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OOppeell  CCoorrssaa  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 Opel Corsan 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::  OOppeell  CCoorrssaa  22001155  
 

 
Päivällä, sillalla, Corsalla… 

 

Korvikeautojen koeajoissa ei ole mitään varsinaista kaavaa siitä millaisia autoja ajetaan. Autot 

valikoituvat joko toiveen tai sattuman kautta tai jopa molempien. Uutuudet ovat aina kiva yllätys, 

kuten tämänkertainen pikkuauto. Autona on kolmiovinen Opel Corsa Enjoy 1.0T ecoFlex Start / 

Stop 66 kW MT6. Eli, kyseessä on litran turbokoneella varustettu Corsa, jossa on start/Stop -

järjestelmä ja kuusivaihteinen manuaalilaatikko. Koneesta löytyy hönkää 90 hevosvoimaa (66 kW) 

ja netistä kaivettujen tietojen mukaan Corsa ryntää nollasta sataan 11,9 sekunnissa. Vääntöä litran 

voimakoneessa on niinkin paljon kuin 170 Nm, eli aika hyvin! Auto saatiin koeajoon ja jutun tekoa 

varten Laakkoselta Vantaan Koivuhaasta, josta kiitokset heille.  

 

Auton koeajajana toimii Rutinoffin kuski, joten annetaanpa puheet hänelle: 

 

 
Laakkonen Vantaan Koivuhaassa 
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Corsat esillä Laakkosen sisätiloissa. 

 

Olin joutunut tekemään myönnytyksiä autojen koeajoissa. En niinkään autojen suhteen, vaan 

koeajoseuran. Naapurini Toyota-papparainen Oskari Närä ja vaimonsa Qashqain kyydissä istuva 

Jarno Koikkala ilmoittivat, ettei minua voi päästää yksin koeajoille, vaan he tulevat mukaani 

arvioimaan, että osaanko arvioida yhtään mitään. Tein kaksikosta nopean arvion: hoitoon 

molemmat. Diagnoosini ei auttanut, vaan löysin taas kerran itseni herrakaksikon kanssa 

autoliikkeen pihalta. 

 

Tällä kertaa koeajovuorossa oli Opel Corsa. Minulla ei ollut autoliikkeeseen mennessäni mitään 

tietoa millainen Corsa olisi kyseessä. Olin sopinut ystävällisen Laakkosen myyjän kanssa vain 

Corsan koeajosta, ilman mallitarkennusta. Uutuutena malli kiinnosti minua kovasti, olihan 

kokoluokkakin lähellä omaa Rutinoffiani. Liike oli tuttu, olin käynyt täällä aikaisemmin 

koeajamassa Dacia Dusterin, joten löysin sen ilman navigaattoria. Tai Närä löysi, sillä olimme 

jälleen reissussa hänen autollaan, ja minun maksamillani bensoilla.  

 

Komensin kaksikon jäämään ulos pihalle ja marssin yksin sisälle. Löysin myyjän, ja täytimme 

koeajokaavakkeen. Ilahduin suuresti pitemmästä koeajoajasta mitä olin suunnitellut. Loistavaa, nyt 

ei tulisi kiire, vaan autosta saisi kunnon tuntuman. Ihan Lappiin ei kerittäisi koeajoajan puitteissa, 

mutta tarkoitus olikin pysyä Keravan eteläpuolella.  

 

 
Corsa kutsuu kuskiksi! 

 

Sain auton avaimet ja se paljastui aivan ihanan väriseksi, eli punaiseksi. Jes, tässä oli nyt Rutinoffin 

punainen auto koeajossa. Lisäksi se oli kolmiovinen kuten Rutinoff, eli autossa oli säästetty 

saranoissa. Minulla ei ole mitään kolmiovisia autoja vastaan, en nimittäin tarvitse yksin kuin yhden 
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toimivan oven autoon, enkä osaa kulkea useammasta ovesta yhtä aikaa, elleivät ne ole pariovet. 

Närä puolestaan ilmoitti kolmiovisen auton nähtyään, ettei voi istua kuin etupenkillä, sillä 

jumittaisin muka etupenkit jos hän menisi takapenkille. Ai minä vai? Jos tietäisin miten se tehdään, 

niin voisinpa tehdäkin.  

