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- KORVIKEAUTOT KOEAJOSSA Nissan Juke 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 Juken koeajo on ajettu oikealla autolla, mutta tekstin koeajajana on kuvitteellinen Rutinoffin
kuski sekä kuvitteellinen kumppani Oskari Närä. Auton faktat ovat oikeita (virheistä saa antaa
palautetta), mutta muuten tapahtumat ja henkilöt ovat kuvitteellisia. Tämä koeajo on tehty täysin
harrastuspohjalta ja se liittyy Rutinoffin kuskin tarinoihin osoitteessa www.rutinoff.net.
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Rutinoffin kuski koeajaa: Nissan Juke 2014

Juke sadetta uhmaten Flamingon kattoparkissa.

Autojen koeajot saavat jatkoa japanilaisen Nissanin merkeissä. Aurinkoinen syyssää vaihtui
yllättäen pilviseksi ja sateiseksi päiväksi, mutta sehän ei menoa haitannut. Tällä kertaa peffan alla
oli kasvojenkohotuksen kokenut 2014 vuosimallin Nissan Juke 1.6 Acenta CVT-vaihteistolla ja
Tech Pack -lisävarustepaketilla ryyditettynä. Eturenkaat kaapivat asfalttia 117 hevosvoiman turvin.
Päivä alkoi aamukahveilla ja kamerakaluston keräämisellä. Tämä koeajo oli lyöty lukkoon eilen,
joten en kerinnyt toitottaa tästä vielä eläkeläisnaapurilleni Oskari Närälle, tuolle maan kuululle
Toyota-jäärälle. Telepatiaako vai ei, mutta toisen kahvimukillisen kohdalla ovikello soi, ja siellähän
se paha taas oli. Närän mukaan saisin tarjota kahvit sen vuoksi kun satoi, olen jollain tapaa siihen
kuitenkin syyllinen. Kerroin kahvittelun lomassa tulevasta koeajostani. Kakisteltuaan kahvit
väärästä kurkusta papparainen ilmoitti tulevansa mukaan, vahtimaan etten tee mitään typeryyksiä.
Otin sateensuojan käteeni ja lykkäsin sen Närän kouraan. Kerroin sen olevan kameraa varten, ei
Närää.
Marssiessamme Närän Yarikselle, papparainen juputti, että mikäli en osaa ottaa kamerasta
linssinsuojusta pois, niin mihin sateensuojaa tarvitaan. Vastasin sen olevan hänen
tasapainoharjoituksensa.
Närän
lähtiessä
liikkeelle,
tiedustelin häneltä, että tietääkö
mies missä Arita Airport on.
Kysymys oli kuulemma pöljä, hän
tietää autoilusta kaiken, jopa
kilpailevan merkin liikkeet.
Minun piti myöntää, että katsoin
kartasta missä liike sijaitsi, sillä se
oli minulle käymätön paikka.
Nissan-liike Arita Airport Vantaalla.
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Närä luikahti ympärilleen vilkuillen perässäni sisälle liikkeeseen. Siellä hän meni heti isoimman
auton taakse ja kyttäsi ikkunasta pihalle. Oli kuulemma taas maine pelissä, kun oli lähtenyt minun
kanssani vieraan automerkin liikkeeseen. Varoittelin, ettei hivele liikaa uuden X-Trailin kylkeä,
ettei autokuume iske.
Minä puolestani tapasin henkilön, jonka kanssa olin sopinut koeajon. Paperityöt sujuivat sutjakasti
ja kohta minulla oli kädessäni koeajolupa. Sen jälkeen saimme vielä ulkona opastuksen Nissanin
saloihin. Närä kuittaili takavasemmalta, että hän osaa kyllä kääntää rattia ilman neuvojakin, on
kuulemma niin pitkä ajokokemus. Ilmoitin, ettei hänen kokemuksellaan ole nyt mitään väliä, sillä
minä ajan.
Ajoon lähdön koittaessa, Närä istuutui takapenkille ja nosti takkinsa kaulukset pystyyn. Sitten
Toyota-jäärä sanoi joitain sellaista mitä en uskonut kuulevani, eli yhden positiivisen asian
Nissanista. Jukessa oli kuulemma aika pienet ja tummennetut takalasit, se oli hänen imagonsa
kannalta hyvä.

