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NNiissssaann  LLeeaaff  22001155  
 

 
 

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

kuvataan myös 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 Nissan Leafin koeajo on ajettu oikealla autolla, mutta tekstin koeajajana on kuvitteellinen 

Rutinoffin kuski, sekä kuvitteelliset kumppanit Oskari Närä ja 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.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--  KKOORRVVIIKKEEAAUUTTOOTT  KKOOEEAAJJOOSSSSAA  --  
 

https://www.youtube.com/user/Rutinoffinkuski
http://www.rutinoff.net/
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RRuuttiinnooffffiinn  kkuusskkii  kkooeeaajjaaaa::  NNiissssaann  LLeeaaff  22001155  
 

 
Nissan Leaf Haltialassa. 

 

Tämänkertaisessa koeajossa hypätään sellaisen auton rattiin, jolla aika harva on ajanut ja vielä 

harvempi omistanut. Kyseessä on sähköauto Nissan Leaf Acenta Solar vuosimallia 2015. Autossa 

on hevosvoimia 109 kappaletta ja vääntöä 245 Nm. Auto kiihtyy nollasta sataan 11.5 sekunnissa ja 

kelaa huippuja 144 km/h. Toimintamatka on 199 km, johon tietysti vaikuttavat mitä moninaisimmat 

tekijät. Akkujännite ajoakuissa on 360 V ja kapasiteetti 24 kWh. Leaf saatiin koeajoon Arita 

Airportista. Kiitokset heille äänettömästä ajokokemuksesta. 

 

Varsinaisen koeajotarinan äänenä on Rutinoffin kuski, joten annetaanpas hänen jatkaa ja jakaa 

kokemuksiaan omalla tyylillään. 

 

 
Arita Airport 
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Arita Airportin uusien autojen myymälä. 

 

Harjatessani aamulla hampaitani sähköhammasharjalla, juttelin sille, että sähköllä liikutellaan 

paljon isompiakin moottoreita mitä hammasharjan pyöritintä. Olin innoissani, sillä pääsisin tänään 

sellaisen auton rattiin, jollaisella ei ihan joka poika olekaan vielä ajanut. Sähköauto on kyllä 

tulevaisuutta tavalla tai toisella, näin ainakin itse uskon ja mm. Nissan autonvalmistajana uskoo 

kovasti.  

 

Mukaani koeajolle oli lähdössä myös vakiotaustakööri, eli Toyota-jäärä Oskari Närä ja vaimonsa 

Qashqain kartturin paikalla istuva Jarno Koikkala. Herrat olivat nostaneet itsensä autotietämyksessä 

jopa legendaarisen Sumuvalo-lehden yläpuolella, mikä nyt ei kylläkään ollut kovin kummoinen 

saavutus.  

 

Lähdimme matkaa Närän autolla, sillä se pitäisi kuulemma taas tankata, minun rahoillani. 

Huoltoasemalla meni arpomiseksi, kun Närä ei muistanut oliko nyt 95 vai 98 -päivä. Laitoin 

korkeampioktaanista ihan vain varmuuden vuoksi. Kerroin ajomatkan aikana millä autolla 

ajaisimme tänään. Närä mietti ääneen, että mitenköhän sen akku kestää, jos hän lataa sähköautossa 

ajon aikana puhelimensa, että olisiko vaihtoehtona toimiva puhelin vai automatka kotiin? Kerroin 

Närälle autossa olevan kaksi eri sähköjärjestelmää, ihan normaali 12 V ja ajoakuston 360 V 

järjestelmä.  

 

Saavuimme Arita Airportin pihaan melko tarkasti sovittuna ajankohtana. Närä parkkeerasi autonsa, 

ja minä menin sisälle noutamaan avaimia ja allekirjoittamaan ajolupaa. Tuttu myyjä löytyi heti, ja 

saimme tehtyä paperityöt. Tämän jälkeen sain pikaisen opastuksen auton käyttöön.  

 

 
Leaf valmiina koeajolle. 
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Leafissa ei tarvinnut turhaan pulata virta-avaimen kanssa, sillä autossa oli avaimeton 

käynnistyssysteemi. Auton käynnissä oleminen piti katsoa mittaristosta, sillä ääntä siitä ei lähtenyt. 

Vaihdevalitsimessa oli pakki, parkkiasento ja kaksi ajoasentoa, D ja B. D-asento oli normaali 

automaattiasento. B-asento oli taas moottorijarrutuksen omaava ajoasento, jolla auto latasi akustoa 

kun jalan nosti kaasulta. Laitoin päälle B-asennon, sillä halusin ajaa virtaa säästäen.  

