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- KORVIKEAUTOT KOEAJOSSA Citroën C1 2014

Rutinoffin kuski tekee silloin tällöin autojen koeajoja. Koeajoista kirjoitetaan koeajotarina ja niistä
kuvataan mahdollisuuksien mukaan myös koeajovideo, joka löytyy Rutinoffin kuskin YouTubekanavalta. Autojen koeajot ovat nimeltään ”Korvikeautojen koeajot” sen vuoksi, että Rutinoffin
kuskille vain Rutinoff on se ainoa oikea auto.
Tämä Citroën C1 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.
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Rutinoffin kuski koeajaa: Citroën C1 2014

C1-kauppakassi Jumbon parkkihallissa.

Siinähän se nököttää tämänkertainen koeajoauto. Kyseessä on C4 Cactuksen kanssa samaan aikaan
lanseerattu Citroën C1, jonka sisaruksia löytyy kahdesta muusta automerkistä. Koeajossa oleva auto
on malliltaan C1 VTi 82 Shine. Lisävarusteina autossa on metalliväri ja Pack Auto, joka pitää
sisällään automaattisen ilmastoinnin, valoautomatiikan sekä avaimettoman lukitus- ja
käynnistysjärjestelmän. Moottori on aivan sama, mitä aikaisemmin koeajamassani Cactuksessa.
Hevosvoimia siinä on tyyppimerkinnän mukaiset 82 kappaletta.
Halusin tällä kertaa ajaa erittäin pienen automallin, eli lähellä oman Rutinoffin kokoluokkaa. Sen
takia koeajovuorossa on C1. Onhan tämä Rutinoffiin verrattuna iso, mutta edustaa tämän päivän
pikkuautoa sanan varsinaisessa merkityksessä. Laitoin viestiä tutulle Vehon myyjälle ja auton
koeajo järjestyi jälleen kerran paremmin kuin hyvin. Paremmin sen vuoksi, että sain reilusti aikaa
tutustua uutukaiseen pikkupatonkiin.
Tällä kertaa tein niin, että hurautin yksin omalla Rutinoffia tuuraavalla korvikeautollani Koivuhaan
Veholle, jossa sain Citroënin alleni. En ottanut Närää mukaani, sillä viimeksi hän oli saada
kohtauksen vieraan merkkiliikkeen tiloissa. Nyt minun ei tarvinnut huolehtia Närästä, vaan sain
keskittyä rauhassa auton noutoon. Vaikka olin liikkeellä heti aamusta, oli autoliikkeessä jo muita
asiakkaita. Sain kuitenkin auton alle nopsaan ja pian olin pihalla ihmettelemässä sen
viihdejärjestelmää.
Puhelimen saa liitettyä autoon kahdella tapaa, joko bluetoothilla tai kaapelilla (Mirror screen
kosketusnäyttö). Onnistuin liittämään puhelimeni autoon bluetoothilla ja toistettua sitä kautta
musiikin sekä puhelut. Piuhajuttu kaipasi vielä lisäjumppaa, joten annoin sen olla toistaiseksi.
Päätin ajaa himaan, ottaa mukillisen kahvia ja tutkailla auton käyttöohjekirjaa Mirror screenin
suhteen.
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Ykkönen silmään ja menoksi. C1 ryntäsi matkaan kuin sillä olisi ollut kiire. Melkein piti pidellä
piposta kiinni, sillä auton koneen pirteys yllätti. Eipä se ole mikään ihme, sillä tässä on sama kone
kuin Cactuksessa, eli 1200 kuutioinen kolmipyttynen säksättäjä, jonka kiihdytysäänet ovat aika
räyhäkkäät. Eipähän tarvitse tehdä mitään omia pakoputkivirityksiä. Kotimatka sujui reippaasti.
Parkkiruutuun ajaessani mietin, että jätänkö poikittain vai pitkittäin, kun C1 olisi mahtunut kokonsa
puolesta melkein miten päin vain. Nipottavien naapureiden vuoksi jätin sen kuten muutkin autot, eli
lammasmaisesti toisia matkien.
En kerinnyt olla sisällä puolta tuntia, kun Närä soitti ja tivasi puhelimessa, että olenko mennyt
vuokraamaan autopaikkani jollekin ulkopuoliselle. Kielteinen vastaukseni sai papparaisen
kimpaantumaan entistä enemmän. Hän huusi puhelimessa, että on samaa mieltä Koikkalan Jarnon
kanssa, että pihoillemme pitäisi pysäköidä vain japanilaisia autoja. Närän möykkä kuului puhelimen
lisäksi myös raollaan olevasta tuuletusikkunasta, joten suljin puhelinyhteyden ja laskeuduin maan
tasalle.
Pihalla oli Närän lisäksi Nissan Qashqai -naisen aviomies Jarno Koikkala. Närä puhisi mustan C1:n
vierellä ja ilmoitti, että onpas ruma auto. Ihan kuin se olisi tsekkiläisen peltisepän pikku
kaljapöhnässä takoma. Jarnokin nyökytteli päätään, että siltä se näyttää. Kerroin herroille, että se on
totta, C1, 108 ja Aygo tehdään samassa tehtaassa Tsekissä.

