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Peugeot e-208  
 

 
Kello näytti puoli kahta, kun tiirailin sitä parkkipaikalla syksyisessä säässä, tosin mukavan aurinkoisessa tällä kertaa. 

Olin viestitellyt eilen Toyota-jäärälle Oskari Närälle ja ex-Nissanistille Jarno Koikkalalle, että tänään olisi mahdollista 

päästä kokeilemaan jotain ennen kokematonta, eli Peugeotin uutta e-208 sähköautoa. Jarno oli lähtenyt puhelun aikana 

täysin laukalle ja kiljunut kotonaan, että mikä mahtava ja upea tilaisuus ja lupautunut heti tulemaan mukaani. Närä sen 

sijaan oli todennut, että väärä merkki, ei kiinnosta ja lisäsi, ettei voi näyttäytyä muun automerkin kuin Toyotan 

kyydissä, ettei mene maine. Varttia myöhemmin papparaiselta oli kuitenkin tullut tekstiviesti ja kysymys, että koska 

nähdään ja missä? Tuo oli Närän kohdalla niin ennakoitavaa, kuin vain olla voi. Vaikka automerkki ei ollut oma, niin 

uteliaisuus voitti kuitenkin aina, varsinkin kun hänen ei tarvinnut maksaa mitään kyseisestä kokemuksesta. Molemmat 

naapurini saapuivat parkkipaikalle viisi minuuttia sovitusta myöhässä, mikä ei myöskään yllättänyt. Jarnolla oli 

selässään iso reppu ja Närä raahasi mukanaan auton akkua. 

- Mitä hittoa teet tuolla akulla? kysyin puuskuttavalta papparaiselta. 

- Tämä on minun kädenojennus sähköautoilijoille. Latasin sen rapussa siivouspistorasiassa.  

- Et siis omalla sähköllä, vaan taloyhtiön? varmistin. 

- Entä sitten? Maksan siitä osan vastikkeessa. Pöljä ei ymmärrä, Närä tuhahti. 

- Entä akku, mistä se on peräisin? 

- Tämä on meidän Toyota-kerhon akku. 

- Ahaa, siis teillä on kerhon puolesta yksi akku, että aina yksi Toyota-autoilija kerrallaan pääsee ajamaan 

toimivalla autolla. 

- Hmph, ei naurata yhtään, Närä murahti. 

Sain lopulta puhuttua niin, että Närä jätti kyseisen akun oman autonsa takaluukkuun, sillä en todellakaan halunnut 

mukaan mitään ylimääräistä akkua. Kyllä siellä autoliikkeessä olisi taas meidän maineemme kasvanut, kun olisimme 

marssineet sisälle oman akun kanssa. Osoitin Jarnon reppua ja kysyin: 

- Eväitäkö raahaat mukanasi? 

- Niitäkin ja paljon muuta, Jarno vastasi. 

Lähdimme matkaan Rutinoffilla, sillä Jarnolla ei ollut yhä edelleenkään autoa ja Närä ei imagosyistä pysäköi Yaristaan 

minkään muun automerkin liikkeen pihalle. Joku voi nimittäin luulla, että Toyota on pettänyt luottamuksen ja se 

vaihdetaan sen takia toiseen automerkkiin.  

Matkalla kohti autoliikettä Närä pohti, että miten monella tapaa sähköauto on huonompi mitä hänen luotettava 

bensiinimoottorinen Toyotansa. Jarno puolestaan hämmästeli lähes koko matkan sitä, että voiko sama sähkö todellakin 

liikutella autoa, jolla hän ajaa partaansa. Onneksi matka Autoverkkokauppaan ei kestänyt kovin pitkään, sillä jotenkin 

minusta alkoi tuntua siltä, että olin taas itseäni hullummassa seurassa. Pihalla Jarno pälyili hetken ympärilleen ja totesi 

sen jälkeen: 

- Minä en ole ikinä ennen astunut sisään internetiin. 

- Häh, mitä tuo nyt tarkoitti? hämmästelin tossukkaukon kommenttia. 

https://www.autoverkkokauppa.fi/


Rutinoffin kuski koeajaa     14.10.2020 

 

© Rauno Vääräniemi 

 
2 

- No kun verkkokaupat on netissä, paitsi kalastusliikkeet, mutta niistä ei saa kuin kalaverkkoja. 

