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Volvo XC40 T5 TwE Business R-Design

Edellinen korvikeauton koeajo oli tuskin päättynyt, kun ilmoille pukkasi ehdotusta uudesta koeajosta. Vanha ystävä
reilun kahdenkymmenen vuoden takaa laittoi viestiä ja ehdotti, että Volvo jos joku on koeajettava, mikäli halu hypätä
korvikeautojen pariin on kova. Suhtauduin ehdotukseen positiivisesti, varsinkin kun itse koeajo järjestyi kohtalaisen
näppärästi. Auto tosin olisi noudettava reilun sadan kilometrin päästä, eli Lahdesta. Moiseen matkaan en viitsinyt
omalla Rutinoffillani lähteä, joten kilautin Toyota-jäärälle Oskari Närälle ja pyysin häntä toimimaan kuljettajana
Yariksellaan.
Tapansa mukaan automerkin kuultuaan Närä oli ilmoittanut, ettei voisi vähempää kiinnostaa. Papparainen oli lisännyt
vielä, että onhan se Kiina jo aika lähellä Japania, mutta lähellä ei riitä. Puhelu oli päättynyt siihen. Kolmantena päivänä
puheluni jälkeen olin saanut Närältä tekstiviesti: ”Missä syödään?” Vastasin, ettei varmaan missään, mutta voin ostaa
Yarikseen tankillisen bensaa. ”Joulusuklaat päälle, niin lähden.” oli ollut Närän seuraava viesti. Kuittasin asian
hyväksytyksi ja sovimme lähtöajan perjantaille klo 13:00. Auto oli luvattu jo klo 14:00, mutta Närän mukaan
Pääkaupunkiseudulta kerkeää tunnissa Lahteen ja vielä puoleen väliin takaisin, kun hän on kuskina.
Kilautin myös Jarnolle asian tiimoilta. Olin aivan varma, että mies on töissä eikä pääse lähtemään, mutta hänellä
sattuikin olemaan lomapäivä. Vaikka hän oli pitänyt täyden kesäloman, oli lomapäiviä jostain syystä, vaikka miten
paljon jäljellä. Työpaikalta oli ilmoitettu, että Jarno voisi ihan hyvin tehdä, vaikka kolmipäiväistä työviikkoa, mutta
mies itse oli sanonut tekevänsä nelipäivästä viikkoa.
Koeajoreissu oli nyt siinä vaiheessa, että seisoimme Jarnon kanssa taloyhtiön parkkipaikalla ja odottelimme Närää.
Olimme hieman etuajassa, joten meillä ei ollut vielä mitään kiirettä. Osoitin Jarnon selässä olevaa reppua ja kysyin:
- Vieläkö sinulla on se stressilelu, kumikana, mukana?
- Ei voi luopua vielä. Haupeuttini sanoi, ettei stressi katoa kovin nopeasti. Koeajo on hyvä juttu, sillä suljettu tila
rauhoittaa, kun siellä saa olla tuttujen kesken.
- Hmm, haupeutti? Etkös käykään millään terapeutilla tai vastaavalla?
- Joo käyn. Sain yhteystiedot ex-vaimolta. Hän sanoi, että se on vähintä mitä hän voi hyväkseni tehdä.
- Oho, aika reilua.
- No en minä nyt tiedä, vaikka onhan se odotushuoneen kissanruoka jo alkanut vähän maistua.
Hetken tarinoituamme kävi selväksi, että Jarnon terapeutti on koiraterapeutti ja sen takia stressileluna on kumikana. Exä
oli vielä jostain kumman syystä päättänyt maksaa haupeutilla käynnit, joten Jarno oli jatkanut hoitoa ihan ohjeistuksen
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mukaan. Keskustelumme aikana myös Närä saapasteli paikalle, vanavedessään seinänaapurini hullu ämmä, oikealta
nimeltään Floora Hellä. Närä viittoili taakseen ja ilmoitti:
- Tuo tunki mukaan.
- No vittu mihinkään tunkenut. Vähän vain jututin, niin heti liversi sen mihin olette menossa, hullu ämmä sanoi.
- Oletko ihan tosissaan lähdössä mukaan? kysyin.
- Olen. Jos olette kerran lähdössä koeajamaan sekopäisten uuvattien vehileä, niin haluan kyllä kokea itsekin
miltä se tuntuu pyllyn alla.