Juke ei tieltä eksy.

Minä puolestani keskityin ajamiseen, mikä oli helppoa CVT-vaihteiston vuoksi. Olin nimenomaan
pyytänyt automaatin, sillä olin pikkuhiljaa alkanut pitää automaateista entistä enemmän. Ehkä
minun olisi sittenkin puhuttava Villen Pajan Villelle, että Rutinoffiin pitää saada automaattisesti
vaihtava vaihteisto. Sen myötä eläminen helpottuisi. Vilkuilin peilistä Närää ja ihmettelin hänen
outoa asentoa. Se ei ollut piiloutumista, vaan jotenkin odottava. Kysyin mikä hätänä. Vauhtivaari
ynähti takaisin, että odottaa koska tämä Nissan rytkäisee vaihtaessa niin, että hän joutuu vielä
eläkkeellä sairaslomalle niskakipujensa vuoksi. Jätin kertomatta vaihteistosta ja käskin vain odottaa
sinnikkäästi, ehkä odotus palkitaan, ehkä ei.
Jukessa oli iso näyttö, joka on myös mieleiseni varuste. Löysin siitä heti navigaattorin ja radion
sekä asetuksia, joita en tosin alkanut muutella. En vilkaissut käyttöohjekirjan paksuutta, mutta
mielessäni kävi, että pitää lukea ensin muutama sata sivua, ennen kuin uskaltaa mennä asetuksiin.
Se näissä uusissa tekniikan ihmeissä on vikana, ettei sormi suussa saa autoista kaikkea irti, vaan
pitää opetella lukemaan.
Närä vaati takapenkiltä, etten koskisi navigaattoriin, sillä muuten oltaisiin kohta minun pöljyyden ja
auton navigaattorin ohjelmointimokan vuoksi Yokohamassa. Hän ei kuulemma halua siihen
paikkaan enää toista kertaa. Hymyilin, sillä muistan tuo viimekesäisen reissun oikein hyvin.
Käänsin radiota isommalle, niin takapenkin häiriöäänet vaimenivat.
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Juken kojelauta ja värikäs näyttö.

Ajoin ensimmäiseen mahdolliseen paikkaan, jossa saatoin pysähtyä. Halusin tutkia ja kuvata autoa
ensin ja ajaa vasta sitten lenkin. Närän mielestä olisin voinut leikellä kuvat vaikka Hesarista, ja olisi
vain ajettu mahdollisimman kovaa. Se ei ollut millään tavalla minun mieleeni, joten teimme, kuten
minä halusin. Satoi, joten aloitin tutustumisen sisätiloista.
Juken kojelaudan näyttö oli värikäs, mistä ainakin minä pidin. Punaista oli reilusti, mikä on
mieleeni. Navigaattorin ja radion näytön alla oli toinen pienempi näyttö, joka oli kaksitoiminen.
Siinä oli sekä lämmityslaitteen, että ajotilavalinnan näyttö. En ollut vielä kerinnyt kokeilla ajotilaa,
mutta sen aika tulisi myöhemmin. Ratissa luki auton merkki, joka on hyvä. Tietääpähän mitä ruoria
kääntää ja kenen huollossa käy vaihdattamassa öljyt.