 

Porukka autoon ja matkaan, sillä olimmehan koeajamassa Corsaa, emmekä väittelemässä 

istumapaikoista. Päätin ajaa ensin jonkun matkaa ennen auton tutkimista. Alkumatkasta kävi 

selville, että autossa oli pykäliä aika reilusti, mikä taitaa olla nykytyylin mukaista. Litran kone vei 

autoa ihan riittävän ripeästi, eikä koneesta kuulunut mitään ihmeellisempiä pörinöitä. Start/Stop -

systeemi sammutti ja käynnisti auton jouheasti valoissa seistessä. Jarno tosin epäili takapenkiltä 

autokouluni pituuden riittävyyttä ensimmäisissä valoissa ja tarjoutui ajamaan. Käskin hänen tekstata 

jotain vaimolleen ja olla hiljaa. Jarno tekstasi vastaan tulevan bussin numeron ja sai kiukkuisen 

soiton vaimoltaan, että vihjaileeko hän, että vaimon pitäisi alkaa kulkea lentokenttäbussilla? Ei 

pitänyt. 

 

Corsa istui hyvin käteen ja vaikutti myös sisältä modernilta autolta. Olisin kylläkin kaivannut 

paremman varustelutason tuomaa isoa näyttöä, mutta niitä saisi sitten rahalla, mikäli Opel Corsaa 

alkaisi tehdä mieli. Matkan edetessä huomasin, että autossa on vaihtamisopastin. Ajelin vähän väliä 

liian pienellä vaihteella, kun oletin muka, ettei vääntö riitä. Ihan hyvä, että nuijaa neuvottiin auton 

toimesta. Sitä en sanonut ääneen, sillä koeajokaverini olisivat nauraneet varmaan koko 

loppumatkan.  

 

 
Corsan takapenkki. 

 

Saatuani auton parkkiin Porttipuistossa, komensin Närän ja Jarnon ulos autosta. Halusin tutustua 

itsekin, että millaista on kulkea auton takapenkille. Yleensähän en takapenkeillä istu, mutta hyvähän 

niitäkin on testailla, niin tietää mistä puhuu. Etupenkki oli yllättävän jäykkä siirtymään ja 

taittumaan, mutta epäilin kyseessä olevan vain uutuuden jäykkyyttä. Vaikka taakse meno on 

kolmiovisissa ihan oma ohjelmanumeronsa, niin sinne menneet / komennetut sitten pysyvätkin 

siellä, eli ylivilkkaille lapsille oiva kuljetuspaikka. Eivätpähän piltit karkaa ikkunoista eivätkä 
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takaovista. Kerroin Närälle, että hänen kaltaiset seniilit vanhukset olisivat myös turvassa 

takapenkillä. Vastaus oli jotain sellaista, mitä ei kehtaa tuoda julki.  

 

                             Corsan etupenkit ja niskatuen nappi. 

 

 

Edessä Corsassa oli kyllä tilaa ihan riittäviin. Penkit sopivat hyvin omalle takapuolelleni eikä 

ajoasennon suhteen ollut ongelmia. Etupenkkien niskatuista löytyi mielenkiintoinen yksityiskohta, 

eli niskatukien lukitus vapautettiin niskatuen päädyssä olevalla napilla. Loistavaa, sillä tuo 

nappisysteemi toimii paljon paremmin kuin perinteinen lukitus niskatukien jalkojen juuressa. 

Kertoessani Närälle, että miten tuo nappi sattui silmääni, niin papparainen kaivoi jostain taskustaan 

laastarin ja kysyi, että miten pahasti ja tarvitsenko laastaria? En tarvinnut. 

 

 
Corsan kojelauta. 
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Corsan vaatimattomasta varustelumallista puuttui iso kosketusnäyttö. Olen itse kosketusnäyttöfani, 

mutta tiedän monien vierastavan niitä, joten tässä vaihtoehto heille. Kojelauta oli onneksi silti 

kaukana nappulahirvityksestä ja sitä kautta aika selkeäkäyttöinen. Varsinkin istuinlämmittimien 

katkaisimien sijoitus sai kiitosta minulta, sillä ne olivat keskikonsolissa radion molemmin puolin. 

Närä kritisoi sitä tapansa mukaan, sillä hänen omassa autossaan ne olivat toisaalla. Hänen mukaansa 

ei olisi kuulemma kiva grillata takapuoltaan jos haluaa vain vaihtaa radiosta kanavaa. Kehotin 

hankkimaan silmälasit.  

 

  
Mittaristosta löytyy monenlaista informaatiota. 

 

Oletin Corsan ajotietokoneen tarjoavan hinnat alkaen varustelutasossa lähinnä vain kulutuslukeman, 

tripin ja jäljellä olevan ajomatkan. Yllätyin positiivisesti, sillä näyttöön tuli mitä moninaisimpia 

tietoja. Tarjolla oli mm. normi kulutusjutut, kulutusdiagrammi, rengaspaineet, nopeus, Eco-indeksi, 

trippimittarit yms.  