- Täh? Mitä sinä Närä olet tuolle kertonut? Sekopäisten uuvattien vehile?
- SUVi perkele. Johan on kumma, että heti lakataan ymmärtämästä, kun vähän kielillä puhutaan, hullu ämmä
melskasi.
- Kielillä?
- Vehile, se on kielillä puhumista.
Tämän yllättävän uutisen vuoksi tein nopeasti päässäni uuden istumajärjestyksen. Minun oli pitänyt alun perin istua
takapenkillä ja ottaa levon kannalta, mutta nyt ilmoitin Jarnon pitävän seuraa naispuoleiselle naapurillemme
takapenkillä.
- Miksi minä, Jarnon alahuuli väpätti.
- Osaat käsitellä naisia, heitin.
- Vittu, jos yhtään kopeloit, niin käsittelen sinut siihen kuntoon, ettei kukaan tiedä sen jälkeen, että oletko
tulossa vai menossa, hullu ämmä ilmoitti.
Närän avattua autonsa keskuslukituksen, survouduimme hänen autoonsa. Edessä oli ihan hyvin tilaa, mutta takapenkiltä
kuului sen sorttisia kommentteja, ettei kumikanalle olisi istumapaikkaa. Hullu ämmä kuului ehdottavan, että hän voisi
tunkea se siihen paikkaan, johon aurinko ei paista ja Jarno voisi jatkossa vinguttaa kumikanaansa pakaroitaan
puristelemalla.
Tällä kertaa kiitin ääneti sitä, että Närä oli kohtalaisen vauhdikas kuski, sillä se sai takapenkin hiljentymään. Olimme
ajatusta nopeammin Lahden moottoritiellä Yariksen keula kohti pohjoista. Nopeusmittari pomppasi laittomuuksien
puolelle, kun Närä alkoi painaa nahkasaapastaan kohti konehuonetta. Mietin moottoritiellä, että koska takapenkillä
alkaa tappelu, mutta mitä vielä, hullu ämmä oli ennen Keravaa jo umpi unessa. Jarno kumartui penkkien välistä
eteenpäin ja sanoi, että nyt tekisi mieli vinguttaa, mutta ei uskalla.
Matka autoliikkeeseen ei todellakaan kestänyt pitkään ja olimme autoliikkeen viereisen huoltoaseman pihalla ennen
sovittua tapaamisaikaa. Närä pysäköi autonsa ja ilmoitti, ettei astu jalallakaan vääräpeltisten tontille.
- Mitkä ovat vääräpeltisiä? utelin papparaiselta.
- No nuo Mao Tse Tunkin tekemät autot, Närä osoitteli Volvon merkkiliikettä.
- Häh, mitä, missä, onko sedaneita näkynyt? hullu ämmä havahtui hereille.
- Lähden noutamaan sen auton. Odotatteko kaikki täällä? tiedustelin porukalta.
- Paskat, lähden hinkkaamaan autoliikkeen posliinia, hullu ämmä ilmoitti.

Tämä ei mennyt nyt ihan suunnitelmieni mukaan, sillä olisin mieluummin mennyt myyjän juttusille ilman hullun
ämmän seuraa. Voi olla, että koeajo tyssää jo alkuunsa, kun tuollainen rääväsuinen linnunpelätti avaa sanaisen
arkkunsa. Onneksi hänellä tuntui olevan kiire posliinille, joten ehkä tilanne olisi kuitenkin vielä pelastettavissa.
Astelimme peräkanaa sisälle liikkeeseen. Hullu ämmä pysähtyi, alkoi katsella ympärilleen ja sanoi:
- Taidan käydä ensin jotain kiiltävää ja sitten posliinia hinkkaamaan.
- Nähdään tuolla huoltoaseman pihalla myöhemmin, ilmoitin.