Pleikkarisukupolven ruori.
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Rattia piti tarkastella lähemmin, sillä lyhyen ajomatkan aikana olin laittanut merkille, että sen
säätimet olivat todella hyvin paikoillaan. Ihan kuin olisi ajanut pelikonsolilla, peukalotatit olivat
vain kahteen suuntaan liikkuvat säätimet. Vaihdevalitsin on aika jyhkeä, ihan toista kuin Närän
Yariksessa. Mainitsin siitä hänelle. Vastaus oli, että Nissanilla ei kuulemma osata tehdä ohutta ja
kestävää. Korvaavat sen paksulla ja heikolla. Omaan käteeni tuollainen jämy valitsin käy paremmin
kuin sukkapuikko, kun en ole mikään virkkaaja.
Vaihdevalitsimessa oli vielä yksi erikoisuus. Se ei ollut suinkaan sen varressa oleva sport-nappi,
vaan kaaviossa D:n vieressä oleva L. Närä oli heti kommentoimassa, että luuserivaihde, ovat
kuulemma sittenkin tiedostaneet Nissanilla, ettei Toyotalle kannata ryttyillä. Siitä repesi
papparaisella sellainen riemu, että meinasivat kalsarit revetä. L on hidas ajoasento, mutta mihin sitä
oikeasti tarvitaan, on toinen asia. Ehkä sitä tarvitaan vedettäessä jotain tai vuorelle kiivetessä. Auto
on varmaan suunniteltu Fuji-vuoren juurella ja insinöörillä ollut halu käydä katselemassa maisemia
ylhäältä käsin.
Hätävilkkujen nappi sen sijaan oli oivassa paikassa. Siihen voi iskeä vaikka otsallaan, jos ei muuten
kykene näyttämään hätäänsä.

Juken ajotilan valinta NORMAL -> SPORT -> ECO.
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Ajotilan valintanäyttö oli makea, oikea karkki. Ei varmaan kaikkien mieleen, kuten esimerkiksi
Närän, joka valitti, että ellei mikroreeni iske nyt, niin varmaan viimeistään illalla. Kysyin, että
mikä? Kuulemma sellainen paha päänsärky, mikroreeni. Ilmoitin hänelle, että ei varmaan iske noin
lahoon päähän, kun ei tiedä edes vaivan oikeaa nimeä. Ajotilan valinnasta Närä oli sitä mieltä, ettei
hän tarvitse moisia, hän kun ajaa aina paremmin kuin tietokoneet. Sporttia varsinkin on aina
luvassa, kun hän on ratissa. Sen minäkin uskoin.

Värikkäästi ilmastoiden.

Ei ilmastointilaitteen näyttökään pöllömpi ollut. Takapenkiltä kuului tosin huhuilua, että onko
pöllömpää edes olemassa. Makuasioita ja erilaisuus voi olla myös hyve. Mainitsin Närälle hänen
pussihousuistaan ja nahkasaappaistaan. Se oli kuulemma tyyliä, toisin kuin tällaiset sirkusvaunut.
Nyt oli minun vuoroni revetä. Kerroin Närälle, että nyt sattui pilkka oikeaan nilkkaan, sillä Juken
takapenkillä istui suurin tietämäni pelle.

Juken etusisusta ja kuskin maton Juke-teksti.
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Pidän autoissa pienistä asioista, kuten siitä, että lattiamatossa tai kynnyksessä lukee auton merkki
tai malli. Jukessa se luki vain kuskin matossa. No, voihan kuski kertoa sitten muille mihin kyytiin
tulevat. Tämä asia on jäänyt Nissanilla hieman puolitiehen, mutta hyvä yritys. Juomatelineitä oli
etupenkkien välissä kaksi, mikä pitää sekä kuskin että apparin nesteissä.

Juken takaosasto.

Häädin Närän takapenkiltä ja kävin koeistumassa sen. Mahduin vaivatta itseni taakse, mikä nyt
tosin ei ole mikään ihme.

Peffagrillien kytkimet.

