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NNiissssaann  QQaasshhqqaaii  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 Qashqain 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  QQaasshhqqaaii  22001155  
  

 
Nykymuodin mukaan väritetty Qashqai tammikuun lumilla. 

 

Nissan Qashqai ei päässyt ensilumille, kuten samaan pesueeseen kuuluva Pulsar pääsi viime vuoden 

puolella. Se ei kuitenkaan menoa haitannut, vaan Qashqai pääsi ajelemaan tyypillisiä 

pääkaupunkiseudun talvisia teitä. Koeajoauto oli tarkalta tyyppimerkinnältään Nissan Qashqai 

DIG-T 115 Tekna Xtronic. Ajossa oli siis 1.2 litran turbokoneella varustettu automaattivaihteinen 

ja etuvetoinen Qashqai Tekna-varustelutasolla, johon kuuluu kaikki mahdollinen + vähän päälle. 

Auto oli lainassa Arita Airportista Vantaalta, josta kiitokset heille. Annetaanpa seuraavaksi 

puheenvuoro itse koeajajalle, eli Rutinoffin kuskille. 

 

 
Qashqai Arita Airportin myymälässä. 

 

Olin taas täpinöissäni tulevasta koeajostani. Pienen tauon jälkeen olin ollut yhteydessä Arita 

Airportin myyjään ja olimme sopineet Nissan Qashqain koeajon tammikuiselle tiistaipäivälle. 

Ajattelin olla tällä kertaa nero ja sopia koeajon niin aamuksi, etteivät yleensä mukaan änkeävät 

Oskari Närä ja Jarno Koikkala ole vielä saaneet silmiään auki. Tiukkaahan se teki minulla 
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itsellänikin, mutta laitoin kellon soimaan. Onneksi ei satanut lunta, niin ei tarvinnut lähteä ensin 

ostamaan suksia. Lähdin matkaan kahdeksan kieppeillä, sillä sovittu tapaamisaika oli puoli 

yhdeksältä. 

 

Onneni ei ollut kääntynyt yhtään parempaan suuntaan, sillä törmäsin rapun edessä edellä mainittuun 

parivaljakkoon. Ihmettelin miksi Jarno ei ole töissä. Sain vastauksen, että hänen vaimonsa potee 

autokuumetta ja hän on hoitamassa vaimoaan. Yritin livahtaa heidän ohitseen, mutta tieni tukittiin 

Oskari Närän persoonalla. Papparainen uteli, että mitä pahoja olen menossa tekemään näin 

aamuhämärissä? Kerroin koeajosta, vaikka meinasin heittää, että veisaamaan virsiä. 

 

Lopputulema oli se, että istuin Jarnon kanssa Yariksen takapenkillä, Närän sompaillessa sitä kohti 

Arita Airporttia. Istuimme takana sen vuoksi, koska Närä ei halunnut häiriötekijöitä etupenkille. 

Jarno soitti kotiin vaimolleen ja lupasi lähettää kohta uusia kuvia uudesta Qashqaista. Heillä 

itsellään kun on se vanhempi malli, joka on melkein neliveto.  

 

Autoliikkeessä tutkailimme Jarnon kanssa ensin sisällä olevia autoja. Närä odotti Yariksessaan, ihan 

vain periaatteen vuoksi. Hetken odoteltuamme saimme allemme valkoisen Qashqain 

automaattilaatikolla, joka sai Jarnon kuolaamaan takilleen. Hänen vaimoltaan tuli heti palaute 

puhelimitse, ette Jarno saa kulkea jatkossa bussilla, mikäli meinaa kuolata vaimonsa autokuumeen 

taltuttajan penkeille. Vaimo oli aikeissa ostaa tuollaisen uuden Qashqain, kunhan Jarno oli tehnyt 

vielä tovin pitempää päivää saadakseen tienattua välirahan.  

 

Närä meinasi ensin ajaa perässämme Yariksella, mutta totesi lopulta, että on halvempaa istua 

Qashqain takapenkillä kuin ajaa omallaan. Lisäksi hän voisi kirjata ylös ne puolet jossa se häviää 

Toyotalle. Jarno istahti viereeni, ja lähdimme matkaan. 