En odottanut vastausta, vaan lähdin ripeästi etsimään oikeata automyyjää. Pienen etsimisen jälkeen tavoitin hänet ja
kerroin tulleeni koeajamaan XC40 Volvon ladattavan hybridimallin. Homma oli ok, joten raapaisin nimmarin ajolupaan
ja siirryimme sen enempiä ihmettelemättä pihalle auton luo. Auto oli latauksessa, joten pääsisimme matkaan täydellä
akulla. Hyvä näin, sillä pääsin heti tutkailemaan millaisella kulutuksella ladattava XC40 menee. Kävimme myyjän
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kanssa läpi latausjutut, vakionopeussäätimen toiminnan, navigaattorin, penkin säätämisen ja vähän keskinäytön
valikoita. Sain opastuksen myös takaluukun avaamiseen jalalla. Myyjä oli juuri toivottelemassa hyviä koeajoja, kun
paikalle käveli toinen myyjä hieman tuohtuneen oloisena. Hän pysähtyi auton vierelle ja kysyi:
- Onko täällä näkynyt jotain autojen vastustajia?
- Ei, kuinka niin? myyjäni hämmästeli.
- En tiedä, oliko se protesti kaikkia autoja kohtaan vai pelkkää Volvoa kohtaan, toinen myyjä huokaili.
- Jaa, niin mikä?
- Vessassa on revittynä useita Volvon esitteitä. Eikä siinä kaikki, jokaisella irti revityllä sivulla on pyyhitty niin
sanotusti persettä.
- Oho.
- Mihin tämä maailma onkaan oikein menossa, toinen myyjä päivitteli.
Samassa näin hullun ämmän ikkunan läpi. Nainen näytti olevan pyörimässä sedan mallisen Volvon luona. Kiirehdin
sanomaan autoa luovuttavalle myyjälle:
- Kiitos ja näkemiin. Palataan asiaan huomenna, kun palautan auton.
- Ei muuta kuin hyvää koeajoa!
Peruuttelin Volvon pois ruudusta ja ajoin huoltoaseman pihalla olevan Närän Yariksen viereen. Närä avasi sivulasin ja
näytti minulle kädellä, että tekisin samoin. Avasin apparin lasin ja huusin:
- Menikö se rikki, pitääkö hinata?
- Pah. Ajan tämän tuonne Toyotan pihalle parkkiin. Ei tule väärinkäsityksiä, että olisin norkoilemassa vieraita
merkkejä.
- Ok, menkää edeltä, tulen sen yhden hullun kanssa perästä.
Sain odotella varmaan viistoista minuuttia, ennen kuin hullu ämmä suvaitsi saapua paikalle. Tosin ei minulla mikään
kiire ollut, aika meni nopeasti autoon tutustuessa. Lähinnä aikani meni kulutus- ja trippimittarin pähkäilyssä, se kun oli
hieman eri tavalla toteutettu, mihin olin tottunut. Hullun ämmän istuuduttua viereeni, kysyin häneltä:
- Mikä maksoi?
- Kyllä ihmisen pitää olla saatanan tyhmä. Menee autokauppaan ja kysyy mikä maksoi? No vittu autot siellä
maksaa.
- No mikä kesti noin pitkään?
- Puhuin hieman sedania yhden myyjän kanssa. Oli muuten herrasmies. Ei tyrkyttänyt vaihtoehtoihmisten
SUVakkia.
- Teitkö kaupat?
- En. Sinne tuli hirveä härdelli siitä, että vessassa oli pyyhitty persettä.
Samassa muistin mitä toinen myyjä oli tullut selittämään auton vierelle. Olin aivan varma, että syyllinen istui
vieressäni, mutta halusin varmistaa asian, joten tiedustelin:
- Miksi pyyhit hanurisi Volvon esitteisiin?
- No vittu, kun ei ollut Fordin esitteitä saatavilla.
Hullu ämmä lisäsi, ettei hän koskenut yhteenkään sedan mallin esitteeseen, sillä ne ovat pyhiä jokaisessa automerkissä,
paitsi Fordissa.
- Siis yleensäkin, miksi pyyhkiä muuhun kuin vessapaperiin.
- Kokeile joskus, niin et kysele tyhmiä.
Päätin olla kyselemättä sen enempää tyhmiä ja suuntasin Volvon keulan kohti paikallista Toyota-liikettä. Närä ja Jarno
löytyivät autoliikkeen pihalta. Närän Yaris oli pysäköity kahden muun Yariksen väliin.
- Pitää ostaa jouluvaloja, Jarno ilmoitti istuuduttuaan takapenkille.
- Joulusuklaat, Närä huomautti.
Olin jo onnellisesti unohtanut mokomat suklaat, mutta koska olimme Kärkkäisen tavaratalon vieressä, ajoin Volvon sen
parkkipaikalle ja marssimme porukalla ostoksille. Tulipahan samalla testattua Volvon toimivuus ostosreissulla.