Takana nyt ei mitään ihmeellistä ollut, ellei istuinlämmittimien kytkimiä lasketa mukaan. Niiden
sijoituspaikka oli takaperoinen. Ne olivat laitettu niin taakse, että takapenkin riiviöt voivat helposti
lisätä muutenkin viikonloppuruuhkassa hikoilevan isukin tuskaa. Rääväsuisimmat voivat vielä
huudella, että faija, hikooks sun ahteri kun noin punoitat? Noh, sulake pois, niin eipäs lämpene
enää. Tosin siinä samalla voi menettää jotain muuta, mutta jos on herra tai rouva herkkäpyllynen,
niin ehkä se silti kannattaa.
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Juken kontti normaalitilassa ja laajennettuna.

Pitihän se takakonttikin vilkaista, vaikka itse kuskailen niissä yleensä vain ilmaa. Juken kontin
vetoisuudesta minulla ei ole mitään tietoa, mutta silmämääräisesti siinä oli ihan kivasti tilaa,
varsinkin takapenkin selkänoja kaadettuna. Takakontin välipohjan alla oli vielä tyhjä tila, jossa
seuraa odotteli varoituskolmio. Lisäksi oikeassa sivussa oli luukku, jonka takana oli säilytystilaa.

Juken 117 hevosvoimaa kehittävä moottori.

Avatessani konepellin, Närä ilmoitti, ettei hän halua keskustella ainakaan hevosvoimista tänään.
Tiesin siihen syyn, hänen autossaan niitä oli 18 vähemmän. Hetken päästä papparainen tuli
selittämään, ettei suorituskyky riipu hevosvoimista, vaan siitä kuka käskee ja miten kovaa. Hän
kuulemma sutisi omallaan tämän ympärillä.
Minähän en moottoreista juuri mitään tajua, mutta etsinkin pellin alta sellaisia juttuja, joita tarvitsen
itse autoillessani. Akulla oli lievä identiteettikriisi, sillä se ei tiennyt onko Renaultin vain Nissanin.
Etsin hetken pissapojan täyttöaukkoa. Se oli naamioitu harmaalla naamiovärillä. Miksi? Yksi
tärkeimmistä täyttöaukoista polttoainetankin jälkeen yritetään häivyttää näkyvistä. Hei kamoon,
seuraavassa mallissa siihen pirteä punainen väri, niin johan alkaa tökätä silmään heti konepellin ensi
raotuksella.
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Uusi Juke, valmiina matkaan.

Sade taukosi, joten saimme tutkailla Jukea ulkoapäin ilman kastumista. En hirveästi ymmärrä
valkoista väriä, ellei sen ole tarkoitus korostaa mustaa tekstiä, kuten tämänkertaisessa
koeajoautossa. Muotiväri tai ei, niin kyllä Rutinoffin punainen on se ainoa oikea väri. Sekin sävy
kyllä muuttuu joka vuosi Rutinoffin vanhetessa, mutta punainen on aina punainen. Nykyisin tuntuu
olevan muotia myös nuo muovit lokasuojan kaarissa. Eipähän ruostu ja mikäli ruostuu alta, niin ei
näy. Närä puhisi takanani, etteivät japanilaiset ruostu, ne kun eivät ole mitään Eurooppalaisia
ruostepommeja. Valkoisesta sen ruostumisen kyllä huomaa helposti, joten eipähän tule yllätyksenä
pitsinen pelti katsastuksessa.

Peilin alapinnassa on kamera.

Peruuttaessa näyttöön tulevat kameroiden kuvat.

