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Mercedes-Benz A180 2016 
 

 
 

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

kuvataan 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 koeajo on ajettu oikealla autolla, mutta tekstin koeajajana on kuvitteellinen Rutinoffin kuski, 

sekä kuvitteellinen kumppani 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.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- KORVIKEAUTOT KOEAJOSSA - 

https://www.youtube.com/user/Rutinoffinkuski
http://www.rutinoff.net/
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Rutinoffin kuski koeajaa: Mercedes-Benz A180 2016 

 

 
180 numeroinen Aakkonen edestä. 

 

A-sarjalaisen koeajo tuli hieman yllättäen, kun Koikkalan Jarno tuli kertomaan, että hänen 

vaimonsa sukulainen oli saanut sijaisautokseen kyseisen kulkupelin. Sitä Jarno ei osannut sanoa, 

että oliko auton saanut lainaan setä vai täti, ovat kuulemma suvussa niin kovasti samannäköisiä. 

Minua eivät sukulaiset kiinnostaneet, vaan keskitin huomioni täysin tuohon pikkuruiseen Mersuun. 

Vilkaisin heti tekniset tiedot, jotka lupasivat tuolle tonnikuussataselle koneelle tehoa 90 kW ja 

vääntöä 200 Nm. Nollasta sataan tuon pitäisi repiä kymmenyksen alle 9 sekkaa. Paperilla arvot 

vaikuttivat täysin kohtalaisilta. 

 

 
Kynnyksen ja lattiamaton tekstit. 

 

Autoa pihalla tutkiessani kiinnitin huomiota siihen miten Mersu kertoo heti minkä merkkinen auto 

on, kun sen oven avaa. Eipähän luule ajavansa jollain huihailla. Jarno seisoi kauempana ja huuteli, 

että tarttuuko sitä jotain jos tulee lähemmäksi? Vastasin, että tarttuu, nimittäin autokuume. 
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Etusisusta 

 

Istuin ensin varmuuden vuoksi takapenkille, sillä oma kokemukseni Mersuista ovat suurimmaksi 

osaksi nimenomaan takapenkiltä. Katselin sieltä käsin kojelautaa. Kyllähän tuossa kaikki palikat 

vaikuttivat olevan kohdillaan. Tykkäsin kovasti pyöreistä tuuletussuuttimista, ne vain jotenkin 

sopivat kyseiseen kabiiniin. Manuaalivaihdekeppi sen sijaan tökkäsi heti silmään, hyi, Mersussako 

pitäisi vaihtaa itse vaihteita? Koska olin takapenkillä, tein siitä samalla omat havaintoni. 

 

 
A-sarjalaisen takapenkki. 
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Ellei kuljettajana ole täysin pitko, niin kyllä takapenkille mahtuu istumaan vallan hyvin. Pidin 

kovasti siitä, että penkit eivät olleet täysin yksiväriset, vaan niissä oli hieman väriä. 

Takapenkkiläisille oli tarjolla myös virtapistoke, joten tablettiin tai puhelimeen saisi virtaa myös 

täysin itsenäisesti, mikä oli todella hyvä asia. Sen sijaan etupenkkien kiinteät niskatuet haittasivat 

jonkin verran näkyvyyttä eteenpäin. Fiilis oli samanlainen kuin olisi postiluukusta kurkistellut. 

Takapenkkiläisille ei ollut mukinpidikkeitä, joten kuumat kahvimukit täytyisi hautoa sylissä. 

Juomapulloille oli paikat takaovien taskuissa. 

 

 
Kuljettajan valtakunta. 

 

Edestä taakse ja kuljettajan valtakuntaa ihmettelemään. Totesin heti kuljettajan jakkaralle istuttuani, 

että sehän on vallan hyvä istua. Kiinteä niskatuki ei häirinnyt ollenkaan. Kokeilin penkin säätöjä ja 

etureunan sai niin alas, että meinasin valahtaa lattialle polkimien sekaan. Etureunaa sai myös 

jatkettua, joten se tukisi myös pitkäsääristen elämää.  

 

Ratin tuntuma oli muovinen, enkä ollut ihan varma oliko se nahkaa, keinonahkaa vai 

ämpärimuovia. Jarnokaan ei osannut sanoa siihen mitään muuta kuin, että heidän puolukkaämpärit 

ovat punaisia.  

 

Katselin peilistä taakse ja totesin, ettei takanäkymä ole kyllä mitenkään maailman avarin. Ongelma 

on tosin yleinen monissa nykyautoissa, joissa muotoilu menee käytännöllisyyden edelle. Varmaan 

tuulitunnelillakin on tuohon osuutta. Ajan yleensä eteenpäin, joten tuo ei ole iso ongelma ja onhan 

autossa peilit.  