Astellessamme sisälle tavarataloon, hullu ämmä kysyi:
- Missähän täällä on lätkämailat?
- Häh, pelaatko jääkiekkoa? hämmästelin.
- Vittu, eihän mulla ole edes luistimia, idiootti.
- Mihin sitten mailaa tarvitset?
- Taksiajoon.
Ennen kuin kerkesin kysellä lisää, hullu ämmä selitti, että Helsingin Rautatientorin taksitolpalla käy tunteet monesti
niin kuumina, että pitää olla kättä pitempää.
- Kun seuraavan kerran alkaa kähinä, niin äijää rupee kaatumaan, hullu ämmä uhosi.
Hullun ämmän kadottua yläkerran suuntaan, me kävimme valitsemassa Jarnolle mahdollisimman pitkän ledivaloketjun.
Sen jälkeen menimme tutkailemaan joulusuklaiden valikoimaa. Närä iski kiinni kolmen suklaakonvehtirasian
tarjoukseen, joka maksoi kympin.
- Otan nämä, tasaraha, Närä ilmoitti.
- Ota saman tien kuusi kappaletta, tarvitsen huomenna paluukyydin.
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Palasimme ostostemme kanssa autolle odottelemaan hullua ämmää. Meni varmaan puoli tuntia, ennen kuin hän suvaitsi
saapua paikalle kahden jääkiekkomailan kanssa.
- Onko kulutus niin kova, että ostit saman tien kaksi? utelin häneltä.
- No vittu, johan oli hankala myyjä. Kyseli, että pelaanko leftiä vai raittia. Ihan ihme pelejä. Koskaan
kuullutkaan moista.
Hullu ämmä puhisi, että johan on kumma, kun saman näköisillä mailoilla pelataan eri pelejä. Hän oli ostanut
varmuuden vuoksi molemmat.
- Onko nämä sahattu poikki? katselin mailoja lähemmin.
- On. Ei lähitaistelussa tarvita normi pituisia mailoja.
Tungimme mailat autoon ja lähdimme liikkeelle. Seuraava pysähdys oli ihan lähellä, sillä Närä halusi käydä katsomassa
olisivatko pitkähihaiset aluspaidat jo tarjouksessa. Papparaisen mennessä Luhdan myymälään, me muut jäimme
parkkipaikalle tutkailemaan Volvoa.
- Kyllä on ruma, ei jälkeäkään sedanin jaloista muodoista, hullu ämmä päivitteli.
- Tämä on varmaan tehty Australiassa, Jarno pohti autoa katsellen.
- Kuinka niin? utelin.
- Takavalot näyttävät tästä takakulmasta katsottuna bumerangeilta.

Menin katsomaan valoja lähemmin ja totta tosiaan, oli niissä jotain bumerangimaisia muotoja. Lisäksi ne olivat
melkoisen isot moniin muihin autoihin verrattuna. Muuten auton muotoilu oli mielestäni aika selkeätä ja
puhdaslinjaista. Ei tuossa mikään tökännyt omaan silmääni. Tutkailimme seuraavaksi takakonttia, joka oli omasta
mielestäni hyvinkin riittävän kokoinen. Takaluukun ollessa avoinna tuli mieleeni sen avaaminen ja sulkeminen jalkaa
auton alla heilauttamalla. Aloin heiluttaa jalkaa auton alla, mutta tuloksetta. Vaihdoin välillä jalkaa, mutta luukku oli ja
pysyi avoinna. Laitoin luukun kiinni napista ja kokeilin avata sitä jalkaa heilauttamalla. Ei toiminut. Hullu ämmä katseli
touhuani pää kallellaan ja tokaisi:
- Vittu että on tyhmän näköistä touhua. Ei taida olla ihan kaikki muumit samassa kanootissa sinullakaan.
- Tämän pitäisi avautua ja sulkeutua jalkaa heilauttamalla. Myyjä näytti sen, kerroin.
- No ei kait se nyt niin tyhmä ole, että avautuu jos meinaat tyhjin käsin sitä lähestyä, hullu ämmä sanoi.
- Ei sillä myyjälläkään ollut mitään kädessä.
- Kyllä se kuule vaatii kantamuksia.