Yksi Juken varuste ansaitsee kyllä erikoismaininnan, se on Around View Monitor kamerajärjestelmä. Kamerat sijaitsevat peileissä sekä keulassa ja perässä. Eipähän tarvitse tihrustaa
takaikkunasta kun peruuttelee autoa. Lisäksi Nissanissa pisti silmään yksi peruutuskameran
ominaisuus, mitä en ole huomannut aikaisemmissa peruutuskamera-autoissa. Peruutuskameran
sivuilla olevat ääriviivat kääntyivät samalla kun rattia käänsi, eli näyttivät mihin suuntaan auto
menee rattia käänneltäessä.
Kehuin Närälle tuota oivallusta, johon papparainen tuhahti, että hän kyllä vanhana trukkikuskina
osaa kääntää pyöriä ja tajuaa kyllä ratin asennosta mihin auto on menossa. Kysyin, että tarkoittiko
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hän trukilla nykyistä autoaan. Olin taas kuulemma pöljä. Niin no, Närähän on eläkkeellä oleva
trukkikuski, joten olihan tuolla papparaisen heitolla jotain perääkin. Aina piti kuitenkin kiusata, sillä
autoilun yksi suola on ihmiset, jotka ovat fanaattisia omalle automerkilleen ja pillastuvat
pienemmästäkin heitosta.
Juken ulkopuolesta ei ollut mitään isompaa sanottavaa. Se nyt oli tasan itsensä näköinen. Takaoven
kahvat olivat hyvin piilotettuna, sillä ensimmäistä kertaa takaovea avatessani käteni tapasi vain
ehjää peltiä. Käteni ei meinannut ymmärtää, että ovi piti avata melkein katonrajasta. Se on
muotoilukysymys, jonka vuosi lyhyimmät räkänokat tunkevat istumaan apparin penkille. Varmaan
tuon takaoven kahvan paikan suunnittelija on ollut hieman normaalia pitempi japanilainen.
Närä vaati jo ajamista, joten istuuduimme autoon ja suuntasin keulan tielle. Koska allamme oli
tuollainen maastohenkinen auto, tosin ilman nelivetoa, päätin viedä sen lähimmälle vuorelle. Närä
ilkkui takapenkiltä, että taitaa olla maantieto vitonen, mikäli löydän Vantaan Tammistosta vuoren.
No, päätinpä hänelle sen vuoren näyttää ja siihen Juken hevosvoimia käyttää. Ajoin Flamingon luo
ja parkkihallin läpi kerros kerrokselta ihan katolle saakka. Pysäytin sinne ja kerroin meidän olevan
nyt urbaanilla kaupunkilaisella vuorella. Mitä väliä vaikka se olisi jonkun muurarin tekemä, korkea
paikka siitä huolimatta.
Vuoren valloituksen jälkeen oli aika kokeilla miltä meno maittaa isommalla tiellä. Suuntasin
kehälle, sillä kello alkoi olla sitä luokkaa, ettei tässä ainakaan missään Tuusulassa kerkeä piipahtaa.
Nyt pääsin ajossa testaamaan eri ajoasetuksia. Ajoin 80km/h sport-asennossa ja laitoin vauhdissa
eco-moden päälle. Ihan kuin joku olisi vetänyt käsijarrua vähän päälle, meno nimittäin alkoi tuntua
paljon nahkeammalta. Eli summa summarun, ajotiloilla oli siis eroa.
Vakionopeussäädin toimi hyvin. Tästä yksi lisäplussa, sillä se toimi jo 40km/h nopeudessa ilman
mitään ongelmia. Närän mielestä oli ihan sairasta körötellä neljääkymmentä. Ihan sama, minusta se
oli omalle Rutinoffille täysin sopiva etenemisvauhti. Ei tullut stressi, kun ei pidä kovaa vauhtia. Siis
minulle, muut toki tuppaavat stressaamaan takanani entistä enemmän. Autoliikettä kohti ajaessani
kysyin Närältä, että joko ne niskat ovat nyrjähtäneet vaihteiston rytkiessä. Papparainen puhisi
takapenkiltä, että hän oli ajon aikana googlettanut, että Jukessa on vastaava vaihteisto mikä
