritin kerran tehdä noin, mutta tuli heti sormille.
Häh, siis keneltä?
Ex-vaimolta. En kuulemma saa pelleillä hänen autossaan.
Oletko siis saanut ajaakin sillä?
No en tietenkään, autoa pestessä parkkipaikalla kokeilin, että miltä tuntuisi ajaa ilman käsiä.
Citroën antoi ajaa hetken ilman käsiä, ennen kuin se ilmoitti, että kädet rattiin. Jatkoin sinnikkäästi ilman käsiä ja auto
alkoi herjailla entistä enemmän. Lopulta auton kommentointi ja Jarnon panikointi saivat minut tarttumaan taas kiinni
ratista.
Pitikö sinun alkaa kiljua? tiedustelin Jarnolta.
Pelkäsin, että ex-vaimo tulee kohta ja lyö taas sormille, Jarno sanoi käsiään katsellen.
Älä pelkää, ei se tänne tule.
Citroën sen sijaan taisi vetäistä patonginmurun sieraimeen tai auton kyseessä ollessa kait ilmanottoaukkoon, sillä se
alkoi huomautella minulle tämän tästäkin, että ota kiinni ratista, vaikka pidin siitä koko ajan kiinni. Etteivätkö autot
muka ota itseensä?
Päästyämme perille Jarnon toivomaan talvialepaikkaan, ilmoitin jääväni auton luo häntä odottelemaan. Närä sanoi
samaa, sillä huonoa palvelua sietää vain kerran. Nousimme Närän kanssa ulos tutkailemaan autoa, kun Jarno lähti
kohti aleparatiisia. Mielestäni uuden C4:n muotoilu oli erittäin onnistunut. Coupemainen kori sopi hyvin hieman
korkeampaan olemukseen. Takakontissakin oli hyvin tilaa ja kaikki latausjohdot mahtuivat hyvin sen välipohjan alle
piiloon.

Kävin myös istumassa auton takapenkillä, enkä löytänyt siitä mitään valittamisen aihetta. Takapenkkiläisille oli jopa
omat USB-liitännät, joista oletettavasti saattoi ladata mobiililaitteita. Auton rengaskoko hämmästytti, sillä se oli peräti
18 tuumaa. Rutinoffin kottikärrynpyöriin verrattuna nuo olivat kuin traktorin takarenkaat. Minun oli pakko piruilla
hieman Närälle, joten sanoin:
Ei taitaisi Yaris jaksaa, kun kerran huokaista, jos siihen laittaisi näin isot renkaat alle.
Närä kumartui katsomaan ja aikansa renkaan sivua tuijotettuaan ilmoitti:
Vartissa sileiksi. Se on teho joka Toyotassa jyllää.
Nyt kun olet istunut kyydissä reilut sata kilometriä ja katselut autoa muutenkin, niin oletko löytänyt tästä
mitään positiivista sanottavaa? kysyin.
Närä kierteli autoa hetken, tuijotteli sen sisälle ja lopulta sanoi:
Navigaattori puhuu suomea, ei tarvitse mennä ranskan kielen tunnille.
Ehehee, no onhan tuokin jo aikamoinen myönnytys Toyota-mieheltä.
Istuin itse kuljettajan paikalle ja tutkailin autoa tarkemmin sisältä. Siinä oli ihan mukavasti pientä säilytystilaa edessä.
Pidin kovasti myös auton vaihdevalitsimesta, kun se oli keinukytkinmallinen. Positiivista oli myös se, että ajotilavalitsin
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oli vaihdevalitsimen vieressä, niin sitä ei tarvinnut alkaa hapuilemaan jostain muualta. Tiukoissa tilanteissa sai
nopeasti käyttöön urheilullisen ajotilan.