Seuraavaksi hullu ämmä otti takakontista joulusuklaat käteensä ja kokeili potkia auton alta takaluukkua kiinni. Ei
mennyt kiinni, eikä napista sulkemisen jälkeen auennut potkimalla. Lopulta hän heitti suklaat takaisin konttiin ja marssi
puhisten tiehensä. Totesin mielessäni, että tämä oli tässä ja menin testaamaan takapenkin. Siellä oli riittävästi tilaa ja
takapenkin reunapaikoille näytti olevan myös peffagrillit. Ainoa mikä takana hieman häiritsi, oli takimmaisten
sivuikkunoiden muotoilu. Ne rajoittivat hieman näkyvyyttä sivulle. Toisaalta ei ole minun ongelmani, sillä enpä juuri
autojen takapenkkejä normaalisti kuluta.
Vaihdoin nopeasti istumapaikaksi etupenkin, joka oli tosi jämäkän tuntuinen istua. Sähkösäätöisenä siinä sai helposti
sopivan istuma-asennon. Jarno oli ihastunut myös sähkösäätöisiin jakkaroihin ja mies totesi:
- Voi vitsi, jos mun nojatuolissa olisi sähkösäätö, niin voisin käydä jääkaapilla ilman tuolista nousemista.
- Juu ja Volvo lentäisi, jos siinä olisi siivet, hymähdin.
- Niin tai sukeltaisi, jos siinä olisi snorkkeli, Jarno jatkoi.
Hallintalaitteiden suhteen Volvo oli helposti omaksuttavissa, paitsi keskinäytön kohdalla. Se vaikutti ensi tutustumisella
aika monimutkaiselta lukuisine kuvakkeine. Alkuhämmennyksen jälkeen myös sen salat aukenivat ja isolta näytöltä sai
helposti esille sen mitä halusi. Jarnon istuessa takapenkillä, löysin keskinäytön valikosta napin, jossa luki Niskatuen
taitto. Painoin siitä ja takapenkin niskatuet tilttasivat eteenpäin sillä seurauksella, että Jarno totesi:
- Pakkonukutus, hyvää yötä!
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Aika mielenkiintoinen toiminto, johon en itse ole aikaisemmin törmännyt. Voihan tuolle olla jossain tilanteessa käyttöä,
mikäli haluaa parantaa näkyvyyttä taaksepäin. Huvikseen niitä ei voi tiltata ja nostaa takaisin, sillä napista onnistui vain
tilttaus. Takaisin nosto piti tehdä ihan käsipelillä. Samassa hullu ämmä asteli auton vierelle, sylissään kaksi
autonrengasta vanteineen. Katsoin häntä kummastuneena ja kysyin:
- Mitä hittoa oikein puuhaat? Ei me kyllä mitään rengashommia aleta tekemään.
- Vittu, kantamuksia kävin vähän lainaamassa.
Hän laski renkaat maahan ja otti seuraavaksi vain yhden syliin ja alkoi heiluttaa jalkaa auton alla. Luukku oli ja pysyi
kiinni. Seuraavaksi nainen otti kantoon molemmat renkaat ja jalan heiluttaminen jatkui, ja taas ilman tulosta.
Tuohtuneena hullu ämmä totesi:
- Sen siitä saa saatana, kun mistään ei löytynyt yhtään Volvon vararengasta.
Puhistuaan aikansa, hän heilautti vielä kerran jalkaa auton alla ja siirtyi nopeasti etemmäksi. Luukku otti ja aukesi
yllättäen. Hämmästelimme sen toimimista porukalla ja kokeilimme sulkea sitä jalalla. Ei onnistunut, ei taas sitten
millään. Lopulta hullu ämmä totesi, että olkoon paska, heilautti jalkaa vielä kerran ja perääntyi nopeasti. Luukku
sulkeutuikin samassa.
- Se on ujo, se ei halua ketään ihan lähelle, Jarno keksi.
Tämän jälkeen kokeilimme heilauttaa jalkaa auton alla ja peräytyä heti hieman. Se toimi ja luukku avautui ja sulkeutui
joka kerta jalkaa heilauttamalla.
- Jos seisoo liian lähellä, niin luukku osuu leukaan ja lähtee taju. Sen takia se ei avaudu, Jarno pähkäili.
- Ihan nössöille suunniteltu auto, hullu ämmä tuhahti.