 

 
Qashqain mittaristo. 

 

Qashqai oli selkeä auto. Avaimettoman järjestelmän vuoksi autoon pääsi ilman avaimen napin 

painelua ja auto käynnistyi napista. Mittaristo oli myös sitä itseään, eli selkeää selkeyttä. 

Kierroslukumittarin ja nopeusmittarin väliseen näyttöön tuli monenlaisia tietoja, kuten vaikka 

nopeusrajoitustieto, jonka auto luki liikennemerkeistä. Tietoa oli tarjolla paljon, mutta päätin 

keskittyä ajamiseen.  
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Rakastan automaatteja sitä enemmän mitä useammin sellaisilla ajan. Näräkin komppasi sitä 

takapenkiltä todeten, ettei köyhällä eläkeläisellä ainakaan ole varaa ostaa autoonsa kolmatta 

poljinta. Kerroin Närälle automaatin maksavan manuaalia enemmän. Siihen papparainen totesi, että 

puhuikin kenkäkuluista, automaatissa ei nimittäin kulu kuin toinen kenkä. En kyllä tajunnut mistä 

kenkiä sai ostettu parittomina, mutta siitä huolimatta olen automaatin ylin ystävä. 

 

Qashqai liikkui automaattisena erittäin kivasti. Olin oikeastaan todella yllättynyt, sillä olin 

varautunut tahmeampaan menoon, sillä konehan on vain tonnikaksisatanen, joskin turbo. 

Automaatti saa näemmä pienen koneen toimimaan paremmin kuin tumpulat kuskit 

manuaalivaihteisen auton. Qashqai jopa ryntäsi matkaan, kun painoin kaasua vähän reilummin. 

Jarno kiljahteli kiihdytellessäni. Ihmettelin moista ja sain kuulla, että vaimon kyydissä ei uskalla 

kiljua, tulee nimittäin herkästi korville. Tosin näin talvella se ei sattunut niin paljon pipon ansiosta.  

 

Otin heti alkuun kaupunkikierroksen Tikkurilan keskustassa, että saisin tuntumaa miten Qashqai 

suoriutuu urbaanista haasteesta. Hyvinhän se meni, korkealta näki loistavasti ja lasikaton ansiosta 

olisin voinut vaikka bongailla puissa olevia tirppoja. Närä murisi takapenkiltä, että lasinpesunestettä 

menee varmaan kympin pänikkä viikossa, kun tuulilasin lisäksi pitää pestä aina koko katto.  

 

Auto taipui käsittelyssäni hyvin Tikkurilan kulmissa. Se oli lisäksi mukavan pehmeä alustaltaan. 

Olin varautunut kovempaan alustaan, mutta auto oli alustaltaankin positiivinen yllätys. Kyyti Närän 

autolla oli ollut hampaiden paikkojen ravistelua tähän verrattuna. Toki kyseessä oli eri autoluokka, 

mutta niin oli ajotuntumakin.  

 

 

Peruutuskamera ja 360-kamera. 

 

Päädyimme lopulta Heurekan parkkipaikalle, jossa oletin olevan hyvin tilaa kuvailla ja tutkailla 

autoa. Näin olikin ja ensimmäisenä testasin auton peruutusominaisuudet. Nissan oli tehnyt hyvää 

työtä peruutuskameran ja 360-kameran kanssa, sillä kamerat näyttivät kaiken auton ympärillä. 

Ahtailla ja vilkkailla markettien parkkipaikoilla tuo on yksi parhaimmista varusteista mitä autoon 

voi valita. Tässä varustelutasossa se oli vakiona. 

 

Närällä ei ollut autossaan kuin peruutuskamera, josta papparainen sai syyn kommentoida, ettei 

autoa sivuttain liikutella, että ihan pöljä tuollainen sivuille näyttävä kamerasysteemi. Hän 

kuulemma kääntäisi päätään sivuille. Jarno oli toista mieltä ja siitä tulikin herrojen kesken kunnon 
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väittely. Sen voitti Jarnon vaimo, joka kaiutinpuhelun välityksellä ilmoitti laittavansa kaksikosta 

kummatkin kävelemään, elleivät he ole hänen kanssaan samaa mieltä, eli kamerasysteemi on hyvä. 