C1 sivuprofiili

Kaksikon alkaessa googlettamaan informaatiotani, keskityin itse tutkailemaan autoa ulkopuolelta.
Väri vähän tökkäsi, sillä pikkuauton kuuluu olla punainen. Toisaalta, jos isännällä on alla musta
Ässä, niin vaimo voi sanoa, että minulla on pikkumusta tässä. Ja lisäksi, tätä pikkumustaa voi
esitellä kylillä ilman, että perhesopu joutuu koetukselle.
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Takapuskurissa oleva keskuslukituksen lukitusnappi.

Ulkoisesti C1 on kuin mikä tahansa muu pikkuauto, ei mitään erikoista tai eroavaisuutta. Peräpäätä
hallitsevat isot takavalot ja keulassa on nykyautojen mukaan valoja ihan riittämiin. Takakonttia
avatessani havaitsin sen vaativan keskittymistä, sillä avausnapin on nähtävästi suunnitellut
ranskalainen kirurgi pinsetit kädessään. Ei avaudu työmiehen rukkasella tuo takaluukku. Sitten
huomasin puskurissa ihmeellisen napin. Sormeni oli aivoja nopeampi ja räps, auton ovet olivat
lukossa. Takapuskurissa oleva nappi on keskuslukituksen lukitusnappi. Siitä mitä ne ranskalaiset
ovat nyt menneet oikein keksimään?
Närä nosti katseensa puhelimensa näytöltä ja kommentoi, että onpas kätevä tapa jättää avaimet
auton virtalukkoon ja jäädä 30 asteen pakkasella pulaan jonnekin huitsin nevadaan. Kerroin autossa
olevasta nappistartista, eli siinä ei ole ollenkaan perinteistä virtalukkoa. Avaimen voi pitää
ajaessaankin taskussa. Takakontista tavaroiden ottamisen jälkeen ovet voi lukita puskurin napista.
Eivät ne ranskalaiset taida ihan pöljiä ollakaan. Siihen Närä kommentoi, että eihän näin pienen
auton takakonttiin mahdu edes viikonlopun eväitä, eli mitä moisella takakontilla edes tekee.

C1 takakontti ja ”viikon eväät”.

Pyysin epäilevää eläke-einaria odottamaan hetken ja käväisin pikaisesti sisällä. Autolle palattuani
iskin takakonttiin puurohiutalepaketin ja ilmoitin, että mikäli Närä syö viikossa enemmän puuroa,
niin ostan kyllä toisenkin paketin. Viikonlopun juomien suhteen voi tehdä tiukkaa, mutta viikon
eväät sinne mahtuvat ihan todistetusti. Närän mukaan kukaan ei syö viikkoa puuroa. Ilmoitin, että
tuskin kukaan ajaa koko ikäänsä Toyotalla. Olin kuulemma taas autoista mitään ymmärtämätön
pöljä, mikä ei tullut yllätyksenä.
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C1-luokan voimakone.