- Miten niin? tiedustelin.
- Olis paljon kivempaa katsoa, kun porukkaa putoilisi parkkipaikoille tajuttomina, kun seisovat liian lähellä.
Voisi Volvo ottaa sloganin, Elä vaarallisesti, aja Volvolla.
- Tuota noin, mielestäni Volvo kyllä liputtaa ihan päinvastaiseen suuntaan, eli turvallisuuden puolesta,
huomautin.
- Siis auto nössöille ja neideille, hullu ämmä totesi ja lähti palauttamaan autojen vararenkaat.
Närä palasi lopulta ostosreissulta. Hän oli löytänyt vain yhden t-paidan, joka olisi täydellinen, kun siihen ompelisi
Toyotan hihamerkin. Pakkauduimme autoon ja lähdimme kotimatkalle. Annoin Volvolle vähän tennaria moottoritien
rampilla ja tienoon täytti melkoinen pörinä. Närä kommentoi takapenkiltä:
- Siinä meni nelospytty. Ei kestä Volvot, ei sitten yhtä reissua. Ihme kiinalainen keksintö, pyh.
Pörinä hämmästytti minutkin, mutta sitä kuunnellessani tajusin, että tässä autossa on tosiaankin kolmisylinterinen
moottori. Ne olivat jossain vaiheessa tulleet muotiin, kun piti kitkoja saada pienemmäksi ja sitä kautta taloudellisuutta
paremmaksi.
- Ihan kun minun partakone, josta oli kerran verkko irti, Jarno päivitteli.
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Äänestä huolimatta autossa riitti potkua kuin pienessä kylässä. Ei ollut tien tukko tämä Volvo, vaikka todella
tehokkaisiin autoihin oli vielä pitkä matka. Kahdeksasta kympistä sataseen tehdyt testikiihdytykset todistivat sen, että
ohi pääsi ja nopeasti, mikäli vain nilkka oikeaa riittävästi. Olihan siinä lähdössä sähköautoihin nähden viivettä, mutta
pienen viiveen jälkeen sai pidellä hatustaan kiinni.
Matkan jatkuessa aloin ihmetellä auton omituista kiemurtelemista. Se halusi jostain syystä jatkuvasti luikerrella
vasemmalle. Tovin sitä pähkäilin, kunnes tajusin auton haluavan ajaa keskellä ajokaistaa. Itse olisin halunnut ajaa
hieman enemmän oikealla. Päästyämme ajolinjoista ymmärrykseen, loppui myös luikertelu.
- Aika pirun pimeä auto tämä, Närä murisi takapenkiltä.
- Johtuisiko siitä, että nyt on jo aika pimeä myös ulkona, huomautin papparaiselle.
- Kyllä Toyotassa silti näkee paremmin.
Auton adaptiivinen cruise osoittautui päteväksi laitteeksi. Se ei ollut ollenkaan hermoheikko eteen tulleista autoista,
vaan kaikki sen toiminta oli hillittyä ja johdonmukaista. Jotkut autot tuntuvat saavan slaagin, kun edessä tapahtuu
jotain. Tällä oli tosi miellyttävä ajaa, kun kaikki asiat toimivat loogisesti ja ilman draamaa. Kehuin Närälle Volvon
loistavasti toimivaa vaihteistoa:
- Kylläpä vaihtaa muuten hyvin tämä vaihteisto.
- Hirveä rytkytin, pää kipeä moisesta ees taas renkkaamisesta. Kyllä Toyotassa on paljon parempi vaihteisto,
Närä ilmoitti.
- No ei varmasti nyi tämä vaihteisto, huomautin.
- Täällä takana nykii. Ei varmasti pysyisi hattu päässä, jos sellaista käyttäisin, Närä vänkäsi.
Jätin papparaisen jutut omaan arvoonsa, sillä niissä nyt ei ollut mitään perää. Pyysin sen sijaan Jarno etsimään meillä
laturin, niin pääsisimme ennen kotiin menoa testaamaan miten Volvo ottaa virtaa vastaan. Jarno löysi meille laturin,
johon piti tehdä pieni koukkaus. Kotimme lähellä sellaista ei ollut, joten kyllä tällaisen töpseliauton lataaminen vaatii
vielä hieman harrastamista, ellei kotona saa tai voi ladata. Ajoin Volvon 11 kW laturilla ja törkkäsin sen lataukseen.