 

Etukabiinissa huomioni kiinnittyi kahteen mukitelineeseen. Jes, nyt saattoi hörppiä kuumaa mokkaa 

ajon aikana, kun sai mukin pois käsistä. Onko se viisasta, niin se onkin jokaisen oma asia. Itse juon 

kahvit yleensä kotona tai huoltamolla, mutta kiireisiä ihmisiä ajatellen tuo on positiivinen varuste. 

Penkkien välissä oli myös säilytyskotelo kyynärnojan alla, josta löytyi kaksi usb-liitintä. Tuollaista 

sijoituspaikkaa en ymmärrä. Eikö niitä usb-liittimiä voisi laittaa sellaiseen paikkaan, johon ei 

mätettäisi päälle tavaraa? Tuonne kun joku survoo voimalla eväänsä, niin tikut ja liittimet ovat joko 

kappaleina tai jossain soosissa.  
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Etupenkkien välissä oli myös valintarulla keskikonsolin 

näytölle. Jarno tuli selittämään minulle näyttöä katsellessani, 

ettei sitä saa tökkiä, koska se ei ole kosketusnäyttö. En 

uskonut, vaan kokeilin tökkiä sitä. Ei toiminut sormella 

tökkien, joten minun oli pakko olla samaa mieltä Jarnon 

kanssa, vaikka en olisi halunnut. 

 

Lämmityslaitteen säätimet oli laitettu alas vaihdekepin eteen. 

Tässä autossa piti olla nöyrä ja hyvän näkökyvyn omaava, että 

sai säädettyä lämpötilaa ajaessa. En ymmärtänyt täysin 

mokomaa sijoituspaikkaa, mutta ehkä se oli sen tyypin 

suunnittelema, joka ei ole enää töissä Mersulla. Näin ainakin 

toivon. 

 

Autosta löytyi vielä cd-soitin, joka alkaa olla jo katoavaa 

kansanperinnettä. Radion volumen säätimet olivat sekä 

ratissa, että radion käyttöpaneelin keskellä. Radiossa oli myös 

muistikortin paikka ja muistikortti. Jarno ei tiennyt, että mikä 

kortti se oli. Epäilin itse sillä olevan kytköksiä autossa 

olevaan navigaattoriin. 

 

 

 
                       Keskikonsoli 

 

 
A-sarjalainen mittaristo. 
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Jarno hoputti minua käynnistämään auton, vaikka minulla oli sen tutkiminen vielä kesken. Olisi 

kuulemma hieman hoppu, sillä vaimon sukulainen, se täti tai setä, voisi kyllästyä hänen vaimonsa 

jorinoihin ja haluta lähteä kotiin.  

 

Köyttelin itseni vöihin ja Jarno livahti kyyryssä takapenkille. Hän ei haluaisi olla kovin esillä, kun 

tämä ei ole mitenkään heidän oman Nissanin veroinen auto. Parempi vain, että höhlä istuu 

takapenkillä. Mersu lähti käyntiin helposti avainta vääntämällä. Mittaristo oli selkeä ja siinä oli 

taatusti tarpeeksi lukemia nopeusmittarin puolella. Tässä oli jopa moottorinlämpömittari, mitä ei 

monesta nykyautosta enää löydy. Varsinkin vanhemmiten oiva varuste, jos alkaa tulla 

lämpöongelmia.  

 

   
                                    Peruutuskamera                                                                         Navigaattori 

 

Autoa peruutellessani totesin takanäkymän rajoittuneisuuden olevan pieni haitta, sillä autossa oli 

erittäin hyvä peruutuskamera. Se näytti jopa mihin auto on kääntymässä. Loistava varuste, jota 

arvostan suunnattomasti. Itse pakin kytkeminen päälle oli pyllystä, sillä keppiä piti nostaa ja siirtää 

taaksepäin. Jotenkin ei vaan ollut omaan käteeni se paras mahdollinen vaihdekeppituntuma.  

 

Lähdin liikkeelle ja navi alkoi näyttää meidän sijaintia. Sen käyttö hoitui penkkien välissä olevalla 

säätörullalla, mikä on kyllä parempi kuin näytön tökkiminen sormella. Tai oli ja oli, Jarno nimittäin 

veivasi sitä takapenkiltä käsin siihen malliin, että pelkäsin nupin irtoavan. Ehkä penkkien väliin 

olisi saatavilla lisävarusteena jonkinlainen suojaverkko? 

 

Tempaisin Mesellä reteesti neljäkymmentä mittariin ja laitoin cruisen päälle. Sitä käytettiin ratin 

vasemmalla puolen olevasta viiksestä. Vakkarin hyvä puoli oli se, että se piti nopeuden vakiona jo 

30 km/h nopeudesta saakka. Olisin voinut edestä silläkin nopeudella, mutta takana vilkkuivat sen 

verran kovasti ajovalot, että nostin nopeuden rajoitusten mukaiseen 50 km/h nopeuteen.  