Voimakoneen paljastamisen kanssa tökki. Vedin
kuskin puolelta kojelaudan alaosassa olevasta
vivusta ja nousin autosta. Konepelti ei ollutkaan
auki, sen sijaan polttoainesäiliön luukku oli.
Konepellin avausvipu löytyi sen alapuolelta.
Toisen haasteen kohtasin avattuani konepellin.
Konepellin tukirauta löytyi kyllä konepellistä,
mutta minulta meni hetki löytää reikä mihin sen
laittaisin. Ranskalainenhan ei laita sitä mihinkään
sellaiseen paikkaan mihin muut laittavat, ehei.
Närä hekotteli taaempana, että ostaa minulle
patongin, jonka avulla voisin pitää konepellin
ylhäällä. Hmm, sehän olisi niin sanotusti
syötävän hyvä vaihtoehto. Pyysin ostamaan heti
useamman, sillä moisen tarjouksen voimin
availisin kyllä konepeltiä aika useasti.

Konepellin tukirauta.

Itse konehuone oli tuttua kauraa aikaisemmalta koeajolta. Konehuoneen perusjutut ovat hyvin
hanskassa, eli pissapojan täyttöaukko löytyy ilman opaskoiraa, kuten myös öljytikku. Moottorista ei
sen enempää, joten suljin konepellin.
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Takaluukun kierrejohto.

Olin tunkemassa itseäni auton etupenkille, kun Närä sai räplättyä takaluukun auki ja alkoi nauraa
rätkättää Jarnon säestämänä. Papparainen sai naurultaan selitettyä, että tietää kuulemma nyt mihin
vanhojen lankapuhelimien luurien kierrejohdot ovat kierrätetty. Kummastelin asiaa ja siirryin auton
takaosan luo. Totta, autosta menee takaluukkuun musta kierrejohto, joka tuo minullekin mieleen
lankapuhelimien kierrejohdon. Mielenkiintoinen ratkaisu.

C1 takapenkki.
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Koska olin auton takaosassa, avasinkin takaoven ja tutkailin miltä siellä näyttää. Takaikkunat ovat
mallia raotettavat, eli niitä ei veivailla alas ja huudella terveisiä muille tienkäyttäjille.
Takapenkkiläisille on yksi juomapullon teline etupenkkien välissä. Takaovissa on isot lokerot,
jonne voi tunkea lisää juotavaa tai mitä vain. Takana istuessani totesin, että etupenkkien niskatuet
ovat mallia kiinteät, joten penkin ja niskatuen välistä ei kurkita. Omaan silmään tuollainen muotoilu
vielä tökkää, mutta ehkä aika korjaa senkin epäkohdan.
Närä puolestaan ei meinannut päästä irti puhelimen johdostaan, vaan mies huuteli korva
takaluukussa haloota ja nauraa räkätti päälle, että kukaan ei vastaa Ranskassa. Ei tainnut olla
papparaisella nyt ilmanpaineet oikeissa lukemissa.

C1 etupenkit

Siirryin tarkastelemaan auton etuosaa. Löysin kuljettajan lattiamatosta C1-tekstin, mikä on hyvä
asia. Edessä on niin ikään juomamukien paikat molemmille etupenkkiläisille. Etuikkunat ovat
sähkölasit, mikä alkaa nykyisin olla aika lailla standardi. Rattia voi säätää vain korkeussuunnassa,
mikä riittää minulle.
Istuessani etupenkillä kurottelin kädelläni taaksepäin ja kas kummaa, yletyin melkein tavaratilaan,
heh. Tämä on todella kompaktin kokoinen auto. Närän Yaris vaikuttaa tämän rinnalla jo isolta
autolta. Kommenttini sai papparaisen hehkumaan ja ylistämään omaa kuljetintaan taivaisiin. Jarno
huuteli taaempaa, että hänen vaimonsa Qashqai se vasta iso auto onkin, eikä vaimon ego mahtuisi
näin pieniin autoihin. Se pitää varmaan paikkaansa.
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Kojelautanäkymä