 

Sitä minä vaan mietin, että koskakohan nuo kamerajärjestelmät alkavat tallentaa autoissa? Olisi 

vahingon satuttua helpompi selvitellä kuka peruutti ja mihin. Vakuutusyhtiössäkin olisi helpompaa, 

kun ei tarvitsisi miettiä, että miten betoniporsas lähti yllättäen kiihdyttämään, vaikka se oli ollut 

paikallaan jo vuosia.  

 

 
Qashqain kojelauta. 

 

Qashqain kojelauta oli tyylikäs ja makuuni. Isolta näytöltä oli helppo tehdä tarvittavia säätöjä ja 

lukea navigaattorin ja radion näyttöä. Sähköinen käsijarru ei vienyt turhaa tilaa ja se oli 

helppokäyttöinen. Automaatti-ilmastoinnissa oli kaksialuesäätö, eli eipä tule kuskin ja apparin 

välillä kinaa lämpötiloista.  

 

 
Qashqai etusisusta. 
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Penkeistä ei voi lyhyen koeajon perusteella sanoa kovin painavaa sanaa kumpaankaan suuntaan. 

Hyvä niissä oli istua, mutta omalle selälle sopivuus selviäisi vasta ajan kanssa. Positiivinen yllätys 

sen sijaan oli kuljettajan penkin sähkösäätö. 

 

 
Sähkösäätöinen kuljettajan penkki ja Qashqai-mattoteksti. 

 

Kohdalleni oli sattunut aika harvoin autoja, joissa oli sähkösäätöinen jakkara. Miellyttävä varuste, 

mutta jos siitä pitäisi maksaa, niin en ehkä ottaisi. Toisaalta, jos siihen saisi vaikka kaukosäätimen, 

niin Jarno voisi säätää vaimonsa kuljettaman auton jakkaran pikkuhiljaa taka-asentoon. Kerroin 

huomioni Jarnolle, joka totesi, että vaimo on erittäin tarkka ajoasennostaan, joten hän huomaisi heti 

muutaman millinkin heiton säädöissä. Eikä niin saa tehdä muutenkaan liikenneturvallisuuden 

nimissä. Jos penkistä pitäisi keksiä jotain negatiivista, niin kaksi muistipaikkaa olisi poikaa. Jarno 

nyökytteli päätään, sillä silloin hänen vaimonsa saisi arki- ja viikonloppuajoasennolle omat 

muistipaikat. 

 

   
Keskikyynärnojat edessä ja takana. 

 

Keskikyynärnojat löytyivät sekä edestä että takaa. Takakyynärnojassa oli paikat juomamukeille tai 

pulloille. Etukyynärnojan sisältä löytyi kaksiosainen säilytysratkaisu, jonka alempi tila oli kuin 

kaivo. Köyhällä olisi helppo hukata koko maallinen omaisuutensa jo pelkästään tuohon lokeroon. 
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Närä puhisi takanani, että puhuin palturia, sillä edes hänen halpa sohvansa ei mahtuisi tuohon. 

Niinpä… 

 

 
Qashqain takaosasto. 

 

Auton takatilat olivat loistavat, kuten auton koko antoi jo olettaa. Kaksi istui siellä herroiksi, eikä 

kolmannellakaan tee tiukkaa. Olisin halunnut testata sitä kolmestaan, mutta Närä ei kuulemma 

halunnut ottaa kontaktia keneenkään Nissanin takapenkillä. Joku tuttu voisi ajaa ohitse ja luulla 

hänen kaveeraavan Nissan-miesten kanssa.  

 

  
Tavaratila välipohjalla. 

