- KORVIKEAUTOT KOEAJOSSA Skoda Fabia 2015

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 Skoda Fabian 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: Skoda Fabia 2015

Fabia Sompasaaressa.

Uutta rautaa kehiin, eli tällä kertaa koeajossa on uutukainen Skoda Fabia. Auto tuli myyntiin
vuoden 2015 alussa. Koeajossa on auto, joka on tarkalta mallimerkinnältään Skoda Fabia 1.2 TSI
110 Style DSG. Kyseessähän on tonnikaksisatasella turbokoneella varustettu viisiovinen Fabia,
jossa on automaattilaatikko ja Style-varustelutaso. Auto ryntää nollasta sataan 9,4 sekunnissa ja
vääntöä koneesta löytyy 175 Nm. Fabia saatiin koeajoon Arita Herttoniemestä, joka on täysin uusi
Skoda-autoliike Helsingissä. Kiitokset heille auton koeajomahdollisuudesta.
Varsinaisen koeajon hoitaa Rutinoffin kuski kumppaneineen, joten annettakoon puheenvuoro heille.

Arita Herttoniemi
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Pari kuvaa Arita Herttoniemen sisätiloista.

Sätin itseäni aamulla siitä, että olin sopinut koeajon kello yhdeksäksi. Minun piti herätä
herätyskellon mukaan, mikä ei ole minulle luonnollista. Luonnollista sen sijaan oli lähteä
tutustumaan uudistuneeseen Skoda Fabiaan uudessa autoliikkeessä Helsingin Herttoniemessä.
Liikkeen avajaiset olivat olleet vasta edellisenä viikonloppuna, joten tiedossa oli kaikkea
mahdollista uutta.
Toive siitä, että saisin ajaa autoja yksin, oli haudattu jo aikaisemmin. Tapasin Oskari Närän, tuon
Toyota-jäärän ja Jarno Koikkalan, vaimonsa kuskaamaa Qashqaita puunaavan tossukan,
taloyhtiömme parkkipaikalla. Nousimme Närän Yarikseen ja suuntasimme tankille. Istun kuulemma
niin raskaasti kyydissä, että saan tankata aina kun liikumme hänen autollaan.
Matka Vantaalta Herttoniemeen otti aikaa vähemmän kuin olin osannut arvioida, sillä Närän vanha
nahkasaapas oli aika raskastekoinen. Olimme liikkeen luona ennen sovittua aikaa. Pyysin kaksikkoa
odottelemaan autossa, kun käyn itse noutamassa koeajoauton.
Tapasinkin yllättäen kontaktihenkilöni liikkeen pihalla. Menimme sisälle ja kävimme tekemässä
tutustumiskierroksen yläkerran autonäyttelytiloissa. Nautimme samalla kupit mokkaa, mikä piristää
mukavasti aamuisin. Teimme sen jälkeen pakolliset paperityöt, että sain koeajoluvan ja auton
avaimet. Itse auto odottelikin jo liikkeen edessä kadun varressa. Kävimme myyjän kanssa pikaisesti
läpi auton ominaisuudet, ja hän toivotteli hyviä koeajoja.