Just joo, ajattelin mielessäni, mutta sitten tajusin, ettei Jarno ole käynyt koskaan tässä autoliikkeessä. Nyt olimme 

Autoverkkokaupassa sen vuoksi, että tuttu automyyjä oli nykyisin töissä täällä. Taputin Jarnoa olalle ja kehotin 

rohkeasti astumaan ranskalaisten autojen, Citroënin ja Peugeotin maailmaan, joka aukeaisi autoliikkeen sisäpuolella. 

Närä jäi autoliikkeen nurkalle, sillä olisi kuulemma pieni mahdollisuus, että joku tuttu ajaisi Kehä kolmosta pitkin ja 

näkisi hänet autoliikkeen sisällä.  

 

 
Menimme Jarnon kanssa sisälle, hörppäsimme kupilliset automaattikahvia ja allekirjoitin auton ajoluvan. Seuraavaksi 

auton luo, joka oli latauksessa autoliikkeen seinustalla. Otimme type2-kaapelin irti laturista ja laitoimme sen auton 

takakonttiin, jossa oli toinen latauspiuha tavalliseen sukopistorasiaan. Auton akussa oli rangea 272 km, jolla ajaisi jo 

aika pitkälle. Jarno heitti reppunsa takapenkille ja istui apukuskin paikalle joku esine kädessään. Vilkaisin sitä ja 

kysyin? 

- Mikä hitto tuo on? 

- Kumikana. 

- Häh, kumikana? 

- No kun minua jänskättää tällainen uusi tekniikka niin kovasti. Puristelen tätä, niin jänskätys helpottaa. 

Samassa naapurini alkoi vinguttaa kumikanaa kuin kolmikuinen koiranpentu. Oma hermoni ei moista mekkalointia 

kestänyt, vaan ärähdin: 

- Lopeta, tai se vinkuu kohta hengityksesi tahdissa! 

Onneksi vinkuminen loppui ja pääsimme lähtemään matkaan. Ajoin varovasti eteenpäin, katsellen samalla, että mihin 

hittoon se Närä oli oikein piiloutunut. Papparainen löytyi lopulta risteyksestä, josta käännyttiin autoliikkeen pihalle. 

Närä kapusi takapenkille ja käski minun ajaa huomiota herättämättä.  

Ilman sen kummempaa suunnitelmaa, käännyin kehää idän suuntaan. Jo ensimmäisen kilometrin aikana kävi selväksi, 

että pikkuinen e-208 oli yllättävän hiljainen ja tukevan tuntuinen auto. Mainitsin siitä Närälle, joka kommentoi 

tuhahduksen kera: 

- Kauhea kivireki. Mahtaakohan lentokenttä riittää, että tämä pysähtyy? 

Varmistin taustapeilistä, ettei takana ole lähimaillakaan ketään ja polkaisin jarrua hieman kovemmin, sillä seurauksella, 

että Närä meinasi niistää nenänsä etupenkin niskatukeen. 

- Pysähtyykö? huikkasin takapenkille. 

- Pyh, varmaan kivi jumitti jarrulevyn. Tuuria. 

Peugeotin jarrut olivat aika tehokkaat. Rutinoffiini nähden jopa vaarallisen tehokkaat, kun oma jarruvoiman annostelu 

oli herkästi aivan liiallista tälle autolle. Olimme matkanneet tovin Kehä kolmosta, kun Jarno ilmoitti: 

- Käydään Lahdessa.  

- Mitä siellä? utelin. 

- Nöf, nöf, Jarno vastasi. 
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- Nyt ei kyllä tuo arvoitus aukea, totesin puolestani. 

- Kärkkäisellä on sikapäivät, nöf, nöf. 

Vilkaisin akun varaustasoa ja totesin, että Lahden reissu olisi täysin mahdollista ilman, että menomatkalla tarvitsee 

ladata. Suuntasin siis Peugeotin keulan Lahden moottoritielle. Jarnon opetellessa käyttämään navigaattoria, minä 

tutustuin 3D-mittariston saloihin. Pidin mittariston näyttävyydestä ja sen animaatioista ja varsinkin siitä, että pieni 

ohjauspyörä ei peittänyt mittaristoa yhtään. Koska en ollut tutustunut käyttöohjekirjaan, kesti tovin, että löysin 

mittaristosta trippimittarit ja sitä kautta kulutuksen pitemmältä ajalta. Auton kokonaiskulutus näytti olevan 17 kWh 

luokkaa, mikä varmaan osaltaan johtui lyhkäisistä koeajoista.  