 

Tavaratilassa oli välipohja, joka teki siitä tasaisen korkeuden kustannuksella. Välipohjassa oli 

tuplaluukkusysteemi. Kaikista alimpana oli vararenkaan paikka, jossa tosin oli vain kompura ja 

paikka-aine renkaalle. Tuossa mennään mielestäni metsään, vaikka se miten pienentäisi 

päästögrammoja. Olen perinteinen vararengasmies, ja sellaisena aion pysyäkin. Tästä olimme Närän 

ja Jarnon kanssa yhtä mieltä.  

 

Takakontissa oli molemmilla sivuilla syvennykset ja niissä kuminauhapidikkeet, joilla sai köytettyä 

paikoilleen mahdolliset autotarvikeputelit. Närä hekotteli vatsa kippurassa, että nyt siellä Nissanin 

tehtaalla joku kulkee tarranauhat kalsareissaan, kun kerran kuminauhat ovat tämän auton 

takakontissa.  
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                                                                                    Lasikatto 

 

Lasikatto on vielä aika harvinainen varuste, joskin näyttää sekin olevan yleistymään päin. Autossa 

yöpyjiä on ajateltu myös, sillä lasikaton eteen saa sisäpuolelle suojan. Ei tarvitse mennä 

peittelemään autoa, mikäli tahtoo ottaa matkanpäällä torkut. Uskoisin lasikaton olevan 

lintubongareille juuri se varuste, mikä pitää saada jopa ennen kääntyviä etupyöriä. Olihan se siisti 

varuste, joskin lokin läjän tipahtaminen kohti voi saada heikkohermoisimmat maastoutumaan auton 

lattialle. Lisäksi varuste voisi kiinnostaa taivaanrannanmaalareita. Voisi maata selällään 

laajennetussa tavaratilassa ja maalailla mielessään näkyvää taivasta. Tarjonta luo uusia tarpeita, vai 

miten se menikään? 

 

 
Qashqain sivunäkymä. 

 

 

Tutkailimme autoa porukalla myös ulkopuolelta. Auton helmat ja lokasuojan kaaret olivat muovia, 

mikä on hyvä. Pienet osumat niihin eivät vie hermoja ja autoa peltikorjaamolle. Valkoinen väri on 

kuulemma nykyisin muotiväri, jota en itse allekirjoita. Auton kuuluu olla Rutinoffin punainen. 

Tarkempi sävy on joustava, sillä Rutinoff muuttaa sävyään joka kesä auringossa.  

 

Muuten ulkonäkö oli varsin menevän näköinen ja varmasti monien mieleen. Tosin sivuprofiililtaan 

nämä citymaasturit muistuttavat niin paljon toisiaan, ettei tunnistaminen ole enää helppoa. Nissanin 

logo sen sijaan on selvä, siinä lukee vielä auton merkki isolla. Närä kommentoi puhisten, ettei 

hänellä ole vaikeuksia tunnistaa oman autonsa logoa. Merkki pitää kuulemma tajuta yhdellä 

vilkaisulla, eikä tavaamalla. Jarno puolestaan opettaisi lapsensakin lukemaan Nissanin logon 

tekstistä, mikäli heillä olisi lapsi.  
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1,2 litran turbokone. 

 

Pitihän se kurkata konehuoneenkin puolelle. Ei ollut Nissan peitellyt tätäkään konetta muovien alle, 

vaan kaikki oli täysin näkyvillä. 70 Ah akku ei ollut ihan pienimmästä päästä, joten tämä tuskin 

hyytyisi ensimmäiseen kylmäkäynnistykseen. Öljyntäyttökorkki oli kivan keltainen, mutta miksi 

hitossa lasinpesunesteen korkki on huomaamattoman harmaa? Sitähän ne autoilijat eniten etsivät, 

joten väriä siihen jatkossa, eikö niin?  

 

Närä huomasi konehuoneessa roiskeita keltaisesta maalista ja naureskeli, että Nissanilla maalataan 

keltainen korkki autossa paikoillaan.  

 

 
Qashqai takaa. 