Kojelautaa hallitsee iso 7-tuumainen näyttö. Koskettelu on saapunut tähänkin pikkuautoluokkaan,
mikä on hyvä asia. Toinen silmiin pistävä asia on auton iso pyöreä mittari. Ihan kuin patonkiinsinööri tai patongin muotoilija olisi ajanut työmatkansa Minillä. Vai saako niin tehdä? Itse
kojelautanäkymä on aika rauhallinen ja selkeä.
Ratin oikeassa alakulmassa on viiksi, jota luulin kotiinpäin ajellessani vakionopeussäätimen
viikseksi. En vaan saanut sillä asetettua nopeutta haluamakseni. Närän Toyotassa on samanlainen,
ja se on vakionopeussäätimen viiksi. Asia selvisi käyttöohjekirjaa vilkaisemalla. Tässä autossa
viiksi on nopeusrajoittimen säädin, ei vakionopeussäätimen. Minä olisin kyllä kaivannut
vakionopeussäädintä, sillä olen tasaisen 40 km/h kannalla.

Kosketusnäyttö & ilmastointilaitteen säätöpaneeli.

Kosketusnäyttö on selkeä. Tyyliltään se on kaikkea muuta kuin virallisen näköinen, mikä johtuu
päävalikon väreistä ja reilun kokoisista kuvakkeista. Se on vallan toimiva. En alkanut käymään läpi
sen kaikkia valikoita ja asetuksia, sillä niihin saisi menemään aikaa enemmän mitä minulla on
käytössä. Automaattisen ilmastoinnin säätöpaneeli on niin ikään selkeä. Ilmastoinnissa on
normaalitilan lisäksi myös soft ja fast -asetukset. Soft varmaan puhaltelee hellästi kuin suvituuli
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kesäisen Seinen rannalla ja fast kuin syystuuli Eiffelin huipulla. Jokaiselle siis jotain, mikä on hyvä
asia.
Närä ja Jarno vaativat koeajoa, vaikka se niin vastenmielinen ajatus heille olikin. Istutin jurnuttajat
takapenkille ja täräytin kolmipyttyisen tulille. Peruuttaminen oli helppoa, sillä takapuskuri on
tosiaan melkein käsimitan päässä. Matkaan päästyämme Närä alkoi vaatia, että käytän hänet
Jumbossa. Pitäisi kuulemma ostaa tarjousparistoja ja nyt ne saisi halvemmalla, kun ei tarvitse
maksaa oman auton polttoaineita. Se sopi minulle, eli lupauduin ajamaan Jumboon.
Matkalla moottorin voimavarat kävivät selväksi. Koneessa on todella tarpeeksi ruutia näin pieneen
autoon. Ei tarvitse jäädä jalkoihin. Ajamisesta huolehtii vaihtamisopastin, joka komentaa
vaihtamaan ylöspäin, ellei itse tajua.

Selkeä ja näkyvä mittaristo.

Mittaristo on selkeä ja näkyy hyvin. Eipähän tarvitse vanhemmankaan kuljettajan lopettaa ajamista
sen takia ettei näe kuinka hitaasti ajaa. Nopeusmittarin keskellä on ajotietokoneen näyttö, josta
löytyvät ihan vakiotoiminnot.
Tuusulantiellä minulla meinasi lipsahtaa nopeus yli satasen. Auto oli niin vaivattoman tuntuinen
kulkemaan. C1 on sisältä aivan toisen tuntuinen, mitä ulkopuoli antaa ymmärtää. Sisällä auton
pientä kokoa ei tajunnut ajaessa. Toki valoissa seistessä C1:n takakontti oli ison farmari-Volvon
keskipilarin kohdalla, mutta mitäs pienistä.
Jumbossa Närä ehdotti, että pysäköisin tämän ostoskärryjen sekaan. Auto ei erottuisi kuulemma
niistä muun kuin värinsä puolesta, sillä Jumbossa ei ole mustia ostoskärryjä. Löysin meille
kuitenkin ihan virallisen parkkipaikan, jonne pysäköin Citroënin.
Kävimme tekemässä yhdessä Närän ostokset. Autolle palatessamme hän ilmoitti, ettei laita
tarjousparistojaan takakonttiin, vaan taskuunsa, sillä siellä on enemmän tilaa kuin auton
tavaratilassa. Pyysin häntä laittamaan puurohiutalepaketin taskuunsa, niin johan loppui papparaisen
ilakointi.
9