Moottoritiellä kokeilin kiihtyvyyttä satasesta 120 km/h nopeuteen. Takapuolituntuma kertoi, että kyllä tällä ohitse pääsi 

ja vielä aika helposti. Jarno tavasi netistä, että e-208:lle luvataan 8,1 sekunnin kiihtyvyys nollasta sataan. Tovin matkaa 

ajettuamme Jarno kiinnitti huomionsa auton vaihdevalitsimeen. Aikansa sitä hiveltyään ja tutkailtuaan, hän kysyi: 

- Mitenköhän tämä lähtee irti? 

- Irti? kummastelin. 

- Voisin silittää tällä paidan. 

- Siis mitä voisit tehdä? 

- No kun tämä on ihan saman näköinen kuin minun silitysrauta ja tämä toimii sähköllä samalla tapaa, Jarno 

puolusteli.  

 

  
 

Närä nauraa räkätti takapenkillä oikein kunnolla kuultuaan tossukkaukon kommentin. Papparainen hirnui, että ranskassa 

on menneet kodinkoneet sekaisin ja joku yrittää nyt varmaan silittää kotonaan auton vaihdekepillä. Hetken aikaa 

pienessä ranskalaisessa oli aika mekkala, kun Närä hirnui ja Jarno puristeli kumikanaansa kuin hengen hädässä. 

Väänsin radiota isommalle ja mietin syytä siihen, miksi olin pyytänyt tuon kaksikon taas mukaani koeajolle. Volumea 

isommalle laitettuani totesin, että autossa oli myös ihan hyvältä kuulostava audiolaitteisto. Laskin volumen 

normaalitasolle ja kysyin Närältä: 

- Miten on, kuuluuko tämä puhe edestä hyvin sinne taakse? 

- Häh, mitä, ihan hirveä melu, en saa mitään selvää, Närä kailotti takaisin. 

 

 
Vilkaisin taustapeilistä papparaista ja sanoin lähes kuiskaten: 

- Olen kuullut, että puolet Toyotoista paalataan ennen kuin niillä on ajettu edes sataatuhatta kilometriä. 

- No ei varmasti ole, ihan kukkua koko väittämä. Kuka sellaista on väittänyt? 

- Voi olla, että muistin väärin, ehehehee. 
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Matkan edetessä löysin autosta kolme eri ajomodea, eco, normaali ja urheilullinen. Kävin ne kaikki läpi, mutta päädyin 

käyttämään normaalia ajomodea. Kojelautan pianokoskettimisto oli mukavan erilainen tuttavuus. Siitä sai valittua 

keskinäyttöön eri valikoita ja käytettyä lämmityslaitetta ja mm. takalasinlämmitintä.  

 

 
Lopulta olimme perillä Kärkkäisen pihalla. Olin etukäteen tehnyt hieman latauspaikkakartoitusta ja tiesin, että siellä 

olisi jossain kohtaa 22 kW laturi. Hetken aikaa tavaratalon seinustan vierustaa ajettuamme löysimme sen ja vieläpä 

vapaana. Pakittelin auton siihen peruutuskameran avulla ja nousimme porukalla ihmettelemään auton kytkemistä 

laturiin. Laturin kyljessä oli kuvalliset ohjeet, joita noudattamalla saimme auton lataukseen. Auton mittaristo antoi 

tietoa latausnopeudesta ja akun varaustilasta kaapelin kytkemisen jälkeen. Närä tiiraili mittaristoa, jossa luki, että täysi 

lataus olisi 3 tunnin ja 35 minuutin päästä. Papparainen osoitteli sitä ja sanoi: 

- Mitä minä sanoin, olisi pitänyt ottaa se oma akku mukaan. Pöljä ei uskonut. 

Olin vastaamassa Närälle jotain viisasta, kun Jarno kaivoi repustaan partakoneen ja sitä esitellen kysyi: 

- Voisinko minä ladata tämän ennen kuin lähdemme kotimatkalle? Olisi säästöä, kun kotona sähkö kuitenkin 

maksaa. 

Siinä samassa myös Närä terästäytyi kysymään: 

- Mitä, onko tuo ilmaista sähköä? 

- Kyllä se on.  

- Missä on ilmaiset bensat, missä, minä kysyn? papparainen alkoi vouhkata. 