 

 
Kuskin aurinkolippa. 

 

Corsa yllätti myös yhdessä asiassa, sillä vain kuljettajan aurinkolipassa oli meikkipeili. Tämä kertoi 

paljon, eli auto oli suunniteltu naiskuskeille. En ole katsonut viisiovisesta mallista, että olisiko siinä 

meikkipeilit molemmissa aurinkolipoissa. Laitoin luukun takaisin kiinni, sillä en tykkää tuijotella 

omaa naamani ajaessani. Mikäli takapenkillä istuisi jotain silmänruokaa, niin silloinhan peiliä voisi 

suuntailla sellaista kohti, ihan vain turvallisuusnäkökohdat mielessä, köh, köh!  
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Takakontti ja varoituskolmion paikka. 

 

Takakonttiin pääsi ovelasti Opel-merkin alapuolelta. Hyvä homma, että logoa käytetään hyväksi. 

Takakontista löytyi myös yksi näppärä yksityiskohta, nimittäin varoituskolmion paikka, joka oli 

kontin reunassa. Varoituskolmiota ei tarvitse näin kaivaa täyteen lastatun kontin alta. Yksi miinus 

siitä piti silti antaa, nimittäin varoituskolmion kotelon väri oli musta. Sen olisi pitänyt olla 

punainen. Nyt se voi jopa jäädä löytymättä paniikin iskiessä päälle tienpäällä. Pieni korjaus 

jatkossa, eikö niin Opelin insinöörit?  

 

Jarno tuijotteli konttia ja raapi päätään. Kuulemma tekisi tiukkaa, että heidän ostoksensa 

mahtuisivat kyytiin. Hän epäili, ettei tämän kokoluokan autosta olisi heille edes kauppakassiksi, kun 

vaimo ostaa aina niin paljon kaikkea.  

 

 
Takaluukun avaus. 
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Litran turbokone. 

 

Kerroin koeajokavereilleni meneväni seuraavaksi tutkimaan moottoria. Jarno keskeytti minut ja 

pyysi voimistelemaan. Ihmettelin syytä. Vaivautuneena mies kertoi, ettei hänen vaimonsa anna 

hänen avata heidän autonsa konepeltiä ilman voimistelua muualla kuin kotiparkissa. Syynä oli se, 

ettei saa antaa sellaista kuvaa, että autossa olisi jotain vikaa.  

 

Raavin päätäni ja ihmettelin asiaa, joten Jarno selitti lisää. Voimistelun lomassa kun avaa 

konepellin, niin sivustakatsojat luulevat sen kuuluvan ohjelmanumeroon. Jarnon selittelyistä 

huolimatta riskeerasin kaiken ja avasin konepellin ilman voimistelua. Pyysin siinä samalla Närää 

punnertamaan, mutta papparainen vain tuhahti, ettei tässä olla hänen autonsa konepeltiä avaamassa, 

joten avaa vaan pelti. 

 

Jälleen kerran Opel yllätti, sillä öljyntäyttökorkissa oli maininta siitä mitä moottoriöljyä koneeseen 

tulee laittaa. Enpä ole sellaista ennen huomannut. Kaikkea sitä tuleekin eteen, kun tarpeeksi availee 

konepeltejä. Hyvä homma ja pisteet siitä Opelin suuntaan. Sen sijaan purnaan taas siitä, että 

pissapojansäiliön korkki on musta. Se on tavallisen autoilijan eniten tarvitsema korkki, niin minkä 

hiton takia se on musta?  

 

Konepellin alla oli ainakin parissa kohtaa merkki, ettei sinne saa sohotella painepesurilla. En tiedä 

koskiko kielto vain noita kyseisiä kohtia vai koko konetta, mutta ihan asiallinen kielto. Muistelen 

nimittäin kuulleeni jostain jo vuosia sitten, että innokkaat pese-se-kone-itse-painepesurilla-miehet 

ovat saaneet monet autot käymättömään kuntoon.  

 

Närä kommentoi turvallisen matkan päästä, että hän ainakin putsaa oman autonsa konehuoneen 

nukkaamattomalla säämiskällä hellästi pyyhkien. Papparainen oli varmaan oikeassa, sillä kyseisellä 

tavalla ei ainakaan aiheuta turhia vikoja niin helposti kuin suurella paineella pestessä. 
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Virtaviivainen kolmiovinen. 

