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Rutinoffin kuski körötteli: Mercedes-Benz B 170 A 

 

 
 

Tänään koitti pitkästä aikaan päivä, jolloin pääsin tekemään tuttavuutta itselleni uuden automallin 

kanssa. Tämä koeajo oli pohjustettu jo vuoden alussa, mutta odottelimme parempia ilmoja ja sulaa 

asfalttia, ettei tehoistaan tunnettu automerkki lähde aivan tottumattoman koeajajan lapasesta.  

 

Siis tuumasta toimeen ja pikaisen puhelinsoiton jälkeen huomasin olevani pihalla Rutinoffin 

vierellä ajatuksena lähteä kohti Tikkurilaa. Pihalla törmäsin Toyota-hurjaan, eli Oskari Närään. 

Kerroin meneväni ajamaan Mercedes-Benz B 170 A auton vuosimallia 2008. Närä tuhahteli, että 

saksanpaskat eivät häntä kiinnosta, mutta hän voi ajaa minun perässä koeajon ajan, mikäli se jää 

tielle. Ei hän apua tarjoaisi siinäkään tilanteessa, nauraisi vain luotettavan Corollansa ratin takana. 

Ihan sama minulle, joten kehotin ajamaan perässä ensin Tikkurilaan, jossa tapaisin Mersun 

omistajan Hessun.  

 

Tikkurilassa omistajansa pihalla pääsin heti Mersun puikkoihin. Omaan Rutinoffiin verrattuna 

siihen piti lähes kiivetä. Eipähän tullut pelkotiloja, että housujen persaus kuluisi puhki asfalttia 

vasten. Insinöörit olivat suunnitelleet siihen tarpeeksi ison hajuraon. Lähdimme saman tien 

liikkeelle. Toisin kuin Rutinoffissa, Mersussa oli säästetty painossa jättämällä yksi poljin pois. 

Ilmankos se lähtikin heti ryömimään takaperin kun sain vaihdekepin R-asentoon. Todella 

mukavuudenhaluisen ihmisen auto, ei tarvitse edes kaasua painaa – riittää kun näyttää suunnan. 

Minulle tuo ryömintävauhti olisi piisannut, mutta epäilen, ettei muulle liikenteelle. 
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Mersun mittaristo oli selkeä ja mittarit tarpeeksi isoja. Tuosta oli helppo saada nopeasti kaikki 

tarpeellinen informaatio. Nopeusmittarin lukemia katsellessa mietin, että minkälaisen raketin 

ohjaimissa tässä nyt ollaan. Joku insinööri on joskus tainnut kaavailla tästä aika nopeata menopeliä. 

Jos mittareiden osoittimet olisivat olleet punaiset, olisi se ollut mielestäni täydellinen. 

 

Heti alussa kävi selville, että Mersu on jämäkkä auto. Ei ollut pelkoa, että se kallistuu jos heittää 

vaikka märät hansikkaat apukuskin puolelle hansikaslokeroon. Jämäkkyydestä huolimatta 

ajotuntuma oli pehmeähkö. Osaltaan se johtui varmaan alla olevista aika korkeaprofiilisista 

kitkarenkaista. Omaan Rutinoffiin en tuollaisia uskaltaisi laittaa, sillä pehmeä rengas voi hyydyttää 

koko auton etenemisen totaalisesti.  

 

Ajoimme rauhallisen lenkin pikkuteitä pitkin Heurekan parkkipaikalle. Närä tuli Corollalla perässä 

ja tööttäili tämän tästäkin, että menkää nyt lujempaa. Emme menneet, me nautimme vankasta 

saksalaiskyydistä rauhallisesti edeten. Nyt joku voi luulla, että tyypit vain säästi bensaa ajamalla 

hitaasti. Niinhän sitä voisi luulla. Heurekalla katsoimme ajotietokoneesta siihen asti 

keskikulutuksen ja se oli 10,7 litraa sadalle. Toki kone oli kylmä, mutta silti kulutus oli pieniin 

nykyautoihin nähden aika iso. Rutinoff syö helposti saman verran, joten itse en pidä yhtään pahana, 

että noinkin paljon isompi auto menee samoilla litramäärillä. Auton kokonaiskeskikulutus oli n. 7.5 