Jarno jätti tällä kertaa maadoittamisen itse tekemättä. Sen sijaan hän sijoitti stressilelunsa kumikanan latauskaapelin
päälle.
- Mitä tuo tekee kaapelin päällä? hämmästelin moista asetelmaa.
- Kumi eristää, joten kumikana tekee latausoperaatiosta turvallisen.
- Mitä häh, onko täällä jotain turvallista? hullu ämmä havahtui takapenkillä.
- Ei ole, vauhtia ja vaarallisia tilanteita on yli omien tarpeiden, lohkaisin takaisin.
- Jaa, no sitten, krooh.
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Nainen jatkoi tyytyväisenä uniaan takapenkillä, mikä oli meidän muiden kannalta paras mahdollinen skenaario. Itse
keskityin tarkastelemaan auton mittaristoa latauksen alkamisen jälkeen. Ei ollut kovin hätäisen hommaa tämä, sillä auto
ilmoitti latauksen kestävän kolme tuntia. En ole ikinä viettänyt missään ruokakaupassa niin pitkää aikaa, joten en saisi
ainakaan itse kauppareissuilla tällaista autoa ladattua.
- Voi, minulla menee helposti jo sukkahyllyllä sen verran aikaa, Jarno ilmoitti.
- Siis täh? hämmästyin moista kommenttia.
- No kun niitä on niin paljon nykyisin tarjolla.
- Hankkisit hyvä mies elämän, niin ei tarvitsisi sukkahyllyjen luona vanheta.
- Tai Toyotan, niin pysyisit aina nuorena, Närä kertoi oman mielipiteensä.
Emme jääneet lataamaan autoa kovin pitkäksi aikaa, sillä tarkoituksenani oli vain testata pikaisesti, että miten pitkään
auton akun lataaminen kestää. Nopeampaa laturia en alkanut edes testata, koska lataus olisi liian kallis
minuuttihinnoittelun vuoksi. Irrotin auton latauksesta ja suuntasin sen keulan kohti kotia. Kotipihalla jouduin hieman
peruuttamaan autoa ja keskinäyttöön tuli peruutuskameran kuva. Närä huomasi sen ja kysyi:
- Onko tässä peruutuskameran tilalla joku vanha vinettopullo?

- Mistä moisen sait päähänsä? Alkoiko suu napsaa?
- Tuo peruutuskameran näyttö on ihan pyöreä. Ihan kuin johonkin viemäriputkeen peruuttaisi. Ihme rimpula.
- Onhan tuo tosiaan hieman eri näköinen kuva, kuin monessa muussa autossa, myönsin.
- En ostaisi, Närä murahti ja poistui autosta.
Hullu ämmä nousi myös autosta ja otti mailat mukaansa. Jarno jäi tapansa mukaan nyhjäämään viimeiseksi auton luo.
Hän ihasteli vielä Volvon muotoja, sillä ne olivat kuulemma niin puhtaan linjakkaat. Ainoastaan pienistä
takasivuikkunoista Jarno ei tykännyt.
- Ostaisitko? heitin hänelle kysymyksen.
- En tiedä. Vähän moottorin pörinä häiritsi. En tiedä saanko unta, kun moottori ei ole kolmella pytyllä
palanssissa. Vaimo sanoi aina, että elämässä pitää olla kaikki asiat palanssissa.
- Oliko entinen vaimosi sitten balanssissa?
- Ei, mutta minun piti olla, ja niiden asioiden.
Jarno totesi lopuksi, ettei hän osaa yksin päättää mitä haluaa ja sen takia myös Volvo jäisi varmasti ostamatta, vaikka se
ihan makee peli onkin. Keskinäytössä olisi saanut kuulemma olla tetris, sitä kun olisi kiva pelata pitkällä ajomatkalla
apparin paikalta. Kehotin Jarnoa ostamaan tabletin ja pelaamaan sillä tetristä. Lopuksi toivottelimme toisillemme hyvät
illanjatkot ja suuntasin kohti omaa asuntoani. Olin taas yhtä koeajokokemusta rikkaampi.
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Kaikki tarinan tapahtumat ja henkilöt ovat keksittyjä. Itse koeajo on suoritettu muussa yhteydessä ja tarinaan siitä on
otettu vain autoon liittyviä asioita.
www.rutinoff.net
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