Yariksessa, eli CVT. Kuulemma japanilaista laatutyötä, joka ei rytki ja nyi.
Ajaessani minulle tuli mieleen, että voinko katsella silloin kameroiden välittämää kuvaa. En voinut.
Kysymys kuuluu, että miksi en voinut? Mikäli auto seisoi paikoillaan, niin silloin kameroiden kuva
näkyi, vaikka pakki ei ollut päällä, mutta ajossa se ei onnistunut. Varmaan joku turvallisuus- tai
vastaava juttu.
Loppumatkasta katselin vielä Juken konepellin päällä olevia valoja, ristin ne taivasvaloiksi. Niistä
kun menee suutaus pieleen, niin lähin lennonjohto soittaa, että häikäisette kentällemme laskeutuvia
koneita. Olin kuullut, että lentoliikennettä oli häiritty laservaloilla, mutta se ei ole ollut vielä
uutisissa, että samaa olisi tehty Jukella.
Ajoin auton takaisin samaan ruutuun, jossa se oli ollut parkissa. Peruuttaminen onnistui hyvin
kameroiden avulla. Sivut näkyivät hyvin ja myös takaosa. Tuli oltua taas ehkä hieman
ylivarovainen, sillä vaikka katsoin etäisyyttä peruutuskamerasta, niin tulin jättäneeksi auton melko
kauas liikkeen seinästä. Vaatii siis pientä harjaantumista tuo peruuttaminen kameroista huolimatta.
Seuraavaksi menimme palauttamaan avaimet. Yhteyshenkilömme oli varattuna, joten hörppäsimme
kupposet kuumaa ovenpielessä olevasta automaatista. Närä ilakoi liikkeen ovimaton päällä. Hän
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hieroi nahkasaapastaan matossa olevaan isoon Nissan-tekstiin ja sanoi, että kylläpäs tuntuu hyvältä.
Kuittasin takaisin, että tuolla menolla hänellä on seuraavaksi kengän alla Nissanin kaasupoljin. Olin
kuulemma taas pöljä, joka ei ymmärrä autoista yhtään mitään.
Saimme viimein avaimet palautettua ja pääsimme kotimatkalle. Närä kengitti omaa autoaan kuin
olisi ollut tuli pussihousujen persauksissa. Ihmettelin syytä moiseen. Hän kuulemma yritti ottaa
takaisin menetettyä aikaa. Olin kuulemma ollut niin hidas ja veltto kuski, että nyt piti ottaa se aika
kiinni. Pääsimme kunnialla taloyhtiömme parkkipaikalle ja erkaannuimme rappujen edessä. Jälleen
yksi koeajo oli takana.
Kiitokset tästä koeajomahdollisuudesta Arita Airportille Vantaalle. Toivottu auto järjestyi
ajettavaksi ja palvelu oli ystävällistä ja asiantuntevaa.

Juke valloittamallaan vuorella.

Tässä mielipiteeni automaattisesta Jukesta:
Muotoilu on valtavirrasta poikkeavaa, mikä auttaa jos ei halua ajaa kloonin kloonilla. Sopii
joillekin, mutta ei kaikille. Sisältä Juke on täynnä pleikkarisukupolven juttuja, joka tuo oman
pirteyden automalliin.
Voisin suositella tätä niille jäykkäniskoille, jotka eivät autoillessaan periaatteen vuoksi päätään
käännä. Kamerajärjestelmä auttaa, etteivät aja ainakaan peruutellessa toisten päälle.
En suosittelisi tätä pelihullujen ajokortillisten lasten vanhemmille. Voi olla hankala saada erotettua
penskat ja auto toisistaan. Juke näyttää nimittäin jopa G-voimat näytöllään, joten tietäähän sen
missä niitä ennätyksiä yritetään pelata tällä autolla.
Tätä koeajoa saa jakaa eteenpäin, mutta sitä ei saa muokata millään tapaa. Tekijänoikeudet ovat
allekirjoittaneella niin tekstin, kuvien kuin ohessa tuotetun koeajovideonkin suhteen.
Rutinoff ja korvikeautot Facebookissa.
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