litran luokkaa, joten on niitä isompiakin bensan ryystäjiä nähty. 
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B-mallin Mersua kun katselee sivusta päin, niin käy hyvin selville, että auto on tehty 

kuljetustarpeita ajatellen. Se mikä pisti silmään, oli suhteellisen pieni rengaskoko. Nykyisin kun 

renkaat tuppaavat varastamaan koko show’n, niin tässä autossa ne olivat maltilliset 195 / 65 R 15 

kokoiset. Ei paha, säästöä tulee ainakin rengaskaupoilla. Lisäksi kapeampi rengas sutii helpommin, 

mikäli sellainen kiinnostaa, eikä se joudu niin helposti vesiliirtoon.  

 

 
 

Laatikkomainen rakenne helpotti auton peruuttamista. Vaikka tästä kuljettajan paikalta otetusta 

kuvasta voisi luulla näkyvyyden olevan huono taaksepäin, niin päinvastoin. Taakse näki hyvin ja 

kulmat oli selkeiden muotojen ansiosta helppo arvioida ihan näin ensikertalaisenkin. Peruutustutka 

tosin kyllä jeesasi vielä asiaa.  
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Tutkailimme aluksi auton konehuonetta, sillä siellähän se sielu on. Ensimmäisenä huomiota kiinnitti 

iso pissapojannestesäiliö. Siitä kyllä ruiskuttelisi kerran jos toisenkin kevään kurastamilla 

maanteillä. Konehuoneen etuosassa oli hauskat pikkutarrat, joissa neuvottiin, ettei työnnä käsiä tai 

päästä kravattiaan tuulettimen siivekkeiden väliin. Aika hyvin on tehtaalla oltu varmoja siitä, että 

autolla ajavat pukumiehet. Sitä minä vain ihmettelen, että miksi ne kurkkivat itse pellin alle? 

Laittavat varmaan pissapojan nestettä, en minä muuta syytä keksi. 

 

Pellin alle kurkkiessamme Närä huuteli etemmäksi pysäköidyn autonsa luota, että joko saksalainen 

epäauto on mennyt rikki ja joko hän soittaa hinausauton. Heti perään hän huusi, ettei vaitiskaan 

soita, vaan kävelkää, kun olette tuollaisella liikenteessä. Olin aika vahvasti sitä mieltä, että Närä oli 

vain kateellinen niille jotka uhmasivat hänen automerkkiään ja tuulipukua. Me puolestamme 

päätimme sulkea korvat höynältä papparaiselta. 

 

 
 

Jos joku on tottunut vanhemmissa autoissa, kuten vaikka Rutinoffissa, vaihtamaan sytytystulpat 

helposti koneen yläosasta, niin sen sai unohtaa tässä Mersussa. Tulpat olivat kyllä moottorin 

etuosassa, mutta puoliksi sen alla. En tiedä, että olisinko edes löytänyt niitä, ellei omistaja olisi 

vihjaissut tulppien vaikeasta sijoituspaikasta. Tuskinpa noita nyt joka huollossa vaihdetaan, kuten 

joskus ennen muinoin ja Rutinoffin kohdalla. Eipä tuosta moottoritilasta sen enempiä sanomisia 

ollut. Se oli siisti eikä mikään risukasa. Vähän väritön punaista öljytikunpäätä lukuun ottamatta, 

mutta niinhän ne kaikki tahtovat olla.  

 

Mersua edestäpäin katsellessa pitää myöntää, että säleikössä oleva iso Mersun tähti on 

huomattavasti tyylikkäämpi mitä se pieni siinä konepellin etuosassa. Auto saa jotenkin aivan 

toisenlaisen ilmeen noinkin pienellä muutoksella.  
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Mersun tavaratila oli silmämääräisesti ihan mukavan kokoinen ja ennen kaikkea se oli helposti 

laajennettavissa todella isoksi. Tavaratilan suojana oleva verho toimi täsmällisen jämäkästi, kuten 

auton luonteeseen sopi odottaakin. Vararengasta autossa ei ollut, vaan sieltä löytyi 

renkaanpaikkausainetta ja kompressori renkaan täyttämistä varten. Omistajan kertoman mukaan 

kompura oli todella hyvä ja laadukas peli. Lisäksi kompurassa oli seikkaperäiset kuvalliset ohjeet, 

joita noudattamalla homma onnistuu. Ei haittaa, vaikka käyttöohjekirja olisi hävinnyt. Tämä oli 

jälleen kerran esimerkillistä toimintaa isolta automerkiltä.  