Närän mielestä tämä, jos joku sorsii Toyota-autoilijoita ja hän aikoi tehdä asiasta valituksen johonkin. Käskin kirjoittaa 

joulupukille, joka sai papparaisen mököttämään. Jarno tunki partakoneen pettyneenä takaisin reppuunsa, kun selvisi, 

ettei partakoneen pistoke käy sähköauton CCS-laturiin.  

Seuraavaksi suuntasimme ostoksille tavarataloon, jossa sattui olemaan sikapäivät. Korona-ajan vuoksi menimme sinne 

joka jamppa kasvomaskit kasvoillamme. Nuohosimme hyllyjen välejä noin tunnin verran. Autolle palattuamme totesin, 

että olimme saaneet lisävirtaa 42 km verran.  

- Siis noin monta kilometriä tuosta pistorasiasta, Jarno päivitteli. 

- Pyh, bensamittarista saa paljon enemmän ja nopeammin, Närä jurnutti. 

Irrotin latauskaapelin ja laitoin sen takakonttiin. Komensin kaksikon autoon ja suuntasin leijonakeulan kohti 

pääkaupunkiseutua. Hieman ennen Mäntsälää Närä ilmoitti: 

- Löysin tästä autosta yhden hyvän puolen. 

- Oho, no minkä? utelin. 

- Tässä on lasikatto. Kun akku loppuu talvipakkasella johonkin korpeen, niin autossa voi laskea tähtiä sisällä. 

- Tai pilvenpiirtäjiä, Jarno innostui. 

- Ai Suomessa? 

- Niin no, taidankin laskea katuvaloja, Jarno myöntyi. 

Mäntsälän pohjoisen liittymän kohdalla kurvasin ylös ja suuntasin Juustoportin 50 kW laturille. Olimme hetki sitten 

varmistaneet kännykän apilla, että se olisi vapaa. Kytkimme auton laturiin ja käynnistin latauksen apista. Nyt kävi 

selville, että kyseessä oli jo huomattavasti nopeampi laturi, mutta myös tyyriimpi. Lataus näytti maksavan 0,20€ / 

minuutti. Kuultuaan tuon, Jarno näytti järkyttyneeltä. 

- Mikä nyt? kysyin häneltä. 

Mies tälläsi eteeni avoimen kouransa, jossa oli kolme 20 centin kolikkoa ja sanoi: 

- Minulta loppuu käteinen kolmessa minuutissa. Joudunko kävelemään loppumatkan? 

- Et joudu, minä tarjoan. 

Närä iski saman tien kiinni kommenttiini ja alkoi kärttää ateriaa kyseisessä paikassa. Myönnyin lopulta ja kävimme 

porukalla nauttimassa narskujuustohampurilaiset. Pysähdyksemme kesti 42 minuuttia ja olimme saaneet sen aikana 150 

km lisää ajomatkaa. Laskin karkeasti, että kustannukset sataa kilometriä kohti olisi noin 5,60€. Laskin myös, että Närän 

Yariksella sata kilometriä maksaisi noin 8,40€.  

- Pöljä laski väärin, Närä tuhahti, eikä suostunut keskustelemaan koko kustannusasiasta sen enempää. 

- Minusta tämä on kiva auto, töpselistä töihin, Jarno ilmoitti. 
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- Et ole vinguttanut enää kumikanaa, totesin. 

- En niin. Kahden onnistuneen latauksen jälkeen ei enää jännitä niin paljon. 

 

 
Palasimme taas tienpäälle ja säädin Peugeotin vakionopeussäätimeen satasen nopeuden. Närä yllytti ajamaan 

nopeammin, mutta minä puolestani nautin enemmän leppoisammasta etenemisestä. Satasen nopeudella moottoritiellä ei 

tarvinnut ohitella juuri ketään, vaan sai ajaa suurimman osan ajasta täysin omaa vauhtia. Se oli enemmän mieleeni.  

Kotiparkkipaikalle päästyämme totesin, että autoa olisi vielä ladattava ennen sen palauttamista autoliikkeeseen 

seuraavana aamuna. Noustuamme autosta, Jarno alkoi hihkua: 

 

  
- Tahtoo nähdä singerin, tahtoo nähdä singerin. 

- Jos tarkoitat Kake Singersiä, niin taitaa olla myöhäistä sen bändin suhteen. 

