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- KORVIKEAUTOT KOEAJOSSA Dacia Duster 4x4 2014

Rutinoffin kuski tekee silloin tällöin autojen koeajoja. Koeajoista kirjoitetaan koeajotarina ja niistä
kuvataan mahdollisuuksien mukaan myös koeajovideo, joka löytyy Rutinoffin kuskin YouTubekanavalta. Autojen koeajot ovat nimeltään ”Korvikeautojen koeajot” sen vuoksi, että Rutinoffin
kuskille vain Rutinoff on se ainoa oikea auto.
Tämä Dacia Dusterin koeajo on ajettu oikealla autolla, mutta tekstin koeajajana on kuvitteellinen
Rutinoffin kuski sekä kuvitteellinen kumppani Jarno Koikkala. 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.
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Rutinoffin kuski koeajaa: Dacia Duster 4x4 2014

Dacia Duster 4x4 melkein maastossa.

Tämänkertainen korvikeauton koeajo tuli ihan puskista, jopa itsellenikin. Viime perjantaiaamuna
herätessäni ensimmäinen ajatus oli Dacia Duster 4x4. En osannut sanoa, että olinko mainonnan uhri
vai kokenut jonkunlaisen herätyksen, siis aamuheräämisen lisäksi. Olin minä joskus Dusterin
kadulla nähnyt ja kerran meidän taloyhtiön pihassakin, mutta ajanut en ollut.
Niinpä aamiaisen yhteydessä lähetin sähköpostia Vantaan Laakkoselle ja tiedustelin mahdollisuutta
kyseisen mallin koeajoon. Kerroin myös, etten ole ostamassa autoa, vaan haluan vain koeajaa sen,
saadakseni laajennettua korvikeautokokemusteni pohjaa. Vastaus tuli ja koeajo sovittiin seuraavalle
maanantaille.
Maanantaina lähdin kotoa sovittuna aikana. Pihalla törmäsin Jarno Koikkalaan, joka ihasteli
vaimonsa omistamaa Nissan Qashqaita. Mies alkoi heti selittää, että minunkin pitäisi ostaa Nissanin
kaltainen melkein neliveto. Heidän Qashqai kun on etuvetoinen. Kerron lähteväni koeajamaa ihan
oikeaa nelivetoa.
Jarno ilmoitti, että voisi lähteä mukaan, koska hänen vaimonsa on mennyt turkkiin. Kysyin, että
yksinkö ja onko pitkällä reissulla? Ei kuulemma ollut pitkällä reissulla, aikoi ottaa turkin pois
päältään muutaman tunnin päästä eikä siihen mahdu kuin yksi. Harjoitteli Jarnon mukaan tulevaa
talvea varten. Otin miehen mukaan, vaikka seura ei innostanutkaan. Yksin olisi rauhallisempi tehdä
näitä koeajoja.
Ajoimme Vantaan Laakkoselle ja löysimme heti oikean henkilön, eli heidän uusien autojen
myyntipäällikön, joka antoi avaimet ja teki koeajolapun. Jarno olisi halunnut oman lapun, mutta
kielsin häntä edes koskematta virta-avaimeen tai kuivamustekynään. Molemmat olivat vaarallisia
väärissä käsissä. Tällä siis mentiin, eli minä vain ajan.
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Dacia Duster tulille ja matkaan kohti Tikkurilan keskustaa. Automaatin jälkeen manuaalivaihteisto
äkisti hieman, mikä sai Jarnon virnuilemaan ikävästi. Käskin hänen tehdä jotain kehittävää, vaikka
kerätä rekkareita vihkoon. Annoin hänelle vihkon ja kynän.
Heti ensimmäisessä risteyksessä kävi ilmi, että diesel vääntää kivasti ja Duster jopa kiihtyy.
Vaihteitakin askissa oli niin paljon, että pelkäsin ajavani itärajalle, ennen kuin olisin latonut ne
kaikki kuusi pykälään. Mittaristossa oli vaihtamisopastin, joka syytti minua välillä liian isolla
vaihteella ajamisesta ja välillä liian pienellä. Onkohan tuollainen keksintö koskaan ihan samaa
mieltä kuskin kanssa? Jarno kommentoi sivusta, että hänen vaimonsa ei kuuntelisi auton neuvoja.
Isossa kosketusnäytössä oli radio. Painelin ajossa sen nappeja, mutta sain vain radioon erilaisen
näyttötilan. Olisi varmaan ollut hyvä tutustua tuohon paremmin ennen ajoon lähtöä. Vaikka auto on
romanialainen, niin tekniikka oli kyllä jotain muuta kuin hevoskärryistä peräisin. Päätin tutustua
näyttöön paremmin, kunhan pääsen johonkin sopivaan paikkaan.
Kytkin yllätti positiivisesti, se ei ollut mitenkään raskas, kuten joissakin ajamissani dieseleissä.
Kytkinpolveni rasittuu herkästi jäykissä kytkimissä. Onneksi Rutinoffissani on herkkä kytkin Villen
remonttien jälkeen. Aristossahan on automaatti, mikä on saanut minut miettimään automaattiRutinoffia. Kait sellaisen voisi tehdä?