Jälleen kerran minun piti hieman pettyä Citroënin tapaan tehdä auton mittaristo. Olisin kaivannut siihen jotain
citroënimaista jippoa tyyliin Peugeotin 3D-mittaristo. Nyt se jäi aika pliisuksi, joskin kyllä hyvin selkeälukuiseksi
sellaiseksi. HUD-näyttö sen sijaan oli aivan yliveto varuste.
Kovin pitkään emme kerenneet autoa ihmetellä, kun Jarno palasi ison muovikassin kanssa.
Löysitkö mitä piti? kysyin häneltä.
Löysin. Nyt on miehekäs olo, kun on kassillinen merkkivaatteita, Jarno hymyili.
Pyh, väärin ostettu, Närä tuhahti.
Seuraavana oli vuorossa latauspaikan etsiminen, sillä emme pääsisi lopuilla sähköillä takaisin. Olin etukäteen katsonut
latauskartasta, että Kärkkäisellä pitäisi olla nyt enemmän latureita mitä viimeksi. Siinä oli vielä maininta
korttimaksumahdollisuudesta, mikä kuulosti hyvältä. Suuntasin siis ranskattaren keulan kohti Kärkkäisen tavarataloa.
Ajoimme parkkipaikalle ja pyysin apukuskejani tarkkailemaan ympäristöä, että löytäisimme uudet laturit. Vanha laturi
löytyi pian sieltä mistä pitikin, ja sen oli miehittänyt joku Fordin plugari, mutta uusia ei näkynyt. Ajoimme jo toista
kertaa rundia parkkipaikalla, kun Närä tuskastui:
Ihan tyhmää hommaa. Bensa-auto olisi tankattu jo tunti sitten tuossa viereisellä huoltoasemalla. Nälkäkin jo
olisi.
Lopulta minun ei auttanut muu, kuin soittaa Kärkkäisen infoon ja kysyä. Vastaus oli yllättävä, latauspisteet olivat vasta
tulossa.
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Hah, mitä minä olen sanonut. Ei ole maailma vielä valmis sähköautoille, Närä pääsi kuittailemaan.
Sanoo hän, joka on tottunut ratsastamaan auringonlaskuun ja maksamaan oravannahkoilla, heitin
vastapallon.
Onneksi minulla oli varasuunnitelma ja sen varasuunnitelma, joten käänsin auton keulan pois parkkipaikalta. Vieressä
olisi ollut Virran latureita, mutta koska minulla ei ole kyseisen firman kanssa vielä tehtyä sopimusta, suuntasin
sellaiselle palveluntarjoajan laturille, jonka sovellus löytyy puhelimestani. Kyseessä oli uudehko K-Supermarket Lahden
keskustan tuntumassa. Siellä sain auton 50 kW laturiin kiinni.
Entä se ruokailu? Närä katseli ympärilleen kaupan pihalla.
Noutoruoka. Nyt ei koronan vuoksi ole ruokailumahdollisuutta sisätiloissa.
Pyh, ihan turha reissu. Olin jo maistavinani pihvin, Närä marisi.
Minä voisin ottaa pussillisen irtokarkkeja ja jäätelön, Jarno lipoi suupieliään.
Ai sen aamullisen berliininmunkin seuraksi? kurtistin otsaani.
Joo, sokerissa on energiaa ja minä olen energinen ihminen.
Vilkaisin tossukkaukkoa ja mietin, että mistäköhän kohtaa hän oli energinen. Käsitykseni oli kyllä aivan päinvastainen.
Närän jupinoista huolimatta marssimme peräkanaa kasvomaskit kasvoillamme kauppaan ja teimme pienet
ruokaostoksemme. Jarnolle piti ostaa kolme patukkaa suklaata jälkkäriksi ja Närä vaati kotiin vietäväksi kilon
mandariineja ja kolme pakettia kahvia. Maksoin mukisematta kaikki.
Syötyämme autossa, vein roskat ja otin auton pois latauksesta. Se oli kerennyt ladata puolen tunnin aikana niin paljon,
että pääsisimme hyvin takaisin.
Eikö olekin näppärää, kun auton voi ladata kauppareissun aikana? kysyin matkaseuralaisiltani.
Minä vietän niin paljon aikaa kaupoissa, että minun sähköauton akku varmaan pullistuisi, Jarno hymyili.
En tykkää, liikaa vaivaa, Närä puhisi.
Miten niin liikaa? Pari näpäytystä puhelimen sovelluksesta ja laturin piuha kiinni. Jos olisi lataustagi, niin
homma sujuisi vieläkin nopeammin.
Pyh, eihän niitä latureita edes löydä, yritä siinä sitten ladata, papparainen jatkoi.
Nämähän olivat heti tässä kaupan etuoven tuntumassa, oikein paraatipaikalla.
Varmaan vahingossa laitettu.

Laitoin autoon virrat päälle ja lähdimme kotimatkalle Närän jupinan saattelemana. Jarno sen sijaan mussutti
tyytyväisenä suklaitaan. Toiset ovat tyytyväisiä pieniinkin asioihin ja toisille ei kelpaa mikään.
Kotimatkalla keli vain paheni ja kulutus nousi tulomatkan kulutuksesta parilla kilowattitunnilla. Jossain vaiheessa illan
pimenemistä ihmettelin, että kuka kumma väläytteli valoja. Hetken päästä se tapahtui uudelleen ja siinä kohtaa
tajusin, että tässä autossahan on automaattiset pitkät ajovalot ja se käytti niitä välillä päällä jopa moottoritiellä, kun
oli pimeämpi pätkä. Kylläpäs on hyvä varuste laiskalle miehelle, ei tarvitse edes valojen suhteen nähdä vaivaa.
Närä kuorsasi täyttä päätä, kun kurvasin kotiparkkipaikalle. Herättelin papparaisen ja kehotin menemään omaan
petiin, että jaksaa nousta aamulla, kun lähdemme palauttamaan auton autoliikkeeseen.
Jarno nousi autosta viimeisenä ja siivosi pois kaikki suklaapatukoidensa kääreet. Kaivettuaan reppunsa takapenkin
jalkatilasta, hän ilmoitti:
Minä kyllä pidän ranskalaisista autoista muuten, mutta niistä tulee mieleen ex-vaimo.
Miten niin?
Liikaa nalkutusta, jos ei pidä käsiä ratissa.
Paitsi, että ranskalaiset autot eivät lyö näpeille.
Ai niin, on ne sitten parempia kuin ex-vaimo oli, Jarno hymyili.

6

20.3.2021
Toivottelimme toisillemme hyvää yötä ja poistuin kotiini. Jälleen kerran olin yhtä ajokokemusta rikkaampi.

Kaikki tarinan tapahtumat ja henkilöt ovat keksittyjä. Itse koeajo on suoritettu muussa yhteydessä ja tarinaan siitä on
otettu vain autoon liittyviä asioita.
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