 

Jarno oli tohkeissaan sähköautosta ja soitti heti vaimolleen. Jarno uteli puhelun aikana, että 

paljonko tässä on päästöt. Vastasin, että nolla ja lisäsin vielä, että paljon vähemmän kuin Jarnon 

vaimon päästöt. Onneton tossukka välitti viestin sellaisenaan vaimolleen ja kohta miehen korvat 

punoittivat. Ei tainnut tulevana torstaina olla Koikkaloilla hernekeittoa.  

 

Leaf lähti liikkeelle kuin mikä tahansa auto, paitsi että se tosiaan lähti. Ei ollut turboviiveitä, ei 

kovia kierroksia ja kauheata pörinää, vaan Leaf vain lähti täydellä vääntömomentilla. Koska 

vääntöä oli 245 Nm, niin kiihtyvyys oli heti todella vaikuttava. Jopa Närä alkoi manailla 

takapenkillä, että yritänkö tahallani saada häneltä ilmat pihalle. En, kiihtyvyys vain pääsi hieman 

yllättämään. Hyvän kiihtyvyytensä lisäksi Leaf kulki todella vakaasti ja oli sellainen pehmeän 

jämäkkä ajettava. Laatufiilis oli kyllä joka suhteessa korkea. Jarno soitti taas vaimolleen ja kertoi 

minun kehuneen Nissania.  

 

Närä yritti keksiä kaikenlaista negatiivista sähköautosta. Hän otti esimerkin, että kannanko akut 

yksitellen ladattavaksi johonkin jos ajoakuista loppuu virta kesken ajon? En kanna, sillä Nissanin 

palvelu hakee auton ja hoitaa sen ladattavaksi. Heitin itse puolestani, että tähän ei sitten tankata 

vahingossa väärää polttoainetta huoltoasemalla, kuten Närän antiikkibiiliin. Tai noh, voihan se olla, 

että tulevaisuudessa on tarjolla aurinkovoimaa ja tuulivoimaa vierekkäisissä lataustolpissa. Niiden 

sekoittaminen ei kuitenkaan aiheuta toimintahäiriöitä, kuten bensan ja dieselin sekoittaminen 

keskenään.  

 

Itse ajossa Leaf oli kuin mikä tahansa auto. Muistelin ensimmäistä kokemustani Nissanista, joka oli 

silloin Datsun ja malliltaan 100A. Eipä sitä osannut silloin edes unelmoida, että joskus ajettaisiin 

saman valmistajan tekemällä sähköautolla. Mittarin mukaan meillä oli ajomatkaa vähän alle 90 km, 

mikä kyllä riitti meille hyvin. Ajoin ensin erään kylmäaseman pihalle tekemään ensimmäiset 

kuvaukset. 

 

  
Leafin takakontti. 

 

Saatuani auton parkkiin, Närä hyppäsi ulos ja ilmoitti keksineensä tämän auton yhden huonon 

puolen. Takakonttiin ei sopisi edes maitopurkkia, kun se on täynnä akkuja. Papparainen ihmetteli, 

että vähän kumma kun tämä ei keuli kovasta takapainostaan huolimatta. 

 

Närä avasi takakontin luukun ja laittoi sen saman tien takaisin kiinni. Siellä ei kuulemma ollut 

mitään nähtävää, ei yhtään mitään. Avasin sen itse uudelleen ja totesin, että ainoa mikä takakontissa 
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muistutti sähköautosta, oli auton oma laturi, jolla sai ladattua ajoakuston täyteen 12 tunnissa 10 A 

virralla. Laturillekin oli oma laukku takakontissa, mistä pisteet. Itse takakontissa oli tilaa 370 litraa, 

mikä oli 90 litraa enemmän kuin Närän omassa autossa. Tilaa oli sen vuoksi paljon, että auton 

akusto sijaitsi auton alla, eikä suinkaan takakontissa. Kontin laajennettavuus oli nyt hieman 

rajoittunutta, mutta takapenkin selkänojat kyllä kaatuivat kahdessa osassa. Eikä tätä nyt rahtiajoon 

ole tarkoitettukaan. Nissanilta löytyy siihen hommaan muutakin kalustoa.  

 

 
Pikalataus- ja tavallinen latauspistoke vierekkäin. 