Fabia Arita Herttoniemen edessä.
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Koska auto oli pesty, otin siitä heti muutaman kuvan liikkeen edessä. Suomen talvisää oli kääntynyt
taas sellaiselle kantille, että vartti motarilla ajoa, niin autosta saa kuvata vain kuraa. Tuo mielessäni
päätinkin kurvailla ensin pikkuteitä pitkin johonkin rauhalliseen kuvauspaikkaan. Olin saanut
avuliaalta myyjältä vinkin käydä Kalasatamassa. Paikka oli minulle käymätön, joten päätin
piipahtaa sielläkin koeajon aikana. Ensin tosin ajattelin suunnata keulan hieman lähemmäksi.
Komensin Närän ja Jarnon kyytiin. Närä nyrpisteli nenäänsä tuttuun tapaansa istuessaan
takapenkille. Jarno puolestaan oli iloinen, ettei hänen tarvinnut ajaa, kun huomasi auton olevan
automaatti. Hänen mielestään automaatit ovat vaikeita ajettavia, kun vasemmalle jalalle ei ole
mitään tekemistä. Vilkaisin miestä, että oliko hän tosissaan. Oli näemmä. Vastasin, että ostaa vaikka
koirien vinkulelun ja polkee sitä vasemmalla jalallaan aina kun pitäisi painaa kytkintä, niin kyllä se
tekemisen puute sillä tavalla korjautuu.
Pidän itse automaateista enemmän kuin hullu puurosta, joten olin todella iloinen kuullessani
etukäteen saavani ajoon Fabian DSG-laatikolla. Säädin autossa ajoasennon ja lähdin Sahaajankatua
pitkin keskustaan päin. Testasin jo heti alkumatkasta, että toimiiko auton vakionopeussäädin 40
km/h nopeudessa. Se otti näyttöön alimmillaan 42 km/h nopeuden, mikä vastaa varmaan aika
tarkasti todellista neljääkymppiä. Närän mielestä näin hiljaa ei aja edes mopoautot. Entä sitten, minä
ajan, vastasin papparaiselle.
Fabia osoittautui heti tilavaksi, takapenkin purnaajakaan ei löytänyt sieltä moitittavaa. Ajoasentoni
oli hyvä ja vaihteisto toimi kuin ajatus. Eipä niitä vaihtoja huomannut, mikä harmitti CVTvaihteistomiestä Närää. Vaihteistossa oli myös käsivalintamahdollisuus, mutta enpä minä ainakaan
osta automaattia vaihtaakseni käsin. Toki se mahdollistaisi rivakammat lähdöt, mutta
suoritusarvojen mukaan uskon Fabialla pärjäävän ilman käsin vatkaamistakin.
Matkalla kohti Mustikkamaata oli muutamia hidastetöyssyjä, joihin otimme tuntumaan bussin
takana ajellen. Eipä kilissyt eikä kolissut autossa mikään. Tai no, pysäköintikiekko ovitaskussa piti
omaa ääntään, mutta sehän onkin irrallinen. Jarno raapi Mustikkamaata lähestyessämme päätään ja
totesi, ettei tätä kyllä uskoisi saksalaisten tekemäksi. Vastasin, etten minäkään usko, että tämän ovat
tehneet saksalaiset, sillä Fabiat valmistetaan Tsekissä.

Takakontti 330 l / 1150 l.

Saatuani Fabian parkkiin Mustikkamaan tyhjälle parkkipaikalle, Jarno ryntäsi ulos ja takakontille.
Menin ihmeissäni perässä, että mitäs se oman perheensä kakkoskuski oikein puuhastelee. Jarno
tuijotti takakonttia ja mutisi ruokaostoksista ja niiden sopivuudesta takakonttiin. Kaadoin takapenkit
ja ilmoitin, että mikäli hänen vaimonsa ruokahalu kasvaa entisestään, niin takapenkit voi kyllä
kaataa. Tilaahan Fabian kontissa oli hyvin, 330 litraa oli enemmän mitä monessa muussa vastaavan
hinta- ja kokoluokan autossa. Minulle riitti pienempikin takakontti, joten se ei olisi oma kriteerini
autoa valitessani. Oman Rutinoffini kontti on pieni ja epäkäytännöllinen ja pärjään silläkin.
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Varoituskolmion paikka takakontissa.

Takakontissa oli sivuilla hieman lisäsäilytystilaa. Varapyörää ei tässäkään autossa ollut, mikä on
mielestäni miinuksen arvoinen asia. Sen sijaan Fabialle tuli plussaa varoituskolmion paikasta ja
ennen kaikkea kotelon punaisesta väristä. Näin se löytyy helposti tummasta kontista. Hienoa
Skodan insinöörit tai suunnittelijat tai ihan kuka tahansa, joka tuon on suunnitellut. Yksi
käytännöllinen yksityiskohta oli myös Fabian takaluukussa, sillä se suljetaan kumisesta vetimestä.
Sitä ei tarvitse hakea, vaan se roikkuu aina näkyvillä ja on helppokäyttöinen.

Fabian sivuprofiili.

Takakontin jälkeen tutkailimme autoa tarkemmin ulkopuolelta. Löysin siitä heti yhden asian, joka ei
miellyttänyt minua. Auto ei ollut punainen, vaan se oli maalattu mustaksi. Närä tarttui väriasiaan
heti ja alkoi päivitellä, että noin pieneen autoon on tuhlattu edustusauton väriä. Väriasiat ovat
makuasioita, mutta omasta värimaustani en luovu, eli Rutinoffin punainen on ainoa oikea väri. Siis
kyseessähän on se kesä kesältä vaaleneva punainen, joka oli muotia 80-luvulla. Muuten Fabia oli
selkeän muotoinen auto, jossa ei ollut lähdetty revittelemään muotoilun uusimmilla tuulilla.
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1,2 litran turbokone.