Duster sivusta ja firman mainos.

Ajoin Heurekan parkkipaikalle. Se oli sopivan etäisyyden päässä. Menomatkalla sai kaupunkiajoa
ja paluumatkalla tulisi Kehän kautta ajaessa maantieajoa. Motarille olisi ihan turha lähteä
kiihdyttelemään, eihän tämä mikään katukisapeli ole. Kiersin ensin Heurekan asfalttiparkkiksen,
mutta sopivaa kuvauspaikkaa ei löytynyt. Kiersin viereiselle hiekkaparkkikselle ja sieltä löytyi
kuvan hiekkakasa. Maasturihan pitää kuva maastossa. Koska mukanani oli melkein nelivetomies
Jarno, niin ajaisin tämän täysin nelivetoisen melkein maastoon.
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Jarno kauhisteli, että ajanko tosiaan melkein
etuvedon maastoon. Kerroin ottavani harkitun
riskin, kytkin nelivedon päälle ja ajoin etupyörät
hiekkakasaan. Jarno totesi, että nyt huimaa ja
poistui ulos.
2W/4W-valintakytkin on lämmityssäätimien alla
vasemmalla. Keskellä siinä on vielä AUTO-asento.
Kytkin ei jää nelivetoasentoon, mikä hämäsi minua
ensin. Luulin tovin, etten osaa kääntää kytkintä.
Auton mittaristoon tulee kyllä maininta siitä, että
mikä vetotapa on valittuna. Helpotti, osasin siis
kääntää kytkintä.
Jos vetotapakytkin oli miellyttävän tuntuinen ja
hiljainen, niin lämmityslaitteen säätimet olivatkin
sitten enemmän retroa. Ne toimivat kyllä täysin,
mutta kun niitä käänsi, niin sen kyllä kuuli.
Keskikonsolissa oli vielä yksi kytkin, jota
napsuttelin. Lämmityslaitteen säätimien yläpuolella
vasemmalla
oli
nopeusrajoittimen
/
vakionopeussäätimen kytkin. Siitä saa valittua
jommankumman tai molemmat pois päältä. Kytkin
toimi, mutta ajossa en noita ominaisuuksia
testannut. Autolla pitäisi ajaa päivä tai pari, että
saisi kokeiltua kaikkea mahdollista.

Koskettelua vaativa näyttö ja muita säätimiä.

Kosketusnäytön kotinäyttö ja navigaattorin karttanäyttö.

Pääsin nyt auton seistessä paremmin sinuiksi kosketusnäytön kanssa, kun löysin oikean
kosketuskohdan. Nyt löysin siitä päävalikon, josta pääsi valitsemaan haluttuja toimintoja. Testailin
lähinnä karttanäyttöä ja radiota. Jarno kommentoi ulkoa, ettei hänen vaimonsa koskisi ainakaan
noin pieneen, heillä kun on kotonakin peräti 32” näyttö. Onneksi en ollut kovin hyvä tuttu tuon
miehen kanssa. Näyttö itsessään toimi kuten näytön pitääkin. USB-liitin näytti olevan suoraan
näytön yläpuolella, eikä missään hansikaslokerossa. Onpahan varkaillakin helpompi poimia tikku
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mukaan, jos sen unohtaa tuohon. Tosin jos kuskaa musaa tikulla muuallekin, niin ei tarvitse aina
voimistella hansikaslokeron puoleen. Peruspönäkkä suomalaismies kun taipuu sellaiseen aika
heikosti.