 

 
 

Seuraavaksi paneuduimme Mersun sisätiloihin. Tilat olivat hyvät, niin etu- kuin takapenkilläkin. 

Hallintalaitteet olivat selkeät, joskin puoliautomaattinen ilmastointi herätti vähän kysymyksiä. Siinä 

kun piti itse hoidella puhallusnopeus. Haettiinkohan siinä jotain säästöä? Mitenkään kovin 

varusteltu tämä johtotähti ei ollut, mutta vakionopeudensäädin silti löytyi. En kokeillut sen 

toimintaa, sillä harvoin sitä kaupungissa tarvitsee.  

 

 
 

Se mikä minua on aina ilahduttanut koeajamissani autoissa, on kynnyslistassa oleva auton merkki 

tai malli. Näin kuka tahansa autoon astuva tietää mihin meinaa takapuolensa tällätä. Mersulla tämä 

oli otettu kiitettävän hyvin huomioon. Tämän lisäksi kumimatosta löytyi Mersun merkki ja nimi. 

Toinen seikka, jonka tarkastin usein autoissa, oli tässä B-sarjalaisessa kunnossa. Kyseessä olivat 
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muki- tai pullotelineet. Niitä löytyi etuovista ja käsijarrukahvan vierestä. Hienoa, mukaan saa siis 

trendikkäästi kuumaa juotavaa, jota voi sitten kaadella ajon aikana syliinsä.  

 

 
 

Myös muuta säilytystilaa autossa riitti ihan kivasti. Vaihdekepin etupuolella oli säilytyskotelo kuten 

myös käsijarrun luona. Käsijarrun viereiseen koteloon voi lakritsin himoinen kuljettaja pinota lakut 

ja nauttia niitä pitkän ajomatkan aikana. Harmi vaan, että juomamukin teline jää sen alle kun 

kotelon avaa. Elämä on täynnä valintoja, joten joko juot tai syöt lakuja, näin se menee. Apukuskin 

puolella (oikeanpuoleinen kuva) keskikonsolia vasten puolestaan oli verkko. Tässä on varmaan 

ajateltu kalamiehiä. Siihen kun heittää kalat verkkoon, niin ei ole ahvenat pitkin lattioita ajon 

aikana.  
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Takapenkillä ei tullut käytyä, sillä auto oli pakattu täyteen tavaraa. Sen sijaan taakse katsellessani 

pistin merkille, että kardaanitunneli oli yllättävän matala. Se oli positiivinen asia, sillä nyt 

takapenkillä puolta vaihtava matkustaja ei kompastu niin herkästi kardaanitunneliin. En oikein 

ymmärrä, että miksi etuvetoisissa autoissa on yleensä koko kardaanitunnelia. Onko se niin, että kun 

se on kerran piirretty johonkin auton rakennepiirustukseen, niin se on siellä hamaan tulevaisuuteen.  

 

Viimein auto oli nuohottu läpi ja päätimme ottaa vähän videota sen liikkuessa. Jostain kaukaa 

kuului tutulla äänellä, ettei se varmaan enää edes käynnisty. Väärin, kyllä Mersu lähti tulille kun 

vähän avainta näytti virtalukon suuntaan. Hessun kurvaillessa Heurekan parkkipaikalla otin autosta 

videota. Närä yritti kiilailla väliin omalla autollaan, mutta käänsin kameran aina toiseen suuntaan. 

Pitäähän se nyt joku järki olla ketä tai mitä kuvaa. Hankkikoot oman kuvaajansa. 

 

Videosession jälkeen asetuin jälleen Mersun kuljettajan penkille ja lähdimme jatkamaan koeajoa. 

Kiertelimme pikkuteitä pitkin kohti kehä kolmosta. Kehän rampilla päästin Mersun hevosvoimat 

valloilleen ja ryntäsimme kovenevan moottorinäänen saattelemana muun liikenteen sekaan. 