 

Ajossa Aakkonen tuntui aika jämäkältä. Kiihdyteltyäni muutaman kerran totesin auton lähtevän 

liikkeelle jotenkin nihkeästi. Kulku ei ollut mitenkään rullaavan kevyttä. Kierroksilla se kyllä 

liikkui, mutta alku oli tahmeaa.  

 

Pysähdyimme erään kylmäaseman pihalle, sillä Jarnon piti päästä pissalle. Jännitti kuulemma niin 

kovasti, että kestääkö auto takaisin kotiin. Jarnon värjätessä talven viimeisiä lumia, minä nousin 

autosta ja tutkailin sitä ulkopuolelta. Pidin sen muotoilusta, se oli jotenkin sellaisen pikkusievän 

näköinen ja onnistunut omaan makuuni. Vanteista pidin kovasti. Renkaina pyörivät 205/55 R 16 

nastarenkaat.  

 

Auton tutkiminen oli jäänyt minulta kesken, joten päätin tehdä sen nyt loppuun. Avasin 

ensimmäisenä konepellin ja kurkkasin sen alle.  
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90 kW ja 200 Nm Mersuvoimaa. 

 

Moottoritila oli selkeän näköinen. Pissapoika oli 

merkitty sinisellä korkilla, joka nyt on ainoa kohde 

mitä pellin alta tarvitsee tietää. Muu hoituu näin 

uuden auton kohdalla huollossa. Tuskin nämä 

mitään öljykirnuja on, että öljyä pitäisi jatkuvasti 

olla mittailemassa tikulla. 

 

Pellin alla oli myös varoituskyltti. Se kielsi käsien 

työntämisen tuulettimen propelliin. Sen sijaan 

toinen kielto jäi mietityttämään, että tarkoittaako se, 

Moottoritilan varoitustarra                       ettei tuulettimeen saa laittaa kalaa vai kravattia?                      

                                                                    Kravatin suhteen kielto on täysin tarpeeton, sillä     

                                                         kuka kravattikaula itse avaa Mersunsa konepeltiä?   
                                                            

 

 
A-Mersun takakontti. 

 



8 

 

Pienimmän Aakkosen takakontti oli muodoltaan vallan selkeä. Siihen sopii tavaraa jonkin verran, 

osalle se riittää, mutta osalle ei. Vasemmalla puolen luukun alla oli ensiapulaukku ja oikealla 

puolen eristeitä ja sähköjohtoja, siis niitä auton omia.  

 

   
Takaluukun sivuluukkujen sisältöä. 

 

Noihin sivuluukkuihin kurkistellessani tuli sellainen fiilis, että viimeistely oli jäänyt hieman 

puolitiehen. En nyt ihan tuollaista näkyä odottanut Mersun kohdalla, mutta kaikki on näemmä 

mahdollista tai sitten Rutinoffin laatu on häikäissyt minut olemaan kovin kriittinen näiden 

korvikeautojen suhteen.  

 

 
Takakontin välipohjan sisältö. 

 

 

Tutkailen yleensä uteliaisuuttani, että mitä kivaa auton takaluukun pohjan alla on, mikäli siinä on 

avattava välipohja. Yleensä sieltä löytyy joko vararengas tai paikkasarja. Mersussa oli paikka-aine 

ja kompura sekä pussukka, jota en avannut ja yllärinä sipsipurkki. Eivät olleet Mersun merkillä 

varustettuja kaloripommeja, vaan tunnetun sipsivalmistajan valmistamia. Jäin miettimään, että 

tuleeko pikkusuolaiset tällaisen Premiummerkin mukana ja saako niitä lisää jos entiset loppuvat? 

Useissa hotelleissakin on minibaarissa pikkusuolaista, joten siihen peilaten sipsit takaluukussa 

olisivat ihan ok. Sen verran tuo naposteltavien säilytyspaikka kummeksutti, että en alkanut 

maistelemaan niitä. 

 

Samassa myös Jarno tuli paikalle. Hän oli onnistunut kusemaan lahkeilleen ja kengilleen, mikä 

selitti viipymisen. Oli pitänyt löytää pudasta lunta, jolla oli saanut hangattua pahimmat roiskeet. 
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Tässä kohtaa minua harmitti, ettei nyt ollut koeajossa avolava. Sipseistä Jarnokaan ei osannut sanoa 

mitään. Hänen vaimonsa sukulainenkin kun oli vegaani ja totaalikieltäytyjä kaikelle roskaruoalle.  