- Ei kun singerin, sähköauton moottorin. 

- Mistä moinen älynväläys, että konepellin alla olisi singeri? 

- Tuo sanoi, Jarno osoitti Närää. 

- Juorukello, Närä tuhahti. 

Avasin konepellin ja suuntasimme katseemme pellin alle. Äkkiä katsottuna olisi voinut luulla, että siellä on ihan 

tavallinen polttomoottori. Veikkaanpa, että kyllä joku tuollaisesta yrittää vielä joskus öljyjä tarkastaa. Närä kiinnitti 

huomionsa auton 12 voltin akkuun ja sanoi: 

- Hahaa, olinpahan oikeassa, vaikka pöljä muuta väitti. Ihan tavallinen akkuhan tässä patteripirssissä on. Olisi 

säästytty latauksilta, kun olisin saanut ottaa oman akun mukaan. Pöljä maksoi nyt maltaita lataamisesta. 

- Pitäähän sähköautossa olla myös pienjänniteakku, kun ajoakussa on suurempi jännite, huomautin. 

- Ei näytä olevan 16 valve, en ostaisi, Närä ilmoitti. 

- Minäkin olen joskus valvonut 16 tuntia putkeen, Jarno sanoi hymyillen. 
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Konehuoneen tutkimisen jälkeen Närä sanoi lähtevänsä kotiinsa. Jarno sen sijaan könysi Peugeotin takapenkille ja 

kysyi: 

- Saisinko ajaa kerrankin herroiksi? 

- Jaa, että mitä? 

- Sinä ajat ja minä olen herra isoherra auton takapenkillä. 

Totesin, että sopiihan tuo, mikäli Jarno lähtee mukaani lataamaan autoa. Se sopi hänelle, joten istahdin takaisin autoon 

ja lähdimme taas tienpäälle. Jarno vaati, että häntä pitäisi ajeluttaa pitemmän kaavan kautta, joten päädyimme lopulta 

lataamaan autoa Mankkaan K-Supermarketin pihalle. Eipä ollut tunkua laturilla, kuten ei ollut muillakaan päivän aikana 

vierailluilla latauspaikoilla. Sähköautoilijat taisivat äänestää lompakoillaan ja latasivat autoja kotonaan.  Meillä taas ei 

ollut siihen mahdollisuutta, joten istuimme autossa puolisen tuntia odotellen akun täyttymistä. Saimme sinä aikana noin 

150 kilometrin verran lisää ajomatkaa. Se riittäisi siihen, että auto palautuisi suurin piirtein samassa varaustasossa mitä 

se oli koeajolle otettaessa.  

 

 
Kotimatkalla Jarno istui etupenkillä, sillä siitä näki paremmin eteenpäin. Matkan loppupuolella Jarno kertoi, että hän on 

muuttanut suhtautumistaan naisiin. Jarnon ex-vaimo oli lähtenyt toisen miehen mukaan jo jonkin aikaa sitten, joten en 

ihmetellyt kommenttia sen enempää, mutta kysyin kuitenkin: 

- Millä tapaa? 

- Kyllä sillä voi olla joku muukin automerkki mitä Nissani.  

- Ohhoh, sinähän hurjaksi heittäydyt, vastasin hänelle. 

- Minä olen, Jarno sanoi ja hymyili leveästi. 

Hyvästelin Jarno Hurja Koikkalan parkkipaikalla ja menin itse kotiin nukkumaan. Päivä oli ollut pitkä ja 

mielenkiintoinen.  

 

Aamulla olin ajoissa liikenteessä, koska e-208 piti palauttaa sovittuna ajankohtana. Olin liikkeellä yksin, sillä näin 

saisin homman hoidettua rivakasti. Kylmällä sähköautolla liikkeelle lähtiessä totesin saman mitä polttomoottoriautolla, 

eli kulutus nousee alkumatkasta. Autoliikkeen pihalla näin kulutusmittarista omien ajojeni keskikulutuksen olleen 16,6 

kWh. Palautettuani auton Autoverkkokauppaan, totesin olevani yhtä autokokemusta rikkaampi. Tämä koeajo oli 

avannut ainakin itselleni uuden portin autoilun maailmassa. Edellinen sähköautokokemukseni oli ollut lähinnä 

pintaraapaisu tähän koeajoon verrattuna. 

 

 

https://www.autoverkkokauppa.fi/
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