Rutinoffiin verrattuna kiisimme lähes tuulen nopeudella, mutta muuhun liikenteeseen nähden 

taisimme tulla rampille kuin eilispäivän etanat. Jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin ei pidä olla hätä 

jos tällä Mersulla on liikkeellä. Tämä ei ole todellakaan matti myöhäisten auto. 

 

Kehällä Mersu meni kuin juna tai tavara-auto tai kuin mikä tahansa vakaa kulkupeli. Kyllä se oli 

moneen muuhun autoon nähden vakaa ja mukavan tasainen kulkija. Vaihteiston toiminta sinällään 

oli täysin moitteetonta. Ei ollut nykimisiä eikä hökimisiä missään vaiheessa, ei edes rivakassa 

kiihdytyksessä rampilla. Joku osaa tehdä automaattilaatikoita, kenen tekemä laatikko Mersussa 

sitten onkaan.  

 

Tovin kehää ajettuamme käännyimme pienemmille teille ja palailimme Tikkurilan suuntaan 

hillitympää neljänkympin nopeutta käyttäen. Koeajon tuoksinassa meille tuli sen verran nälkä, että 

päätimme piipahtaa kunnon buffetpöydässä ravitsemassa itsemme. Kurvailimme siis Koivuhaan 

kauppakeskuksen pihalle. Saatuani auton parkkiin, aloin olla jo niin tottunut Mersu-kuski, että 

meinasin pyytää omistajalta taksitaksan verran euroja. Mitäs oli mennyt jossain vaiheessa 

sanomaan, että vieressä istuen tuntuu kuin taksin kyydissä olisi. En kuitenkaan pyytänyt, sillä 

ajattelin päästä samalla kyydillä takaisin oman Rutinoffin luo. 
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Vaikka B-mallin Mersu on omaan Rutinoffin nähden iso auto, on se silti yllättävän helppo 

pyöriteltävä ja pysäköitävä parkkipaikalla. Nyt kun kävin jälleen koeajolla automaattivaihteisella 

autolla, tuli mieleen, että onkohan maailmassa yhtään automaattivaihteistolla olevaa Rutinoffia. 

Sellainen voisi olla kova sana myös itsellä. Tosin Rutinoffin kohdalla silloin kiihtyvyys mitattaisiin 

kalenterilla, kun Mersun kohdalla riittää vielä kello. 

 

Poistuessamme auton omistajan kanssa viereiseen ruokapaikkaan, tuli Närä autolla luoksemme ja 

ilmoitti saaneensa nyt tarpeeksi tästä saksalaisten ihannoinnista. Hän kertoi menevänsä itse 

läheiseen Toyota-merkkiliikkeeseen katselemaan kauniita asioita. Minulle tuli ensimmäisenä 

mieleen, että sinne on varmaan palkattu joko uusi sihteeri tai naispuoleinen automyyjä. 

 

Tässä mielipiteeni B-sarjan Mersusta:  

Jämäkkä peli, eli ei mikään ihme, että taksikuskit suosivat kyseistä merkkiä. Tulee aika turvallinen 

tunne kun tällä ajelee. Ei ole mikään sellainen tuuli-vie-riisikupin fiilis, kunhan vaan saa vauhdin 

päälle. Hidas kiihtymään tämä malli kyllä on, mutta sehän nyt on monta kertaa vain asenne- ja 

aikakysymys. Tilojen muunneltavuus on erittäin hyvä.  

Jos tätä pitäisi suositella jollekin, niin ensimmäisenä tulee mieleen vasta kortin saaneet. Ei lähde 

lapasesta, vaikka kuinka yrität. Toiseksi, voisihan tässä olla oiva peli myös henkilöille, jotka 

tahtovat istua vähän muita ylempänä.  

Sen sijaan en suosittele tätä sellaisille, jotka eivät osaa sitoa kravattia oikean pituiseksi. Se on 

tajuttu myös Mersun tehtailla ja siitä on varoitus konepellin alla. Loukkaavat vielä itsensä sellaiset 

pitkäkravattimiehet. Eikä tämä ole kyllä missään tapauksessa pienen hiilijalanjäljen ystävän auto.  

 

 

Rutinoff ja korvikeautot Facebookissa. 

 

 
© Rauno Vääräniemi 2012 

 

www.rutinoff.net  

https://www.facebook.com/groups/125088060868373/
http://www.rutinoff.net/