Dusterin kabiini edestä.

Dacia Dusterin sisusta on kuin mistä tahansa muusta autosta. Penkkien selkänojissa pisti silmään
Duster-tekstit, jotka olivat tyylikäs lisä. Sen sijaan varsinkin ovien kolmiokuviota katsellessa
ainakin minulle tuli mieleen, että onkohan tehtaalla kierrätetty vanhoja toppatakkeja. Sama kuvio on
myös penkeissä.

Dusterin kojelauta
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Sinällään kuskin konttori oli asiallinen. Hansikaslokeroon mahtuisi myös apparin ja
takapenkkiläisten hansikkaat, joten sekin oli ajatuksella suunniteltu. Ratti liikkui ylös ja alas, niin ei
ota isompikaan vatsa siihen kiinni. Sen lisäksi penkkiä saattoi säätää korkeussuunnassa. Korkeassa
autossa pääsi siis vieläkin korkeammalle. Jos tuosta kojelaudasta pitäisi jotain muuttaa, niin
siirtäisin kosketusnäytön ylemmäksi. Nyt se on vähän kuin polviaan katselisi välillä. Ei paha, mutta
ei kovin hyväkään. Kateellisten mielestä kosketusnäyttö on turha varuste, mutta minun mielestäni
tämän päivän autossa ehdoton.

Dusterin tilava takapenkki

Tottahan autosta pitää aina tsekata takapenkki, vaikka ei sinne koskaan itse vapaaehtoisesti
menisikään istumaan. Tosi automieshän istuu aina ratin takana. Jarno kuului kyselevän vaimoltaan
puhelimessa, että onko turkissa kuuma, joten minä sain tutkailla autoa ihan omassa rauhassa.
Mahduin takapenkille itseni taakse paremmin kuin hyvin. Takapenkkiläisillä oli sähkölasit ja oma
virtapistoke sekä lehtitaskut. Pidin takaosaa täydellisenä niin pitkään kun lähdin sieltä pois.
Kumimatto lähti jalan alta ja potkaisin jalkani etupenkin alle. Kokeilin uudelleen ja kyllä, autossa
on ainakin takana lipakat kumimatot. Jotain liukuestettä, niin ei tule isompaa haaveria.
Autossa oli myös kaksi kattovaloa, eteen oma ja taakse oma. Pidin sitä hyvänä ominaisuutena.
Myös juomapullotelineitä löytyi niin edestä kuin takaakin. Lisäksi etupenkkien selkänojien
lehtitaskuihin menee aina joku pienempi pullo. Takapenkissä ei ollut keskikyynärnojaa, mutta
penkki kaatui normaaliin tapaan kahdessa osassa.
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Dusterin tavaratila, tunkki ja vararengas.

Tavaratila oli iso, ainakin omaan makuuni. Minä kun mahdun kuskaamaan ilmaa pienemmässäkin
kontissa. Tavaratilan oikeassa sivussa oli tunkki, mikä on hyvä. Jos rengas menee puhki, saa tunkin
helposti tyhjentämättä takakonttia. Mikäli taas haluaa vaihtaa alle ehjän vararenkaan, kontti pitää
tyhjentää, sillä vararengas on tavaratilan pohjan alla. Siellä oli myös varoituskolmio ja lumiharja.
Kyllä tuonne jotain muutakin vielä mahtuisi, pois pitkäkyntisten silmistä.
Jarno huuteli sivusta, että painaa liikaa tuollainen vararengas ja tunkki. Totta tuo, mutta minä
ainakin otan mieluimmin tuollaiset perinteiset pelastusjutut autooni, kuin pihisevän kompuran ja
pari vuotta sitten vanhaksi menneen paikka-ainepullon, joka pölähtää kerran ja se on siinä. Jarno
huuteli vielä, ettei jaksa nousta vuorelle tuollainen lähes etuveto, kun on noin painava. Käskin
miehen soittaa taas vaimolleen ja kysyä, että onko turkissa lämpötila noussut. Toivottavasti ei sada,
voi tulla raskas olo.