 

Aloin olla valmis auton tutkimisen suhteen ja minua paloi halu lähteä kokeilemaan Corsaa vielä 

tienpäälle, kun meillä oli siihen kivasti aikaa. Ennen lähtöä peruuttelin autoa ja totesin siinä olevan 

peruutustukan. Olisin kaivannut tutkaan myös näyttöä äänimerkin lisäksi. Kyseinen tutka kuului 

Enjoy More -lisävarustepakettiin. Kyseiseen varustepakettiin kuuluivat myös 15 tuuman 

kevytmetallivanteet, automaatti-ilmastointi, ajovaloautomatiikka ja sadetunnistin. 

 

En halunnut lähteä ottamaan pienokaisesta kaikkea irti, joten suuntasin rauhallisemmalle tielle, 

jossa oli maksimissaan 80 km/h rajoitus.  

 

Matkalla pääsin kokeilemaan vakionopeussäädintä, josta olin myös alkanut pitämään eri 

korvikeautoja ajaessani. Rutinoffissani tasaista nopeutta sääti kenkä, mutta kyllä vakionopeussäädin 

oli täysin tätä päivää. Matkalla tein päätöksen koukata Keravan kautta ja testata voiko Corsaa 

käyttää kauppakassina.  

 

Ajoin auton erään kaupan pihalle ja kipaisin 

kaupasta muovikassillisen evästä. Pyysin Jarnon 

todistajaksi kun laskin ostoskassini Corsan 

takakonttiin. Käskin hänen ottaa siitä vielä 

kuvan muistoksi, jos vaikka muisti kerkeää 

pätkiä kotiin mennessä. 

 

Jarno otti kuvan ja totesi, että huolellisella 

asettelulla konttiin menee yksi tuollainen yhden 

hengen ostokset sisältävä muovikassi.  
                Kauppakassi kauppakassin kontissa. 
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Mielestäni tuo kauppakassijuttu oli toisin, joten kurvasin toiseen kauppaan, eli ison hypermarketin 

parkkihalliin ja kävin sieltä toisen muovikassillisen ruokaa. Laitoin sen edellisen viereen ja kysyin 

mitä mieltä Jarno on nyt. Mies ilmoitti, että yhä edelleen kyseessä on yhden hengen ruokaostokset, 

eli niillä ei ole mitään tekemistä heidän kahden hengen perheen kanssa. Luovutin, sillä joidenkin 

kanssa on turha tuhlata enempää rautalankaa. 

 

Koska minulla oli nyt kaksi muovikassillista ruokaa, hurautin seuraavaksi kotiini ja kävin 

lastaamassa eväspaljouden kaappeihini. Tulipahan käytyä tälle viikolle ruokakaupassa.  

 

Seuraava ja viimeinen ohjelmanumero oli auton 

palauttaminen liikkeeseen. 

Tällä kertaa päätin repäistä ja mennä sinne 

moottoritietä pitkin, eli huimaa satasen 

nopeutta. Suuntasin Corsan keulan 

moottoritielle. Se kulki siellä, kuten pikkuauton 

kuuluukin.  

Ajoin rajoitusten mukaan, vaikka Närän 

mukaan kyyti oli kuin hänen edesmennyt 

mummonsa olisi ollut peruuttamassa. 
                       Corsan kotiliikkeen mainos. 

 

Matkamme joutui moottoritietä pitkin rivakasti. Sielläkään ei tullut mitään yllätyksiä ajo-

ominaisuuksien suhteen. Jos mitään yllättävää ei ilmene, niin autoa on vaikea alkaa kritisoida. 

Rampilta liittyminen kävi jouheasti, sillä kyllä tässä litran turbokoneessa riittää voimaa 

normaaleihin liikennetilanteisiin.  

 

Palautin auton toiselle myyjälle, sillä kontaktihenkilöni oli palaverissa. Kiittelin luonnollisesti 

lainasta. Poistuimme liikkeen pihalta Närän kyydillä, joka oli hieman rivakampaa kuin oma 

ajamiseni. Eläkeläisellä ei ole kuulemma aikaa nysvätä tienpäällä, Närä ilmoitti polkiessaan 

autoaan. 

 

 
Corsa valmiina matkaan… 
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Tässä mielipiteeni Corsasta: 

Pieni kolmiovinen Corsa on menevän näköinen pikkuauto, joka tarjoaa jo perusvarustelutasollaan 

hyviä varusteita ja kuskaa ostokset vaivattomasti kaupasta kotiin.  

Voisin suositella Corsaa sellaisen perheen ykkös- tai kakkosautoksi, jossa vaimo ajaa, mies istuu 

vieressä eivätkä tenavat meinaa pysyä kurahaalareissaan. 

En suosittelisi Corsaa painepesurin himokäyttäjälle, jonka mielestä konepesu isolla paineella ennen 

lauantaisaunaa on elämän suola.  

 

 

Rutinoff ja korvikeautot Facebookissa. 
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