 

Seuraavaksi menimme ihmettelemään auton keulaa. Virta-avaimessa oli kolmas nappi, jolla sai 

avattua keulan latauspistokkeiden luukun. Pistokkeita oli kaksi, toinen pikalatausta ja toinen 

tavallista latausta varten.  

 

Olin juuri etsimässä konepellin avausvipua, kun Jarno tuli huolestuneen oloisena vierelleni. 

Ihmettelin syytä ja mies kertoi, että nyt tulee varmaan tupenrapinat autoliikkeessä. Olin kuulemma 

kaahannut tänne niin kovaa, että pakoputki oli jäänyt matkalle. Jarno vei minut auton taakse ja 

näytti, ettei siellä ole enää putkea. Tuo ei ollut tullut mieleen itsellänikään, että sähköautossahan ei 

ole pakoputkea. Eipähän ole sitäkään riesaa, että katti menee tukkoon ja takapönttö ruostuu puhki. 

Kerroin Jarnolle, että tässä on elektroninen pakoputki, sellainen näkymätön jota pitkin käytetyt 

elektronit poistuvat ilman meteliä ja hajua.  

 

 
Leafin sähkömoottori. 
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Avasin Leafin konepellin ja äkkivilkaisulta se näytti ihan tavalliselta konehuoneelta. Jos moottorin 

”koppa” olisi ollut musta, niin se olisi ollut vieläkin enemmän normi moottorin näköinen. 

Konehuoneessa oli akku kuten missä muussakin autossa. Tärkein kohde, eli pissapojansäiliö oli 

etuosassa vasemmalla erittäin hyvällä paikalla.  

 

Samassa Närä alkoi hirnua, että nyt voi kuskin käämien lisäksi käämit palaa myös autosta. 

Teoriassa kyllä, mutta jotenkin oma tuntuma on sellainen, että vähemmän sähkömoottoreissa on 

vikoja mitä polttomoottoreissa. Ei ole venyviä jakopään ketjuja eikä rispaantuvia jakohihnoja. 

Samassa Närä huomasi tankille tulevan linja-auton. Papparainen ilmoitti menevänsä kertomaan, että 

se on vanhanaikaista puuhaa. Hetken päästä hän palasi ja ilmoitti dieseliltä haiskahtaen, että se oli 

ollut huono idea. Enempää hän ei asiaa kommentoinut.  

 

 
Leafin takapenkki ja lämmitys. 

 

Piipahdin myös takapenkillä tutustumassa sen tiloihin. Kyllähän 

siellä tilaa oli, minun mittapuullani jopa ihan riittävästi. Autossa 

oli yksi varuste, joka ei ole kovin usein tullut eteeni, nimittäin 

takapenkin lämmitys. Sen kytkin oli apukuskin penkin 

selkänojassa. Sanoin Närälle, että tuollainen vanhempikin herra voi istua kyydissä ilman pitkiä 

kalsareita ja välihousuja. Myös janoisia takamatkustajia oli huomioitu, sillä ovissa oli paikat 

juomapulloille.  

 

Äkkiseltään voisi ajatella, että sähköautosta olisi karsittu kaikki mahdollinen sähköllä toimiva, että 

saataisiin mahdollisimman pitkä toimintamatka. Asia ei kuitenkaan ollut näin ainakaan Leafin 

kohdalla. Varsinkin pohjolan kylmissä olosuhteissa penkinlämmittimet olivat hyvä varuste.  
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Leafin etutilat. 

 

Leafin etutilat olivat myös kuin mistä tahansa tämän päivän autosta. Penkit olivat hyvät istua. 

Materiaali oli miellyttävän tuntuista eivätkä ne olleet liian kovat. Lattiamatoissa oli Leaf-tekstit niin 

edessä kuin takakontissakin, mikä oli kovasti mieleeni.  

 

 
Leafin kojelauta. 

 

Yleisilme Leafin kojelaudasta oli tyylikäs. Keskikonsolia hallitsi iso värikäs näyttö. 

Lämmityslaitteen säätimet olivat omana kokonaisuutenaan sen alapuolella. Mittaristo oli jaettu 

kahteen osaan. Joku oli ajatellut asiaa ihan oikeasti, sillä nopeusmittarin näyttö oli nostettu 
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mahdollisimman ylös, näin katsetta ei tarvitse laskea liikaa ajon aikana. Toki autosta löytyi myös 

vakionopeussäädin, joten nopeus kyllä pysyy kohdillaan.  