Pissapoika

Diesel-Power
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Halusin katsoa tuttuun tapaan myös konepellin alle, vaikka en niin paljon moottoreista
ymmärräkään. Mietin moottoria katsellessa, että mitä teen yleensä pellin alla. Lisään pissapoikaan
vettä, tietenkin. Pyyhin katseellani Dusterin konehuonetta ja etsin pissapojan säiliötä. En meinannut
löytää sitä, en sitten millään. Pidin ihan selvänä, että se olisi helpossa paikassa etuosassa. Siellä se
ei vaan ollut. Meinasi iskeä jo epätoivo, että joutuisinko ajamaan kuivin lasein, jos nyt loppuisi vesi.
Pissapoika kyllä löytyi, se oli apparin puolella moottorin takaosassa, ihan tuulilasin reunassa.
Paikkahan se on tuokin, ei voi muuta sanoa. Tuollaisessa paikassa on vain vaarana se, että turhan
hätäiset pissapojan täyttäjät laittavat lasinpesunesteen jäähdytysnesteen sekaan, jonka säiliö oli taas
hyvin hollilla. Ainakaan vauhtivaari Oskari Närälle tästä ei olisi autoksi. Tuskin Toyota-jäärä nyt
muutenkaan Daciaan koskisi, mutta noin teoriassa. Jarno kävi kurkkaamassa käynnissä olevan
Dusterin konetta ja totesi, että raksuttaa liikaa, vaimo saa sellaista päänsäryn.
En minä konepellin alta mitään muuta ihmeempää löytänyt. Akku näkyi olevan yhteistyön tulos,
siinä luki Renault – Nissan ja se oli kooltaan 70 Ah.

Radion säätimet ratin yhteydessä.

Pyysin Jarnon autoon ja kerroin olevan aika lähteä takaisinpäin. Mies kiersi Dusterin ympäri ja
pyöritteli päätään. Ihmettelin syytä moiseen. Raskaasti huokaisten hän totesi, että nelivetohan
raapaisee parkkipaikkaan neljä sutimisjälkeä ja hänellä olisi enemmän putsattavaa. Mies kun piti
oman parkkiruutunsa kiiltävämpänä kuin normi perheenäiti vessan peilin.
Ihmettelin autossa sitä, että mittaristossa palaa käsijarrun merkkivalo, vaikka edes avaimet eivät ole
virtalukossa. Outoa. Kokeilin sitten lukita auton ja sehän auttoi, eli valo ei siis pala akun loppuun
saakka. Voihan tässä lisäksi olla virransäästötoiminto, joka katkaisee virrat tietyn ajan päästä.
Minulla ei ollut aikaa testailla sitä. Autoa käynnistäessä ovien lukitsemisen ja avaamisen jälkeen
näyttöön tuli uusi ominaisuus, nimittäin sen käynnistyksen yhteydessä näkyvillä oli jonkin aikaa
Dacian Logo + näyttövalmistajan LG:n logo. Jarnon ilme kirkastui, heillä on kotona 32” LG ja se
koko on vaimolle mieleen.
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Auto mainostaa itse itseään.