 

 
A-Mersun sivuprofiili 

 

Ennen tienpäälle palaamista jäin vielä katselemaan autoa ulkopuolelta. Vaikka oma ehdoton 

lempivärini on Rutinoffin punainen, niin kyllä musta on musta myös ihan ok väri. Siitä tulee 

herkästi mieleen liiallinen virallisuus, kun aina laitetaan mustaa valkoiselle virallisia papereita 

tehdessä. Katsellessani Mersua, Jarno alkoi tunkea itseään sen alle. Seurattuani parisen minuuttia 

miehen mieletöntä äheltämistä minun oli pakko kysyä mikä meininki? Jarno totesi huokaisten, ettei 

Mersusta voisi tulla heidän autoaan, kun sen maavara on pienempi mitä hänen vaimonsa Qashqain. 

Sen alle mahtui kuulemma hyvin jopa karvalakki päässä. Voi yhden kerran, etten paremmin sano. 

Taas harmitti, etten ole liikenteessä avolavalla, saisi höynä jäähdytellä päätään lavalla. 

 

Kello kävi, joten mekin kävimme autoon ja takaisin tienpäälle. Suuntasin nyt moottoritielle, sillä 

kyllähän Mersun menohalut piti testata myös nopeammassa ajossa. Auto lähti yhä paikaltaan 

ihmeen nahkeasti, mutta kun kaasua antoi reilusti, niin kyllähän se ryntäsi moottoritielle muun 

liikenteen sekaan ihan tarpeeksi nopeasti.  

 

Kuusivaihteinen manuaalilaatikko on kyllä yksi perkele. Siinä on vaihteita niin paljon, että puolessa 

välin iskee jännetupin tulehdus sun muut rasitusvaivat. Eikö olisi jo aika siirtyä automaatteihin 

noilla vaihdemäärillä? Pykälät tuli kyllä ladottua silmään tarpeen ja auton opastuksen mukaan, ei 

siinä mitään. Kytkin oli kivantuntuinen, eli ei liian jäykkä. Ajoasento oli minulle hyvä, mutta 

ajotuntuma satasen nopeudessa taas ei. Mersu oli hieman kuin leijuva satasen nopeudessa. Pienissä 

nopeuksissa tuntunut jämäkkyys katosi ja tilalle tuli epävarma leijuminen. Melupuoli oli myös 

melkoinen, joka tosin saattoi johtua nastarenkaista, joiden merkkiä en tullut katsoneeksi. Odotin 

kyllä hiljaisempaa kyytiä, kun kyseessä on sentään tähtikeulan poikanen.  

 

Vakionopeussäädin hoiti homman hyvin, se jopa jarrutteli alamäessä, ettei auto olisi mennyt liian 

lujaa. Vettä ruiskutellessani totesin ilahtuneena, että tämä auto ruiskuttelee sitä kolmesta 

suuttimesta. Tuo oli positiivinen seikka, sillä lasille ei tule koskaan liikaa vettä.  
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Loppumatkasta ajoimme taas taajamarajoitusten mukaan, joten kulku vakautui eikä Jarnokaan enää 

kiljunut takapenkillä. Urvelo kiljui motarilla takapenkiltä, että ajan huonommin kuin hänen 

mummonsa, jolla ei ole korttia ja joka on sokea. Vastasin siihen, että nyt ymmärrän hyvin mistä 

hänen geeninsä ovat peräisin. Jarno jäi miettimään, että mistä? 

 

 
A-Mersun takapuoli. 

 

Ajoin Mersun takaisin samaan paikkaan josta olin sen ottanutkin ajoon ja luovutin avaimet Jarnolle. 

Vilkuillessani autoa päältäpäin olin hieman surullinen. Minua suretti se, että noin hyvännäköinen 

auto omasi noin vaatimattomat ajo-ominaisuudet. Ehkä joku A-Mersun tehokkaampi versio olisi 

parempi ajettava. Tämä(kään) korvikeauto ei saisi minua luopumaan omasta rakkaasta 

Rutinoffistani. 

 

Tässä mielipiteeni mustasta Mersun poikasesta: 

Hyvännäköinen auto, jolla saa tähtilogon ansiosta useimmat naapurit kateelliseksi. Kyseessä on 

kotimainen tuote, joten auton ostamalla tukee myös kotimaan autoteollisuutta ja tuo töitä Suomeen. 

Voisin suositella tätä pienipalkkaiselle virkamiehelle, jolla ei ole varaa isompaan Mersuun, mutta 

tähtikeula pitää saada hinnalla millä hyvänsä. Pitää vain muistaa, ettei laita kravattia tuulettimen 

propelliin. En voisi suositella tätä henkilölle, joka kierrättää yhä 80-luvun istuinpäällisiä autoissaan. 

Tästä ei nimittäin lähde etuniskatuet irti.  

 

 

Rutinoff ja korvikeautot Facebookissa. 

 

 

 
© Rauno Vääräniemi 2017 

https://www.facebook.com/groups/125088060868373/