15.11.2014

Osoite, josta löytyvät niin pienet kuin vähän isommatkin Citroënit.

Matkalla takaisin kotiin pysähdyimme parissa paikassa ottamaan kuvia. Tutkailimme samalla myös
matkapuhelimen liittämistä autoon piuhalla, sillä Jarno ilmoitti olevansa sen alan nero. Vartin
tuherrettuaan Jarno joutui myöntämään, että hänen vaimonsahan se kotonakin tekee kaikki vaativat
kytkennät, kuten matkapuhelimien lataamiset.
Kytkiessäni omaa iLuuria autoon, se vaati asentamaan AppinCar-sovelluksen. Kuvittelin, että
homma toimisi nyt, mutta eipä vaan toiminut. Sovelluksesta löytyi lisää sovelluksia, joista suurin
osa oli maksullisia. Löysin pari ilmaista ja asensin ne, mutta enpäs vaan saanut hommaa toimimaan.
Joku jippohan tuossa on, mutta meidän kolmen mielenkiinto ei riittänyt niin pitkälle, että olisimme
saaneet jumpattua sitä toimimaan. Pääasia on, että puhelin toimii bluetoothin yli kuten pitääkin, eli
käytössä on kädet vapaana toiminto.
Hämärä alkoi jo painaa päälle, joten suuntasimme takaisin kotiin. Koeajot olivat tälle päivälle tehty.
Käytin illalla vielä aikaa käyttöohjekirjan tavaamiseen, lähinnä puhelimen ja auton yhteistyön
suhteen. Asia ei avautunut minulle illallakaan, joten ehkä käytössäni on vain vääränlainen puhelin.
Seuraavana päivänä lähdin liikkeelle ihan yksinään. Närästä ei onneksi kuulunut mitään. Tein
pienen sunnuntaiajelulenkin. Testasin nyt nopeusrajoitinta ja se toimi kuten rajoittimien kuuluukin
toimia. Nyt muutaman kerran autoa startanneeni aloin ihastua nappistarttiin. Hitto miten herkästi
sitä jää koukkuun noihin uusiin ominaisuuksiin. Pidän itse yksinkertaisista asioista, kuten
kosketusnäytöstä ja siitä miten auton saa käyntiin ilman vääntämistä.
Palautin auton autoliikkeeseen, joka oli sunnuntaista johtuen kiinni. Sain sen palautettua saamieni
ohjeiden mukaan. Olisihan sen voinut palauttaa seuraavana aamuna, mutta tykkään nukkua pitkään.
Harva asia kun menee aamu-unieni ohi.
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C1 takaa.

Tässä mielipiteeni mustasta C1-pienokaisesta:
Mihin monikaan kaupungissa asuva tarvitsee tätä isompaa autoa, jos tekosyyt jätetään pois?
Pirtsakka pikkuauto ei häikäise muotoilullaan, mutta kuskaa muutamaa henkeä rivakasti ja tarjoaa
kohtalaisen hyvän varustelutason.
Voisin suositella tätä sellaiselle autoilijalle, joka ei tiedä miten päin autonsa pysäköisi. Tällä se ei
ole niin väliä, sopii miten päin vain.
En suosittelisi tätä amerikkalaisten autoelokuvien vannoutuneelle ystävälle. Niissä kun autoja
startataan aina avainta vääntäen pitkään ja hartaasti. Tämä kun lähtee käyntiin napista painaen.
Rutinoff ja korvikeautot Facebookissa.
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