Autossa silmiini osuivat vielä radion voimakkuussäätimet ratin yhteydessä. Niissä oli kyllä
havaittavissa menneisyyden rouheutta, eikä ollenkaan pahalla sanottuna. Mieleeni tuli oma Rutinoff
ja sen kytkimet, fiilis oli samaa luokkaa. Laitoin auton näyttöön navigaattorin, kiskoin turvavyön
päälle ja lähdin käskyttämään sitä kohti kotiparkkia.
Hyvä, että pääsin liikkeelle, kun alkoi kuulua ihme piipitystä. Kysyin Jarnolta, että onko hänellä
kaiutinpuhelu päällä vaimonsa kanssa, kun joku piipittää. Ei ollut, eikä hänen vaimollaan ole
kuulemma piipittävä ääni. No ei ollut, sen minäkin olin tullut jo huomaamaan. Tovin ihmeteltyäni
totesin, että olin sulkenut kuljettajan oven huolimattomasti, ja auto varoitteli siitä. Hienoa,
turvallisuusseikka tuokin.
En lähtenyt paluumatkalla perinteiselle 40 km/h linjalleni, vaan polkaisin reteesti ihan tienopeuteen
ja kyllä kiihtyi. Vääntö se on mikä jyllää romanialaisessakin autossa, tosin Rellun tekniikkahan
tässä on. Kyllä sen ranskalaiset ja muut eurooppalaiset ovat jo testanneet monta kertaa. Auton
ajossa ei ollut mitään valittamista, en minä keksinyt siitä mitään negatiivista sanottavaa. Dusterin
kyyti oli tukevan tuntuista menoa korkealla istuen ja vielä kohtuulliseen hintaan. Jos tähän joku
koira oli haudattuna, niin en keksinyt minkä rotuinen. Takakontissa oli kyllä koirankarvoja, mutta
tuskin sillä koiralla oli mitään tekemistä auton laadun ja hinnan kanssa.

Dusterin kotiparkki

Palatessamme Laakkosen pihalle, tuli mieleen äkkiä, että en ole kokeillut peruuttaa vielä parkkiin.
Siellä hiekkakentällä kun tilaa oli vaikka millä mitalla. Löysin tyhjän ruudun samoilta sijoilta mistä
olimme auton ottaneet, ja peruutin sen kahden auton väliin. Sekin onnistui, koska peilit näyttivät
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hyvin ja olivat riittävän kokoiset. Koska autossa oli näyttö, niin olisihan siihen voinut laittaa
peruutuskameran. Se tuli mieleen, sillä auton takana oli tolppa ja sen etäisyyden arvioiminen ei ole
helppoa äkkinäiselle peruuttajalle. Jätin tarpeeksi kauas tolpasta, niin ei tarvinnut jännittää sitä.

Duster valmiina valloittamaan maaston.

Enää oli vuorossa vain yksi muotoseikka, eli avaimien luovuttaminen takaisin liikkeeseen ja
koeajosta kiitteleminen. Aikaa reissulla meni hieman yli tunti. Arvioin selviäväni tunnissa, mutta
näköjään aikaa kannattaa varata 1,5 – 2 tuntia, niin saa tutkia autoa rauhassa. Toisaalta, kuten
aikaisemmin totesin, pitäisi aikaa olla paljon enemmän, jotta autosta saisi kaikki ominaisuudet
testattua.
Jarno jäi pihalle, kun menin palauttamaan avaimia. Hänen mielestään tämä oli ihan turha reissu, kun
heidän melkein nelivetonsa on kaikin puolin parempi. Vaimo oli sanonut niin. En tiedä miten on,
minä katson auton kerrallaan. Vein avaimet sisälle ilman Jarnoa ja kiittelin avuliaisuudesta. Sain
loistavaa palvelua ja vielä lyhyellä varoitusajalla. Vaikka tämä ei ole maksettu mainos, niin
palvelusta jäi hyvä maku, kiitos siitä Laakkosen Vantaan toimipisteelle.
Tässä mielipiteeni automaatti Dusterista:
Selkeälinjainen kohtuuhintainen neliveto, johon saa kivoja lisävarusteita laihemmallakin
kukkarolla. Tilaa riittää, ja naapuritkin tervehtivät vielä autonvaihdon jälkeen, kun alla ei ole pihan
ökyin peli.
Voisin suositella tätä töölöläiselle leskirouvalle, jolla on vielä ajokortti ja autoa täytyy pitää kadulla.
Ei tarvitse laittaa koko kämppää pantiksi ostotilanteessa, vaan riittää kun toimittaa pankkiin kuvat
eteisen tapetista, ne piisaavat vakuudeksi. Lisäksi voi pysäköidä mihin haluaa.
En suosittelisi tätä huomionhakuisille ihmisille, varsinkaan niille, jotka ovat 1,5 metrin mittaisia ja
harrastavat laskettelua. Kukaan ei huomaa näin tavallista autoa, eikä metriheikki yletä laittamaan
suksiaan katolle.
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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.
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