 

 
Vaihdevalitsin 

 

Tällaiseen vaihdevalitsimeen en ollut aikaisemmin törmännyt. Siinä on ihan selvä kaavio miten 

valitsin toimii, eli vasemmalle ja eteenpäin on pakki, vasemmalle ja taaksepäin ovat D ja B -

ajoasennot. Yksi kerta vasemmalle ja taakse ottaa D-asennon ja toinen kerta perään ottaa 

ajoasennoksi B:n. Parkkiasento löytyy painamalla vaihdevalitsimen päällä olevaa P-nappia.  

 

 
Käsi- (jalka) jarrun vipu. 
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Lämmitetyn takapenkin lisäksi autossa oli tottahan toki lämmitettävät etupenkit, mutta myös 

rattilämmitys. Sen kytkin + monta muuta nappia löytyi ratin vasemmalta puolen. Käsijarrun virkaa 

Leafissa toimitti jalalla käytettävä jarru. Sentään jotain manuaalisesti toimivaa sähköautossa. Närä 

hirnahteli, että niillä oli tehtaalla loppunut piuhat kesken, kun käsijarru ei ollut sähköinen. Niin, en 

tiedä miksi se oli manuaalikäyttöinen. Olisikohan joku turvallisuusjuttu kenties?  

 

Ratin vasemmalla puolen oli sellaisia nappeja, joiden merkitys ei kyllä avautunut minulle lyhyen 

koeajon aikana. Olisi pitänyt lukea manuaali. Polttoainemittari, joka oli varustettu töpselillä, oli 

varmaan latausluukun avausnappi, mutta sen viereisiä nappeja en alkanut edes arvailla. Sama juttu 

oli kyllä keskikonsolin näytönkin kanssa, en alkanut syventymään rajallisen aikataulun vuoksi 

myöskään siihen syvällisemmin.  

 

Nykyaikainen auto on kuin älypuhelin. Jos sen saa vartiksi käpisteltäväksi, niin siinä ajassa avaa 

näppäinlukon ja testaa hätäisesti kameran, muu jääkin hieman etäiseksi. Molempiin laitteisiin pitää 

tutustua kunnolla ajan kanssa.  

 

Samassa Jarno tuli selittämään, että olisi mielellään kokeillut sähköautoa, mutta hänen ajokortissaan 

ei ole sellaista kirjainta, että hän saisi ajaa sähköautolla. Katsoin miestä hölmistyneenä ja mietin, 

että mitähän mies oli syönyt aamiaismurojen kanssa? Meinasin heittää, että anna minulle 

luottokorttisi niin saat ajaa, mutta päätin sittenkin, että taitaa olla parempi ettei aja. Jos hän istuu 

vaimonsakin autossa aina kyydissä, niin ajokokemus voi rajoittua autokouluun. Närä halusi 

kokeilla, joten lupasin hänelle pienen ajokokemuksen.  

 

  
Lattiamaton Leaf-teksti ja juomapullojen paikat. 

 

Ennen kuin lähtisimme jatkamaa koeajoamme, tutkin vielä auton etuosaa. Molemmille 

etumatkustajille oli peilillä varustetut aurinkolipat, mikä oli hyvä. Edestä löytyivät niin ikään 

telineet juomille, kuten myös istuinlämmittimien katkaisimet.  

 

Armahdin lopulta Närän ja päästin papparaisen rattiin. Ajoimme Haltialaan ottamaan muutamia 

ulkokuvia. Siellä olikin ihanan väljää, sillä olimme koeajolla keskellä arkipäivää ja sää oli todella 

tuulinen. Tuuli ei haitannut ajossa yhtään, eli Leaf ei ollut tuulen vietävissä. Jollain toisella autolla 

ajaminen kovassa tuulessa olisi aika rasittavaa.  

 

Auton varusteista voisi mainita vielä yhden, eli siinä on oma GSM-yhteys ulkomaailmaan. Se vaatii 

oman SIM-kortin, mutta näin se ei ole sidottuna kuljettajan puhelimeen. Auto hakee verkosta tietoa 

mm. lähimmistä latauspaikoista. Kun ajomatkaa on jäljellä 30 km, se alkaa ehdotella latausta ja 

lähintä latauspaikkaa.  
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Sähkönsininen antennin pää. 

 

Tutkaillessamme autoa vielä ulkoa päin, kiinnitin huomioni antennin päähän, joka oli 

sähkönsininen, tai jotain sinne päin. Kiva pieni yksityiskohta. Oliko siihen jotain muuta syytä kuin 

erikoisen ulkonäön tavoittelu, niin sitä en tiedä.  