 

Auto oli nyt tutkittu sisältä ja päältä, joten lähdimme jatkamaan matkaamme. En päästänyt muita 

ratin taakse, vaan ajoin itse myös paluumatkan. Teimme pienen koukkauksen Porttipuistossa, jossa 

otin muutamia ulkokuvia lumikasaa vasten. Jarno selitti kasan juurella, että heidän melkein neliveto 

kyllä melkein kiipeäisi tuon lumikasan päälle, siis hänen vaimonsa ajamana. Kerroin hänelle 

salaisuuden, tämäkin Qashqai oli melkein nelivetoinen, eli etuvetoinen. Mies otti saman tien 
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puhelun vaimolleen ja kertoi, että nyt se on löytynyt lääke vaimon autokuumeeseen. Kiitin luojaani, 

ettei minulla ole vaimoa, vaan saan ihan itse lääkitä omaa autokuumettani. 

 

Sompailin seuraavaksi Qashqain kehä kolmoselle vähän nopeampaan liikennerytmiin. 

Liikennemerkkien lukujärjestelmä luki hyvin nopeusrajoitusmerkit ja vakionopeussäädin toimi 

kuten piti. Autossa olisi riittänyt tutkittavaa varusteidenkin puolesta ties kuinka pitkäksi aikaa, 

mutta näin lyhyellä koeajolla keskityin enemmän fiilistelemään ajo-ominaisuutta ja tutkimaan auton 

pintapuolisesti.  

 

Närä yllytti kehällä minua polkemaan kaasun pohjaan, sillä se olisi hänen mukaansa ainoa konsti 

selvittää auton menohalut. Sillä selviäisi kyllä juomahalutkin, mutta moinen vauhti ei palvele 

ainakaan omaa autoilutarvettani. Qashqai kulki vakaasti suuremmallakin nopeudella. Aloin vähän 

kerrassaan ymmärtää niitä jotka valitsevat Qashqain autokseen. Jarno hehkutti vieressäni, ettei 

viisas muuta valitsekaan. He olivat vaimon kanssa kuulemma niitä viisaita. Närä tuhisi takapenkillä, 

ettei kuule mistä keskustellaan, eikä ota sen takia osaa keskusteluun. Papparaisella oli varmaan 

purkkaa korvissaan, sillä Qashqai oli mittapuullani hiljainen.  

 

 
Arita Airport Vantaalla. 

 

 

Sompailin Qashqain takaisin autoliikkeen pihalle. Vaikka autossa oli kaikki mahdolliset 

kamerasysteemit, niin peruutellessani sitä omalle paikalleen, minun piti käydä katsomassa kerran 

ulkona, että miten lähellä takana olevan auton kylki oli. Kamerat näyttävät kyllä tarkasti, mutta se, 

että sen näkymän saa synkattua todellisen näkymän kanssa, vaatii ainakin minulla ensikäden tietoa. 

Muutaman peruutuksen jälkeen auton peruuttaa varmaan todella tarkasti parkkiin.  

 

Viimeisenä ohjelmanumerona oli avaimien palauttaminen ja kiitteleminen koeajomahdollisuudesta. 

Jarno päivitti itsensä Facessa autoliikkeeseen ja kirjoitti hehkutuksia koeajosta. Närä päivitti itsensä 

viereiseen kauppakeskukseen, muka maitoa ostamassa.  
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Tässä mielipiteeni Qashqaista: 

Parhaiten varusteltu (Tekna) Qashqai on hillitön varusteluviidakko, jossa riittää kahlattavaa 

pitemmäksikin aikaa. Automaattisena se on jouhea ajettava niin kaupungissa kuin maantiellä. 

Sporttisuus puuttuu, mutta perhe kulkee turvallisemmin hieman rauhallisemmassa kyydissä. 

Voisin suositella Qashqaita hajamieliselle lintubongarille, joka lintuja miettiessään unohtaa 

nopeusrajoitukset. Auto ne kyllä muistaa. Puuhun auto ei kiipeä, joten sinne pitää mennä itse. 

En suosittelisi tätä Qashqaita vanhan kansan rallimiehelle, joka roikkuu käsijarrussa heti kun 

taivaasta tipahtaa vähänkin lunta.  

 

 

Rutinoff ja korvikeautot Facebookissa. 
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