 

 
Sivuprofiili ja Aritan mainos. 

 

Leafin muotoilu herättää varmasti tunteita puolesta ja vastaan. Keula on aika virtaviivainen ja 

menevän näköinen. Perä taas on pysty ja sitä koristavat pitkät takavalot. Eivätpähän ole kurassa 

koko matkalta.  
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Leaf takaa 

 

Auton ulkonäköön vaikuttaa melkoisen paljon sen väri. Itse näkisin Leafin ennemmin joko 

punaisena tai sitten sähkönsinisenä. Joku voisi tykätä puolestaan, että ekoauton pitäisi olla vihreä.  

 

Tein Haltialassa kuvauksia ja lähdin sen jälkeen ajamaan Leafilla kohti autoliikettä. Tuusulantielle 

kiihdyttäessäni totesin, että vaikka kiihtyvyysarvo nollasta sataan on vain 11.5 sekuntia, niin se 

tuntuu tässä autossa jotenkin harhaanjohtavalta. Auto tuntuu lähtevän kuin sen entinen nappi 

paidasta. Lisäksi kun ajomelua ei juuri kuulu eikä moottori karju, niin nopeus nousee täysin 

salakavalasti. Tämän kanssa pitää olla hereillä, ettei tule ajettua liian lujaa.  

 

Paluumatkalla ajaessani mietin, että tällä olisi näppärä tulla kotiin hieman myöhempään, eikä 

kukaan kuulisi mitään, kunhan malttaa olla paiskomatta ovia.  

 

  
Latauspiste Arita Airportin pihalla. 
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Ajoin Leafin takaisin autoliikkeen pihalle, jossa oli vaikeuksia löytää parkkipaikkaa. Onneksi 

latauspisteen toinen paikka oli tyhjä, joten ajoin auton siihen. Palautettuani avaimet, pääsimme vielä 

tutustumaan myyjän opastuksella miten auto ladataan. Se oli helppoa kuin, no, akun lataus. 

Latauspiste tekee ensin tsekkauksen autolle ja aloittaa sen jälkeen latauksen. Se lataa puolessa 

tunnissa auton akun 80 % tasoon. Siinä vaiheessa hitaampi kahvittelija nuolee vasta munkin 

sokereita sormistaan. Ei sovi kaikista hätäisimmille, mutta ekologisesti suhtautuvalle tuo aika on jo 

täysin siedettävä.  

 

Kiittelimme lopuksi Arita Airportin loistavaa palvelua koeajojen suhteen ja lähdimme kotimatkalle. 

Ajokokemus Leafilla oli ollut silmiä avaava. Minulla oli ollut vähän toisenlainen käsitys 

sähköautoista. Olin kuvitellut ne ensinnäkin paljon karummiksi kulkuneuvoiksi, joissa sähköä 

säästettäisiin joka paikassa, tyyliin veivattavat lasit, ei istuinlämmityksiä ja niin edelleen. 

Luksuspelihän Leaf oli. Jarnokin hihkui apparin penkillä, että hän sai uutta virtaa tästä koeajosta ja 

lataa kotona kaikki akut mitä löytää. En ihan ymmärtänyt häntä, mutta ei kait sillä ole niin väliä.  

 

Tässä mielipiteeni Leafista: 

Nissan Leaf on vaikuttava auto, joka varmasti jakaa mielipiteitä. Sillä ajamisessa on omat 

haasteensa, lähinnä latauspaikkojen vähäisyyden suhteen, mutta tilanne paranee päivä päivältä. 

Auto on hyvin varustettu ja tarjoaa sen puitteissa kaiken tarpeellisen.  

Voisin suositella Leafia hajamieliselle tankkaajalle, joka ei koskaan muista millä polttoaineella auto 

toimii. Tässä ei sitä ongelmaa ole. Niin ikään tätä voisi suositella sellaiselle autoilijalle, jonka 

naapurustossa on porua autojen tyhjäkäynnistä ja pakokaasupäästöistä. 

En suosittelisi tätä sellaiselle autoilijalle, jonka elämän suola on notkua öljynvaihdoissa ja 

pakoputkipajoilla neuvomassa miten hommat tehdään. Muutenkin vannoutuneet tee-se-itse-miehet 

voivat katsella toiseen suuntaan autokaupoilla. 

 

 

Rutinoff ja korvikeautot Facebookissa. 
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