Vilkaisin tuttuun tapaani myös konehuoneen puolelle, vaikka oma ymmärrykseni nykytekniikasta
on aika pintapuoleista. Pissapojan säiliö oli helposti löydettävissä, sillä sininen korkki herätti
huomiota. Tämä on hyvä asia, sitähän sitä useimmiten etsitään pellin avauksen jälkeen. Eriväriset
nesteet konehuoneessa olivat kiva yksityiskohta. Musta sulakerasia oli merkitty sulakkeen kuvalla,
joka oli myös asiallinen oivallus. Eipähän tarvitse kirjoittaa sanaa Sulake kymmenellä kielellä, kun
laittaa siihen kuvan.

Fabian takatilat.

6

Seuraavaksi menin etupäästä takapäähän, tai ainakin melkein, eli takatiloja syynäämään. Olihan
siellä tilaa, kuten Närä oli jo matkalla ilmoittanut. Itseni mittaisen kuskin takana mahtuu istumaan
erittäin hyvin. Takaovissa oli sähkölasit, joten myös takapenkkiläiset voivat ilmaista asiansa
ulkomaailmalle. Sen sijaan takapenkkiläisille ei ollut juomapullon / mukin paikkaa. Etupenkkien
selkänojissa oli taskut, joten ehkä niissä kulkisi mukana joku litteä juoma.

Fabian etutilat.

Etupenkkien muotoilu oli onneksi sivuliukumista pysäyttävämpää kuin takapenkillä. Pikantti
yksityiskohta penkeissä oli niiden sivuissa oleva ruudukko. Siitä ei tullut mieleen vanha toppatakki,
kuten joissain autoissa oli ollut, vaan moderni nykyaika. Närä hekotteli taustalla, että hänelle tulee
mieleen aitaverkko. Käskin vanhan lammaspaimenen mennä ostamaan jostain uusi rukki. Siihen
Närä totesi, ettei ole ikinä ollut edes lähellä lampaita. Hän oli elättänyt itsensä trukkikuskina. Fabian
matoissa ei ollut Skoda eikä Fabia -tekstejä, mikä ei ollut mieleeni. Pientä mainosta mattoihin, niin
auton sivulta tullutkin huomaa heti mihin on astumassa, ellei autotietämys ole kovin vahva.

Fabian kojelauta.
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Fabian kojelauta oli nykytyylin mukainen ja kaukana vanhoista Skodista. Kosketusnäyttö oli
avainsana tähän tyyliin. Lämmityslaitteen säätimet olivat alempana erillisenä yksikkönä oman
näytön kanssa. Hitekki-fiilistä sisustaan toi kojelaudan pinnoite, joka jäljitteli harjattua terästä. Se
oli mielestäni aika makea yksityiskohta. Pienetkin jutut sisustassa ovat isoja asioita, sillä niitähän
sitä tuijottaa ajaessaan. Varusteita kiitosta ansaitsee avaimeton sisäänkäynti ja nappikäynnistys.
Eipähän kukaan väännä enää avainta solmuun.

Fabian mittaristo.

Mittaristo oli mukavan selkeä. Siitä löytyi kunnon analogisilla mittareilla polttoaineen määrä ja
moottorin lämpötila. Varsinkin moottorin lämpömittari puuttuu joistain automalleista tyystin. Närä
juputti taas, että painoa vaan tuo lisää tuollainen ylimääräinen viisarimittari. Lohkaisin takaisin, että
sen takia tässä onkin turbo, toisin kuin herran omassa kiesissä.
Mittariston keskinäyttöön tuli monenlaista informaatiota, kuten avoimet ovet, nopeus, kulutus, öljyn
lämpötila, keskinopeus, ym, ym. Nopeusmittarin lukemissa joku oli varmaan elänyt omaa
unelmaansa, sillä ehkä 240 km/h oli tälle autolle saavuttamattomissa. Vaan toisaalta, jospa sieltä
olisi joskus tulossa vielä Fabia RS.

Fabian kosketusnäyttö.
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Kosketusnäytöstä löytyi vaikka kuinka paljon erilaista informaatiota ja asetuksia. En edes elänyt
sellaisissa haaveissa, että olisin tutustunut siihen syvällisemmin. Painelin joitain nappeja ja tutkin
sellaista mihin pääsin helposti käsiksi. Näytöltä pääsi aika helposti käsiksi eri tiloihin ja asetuksiin.
Miellyttävä tuollainen scrollaava kuvakemuoto. Kosketusnäyttöön tuli myös kulutusnäyttö, joka
näyttää kuvassa tyhjäkäynnin vuoksi vähän reilumpaa lukemaa. Halusin nimittäin kuvatessa videon
taustaääneksi Fabian moottoriäänen, enkä Närän mutinoita.

Juomateline ja kännykkäteline adapterilla.

Edestä löytyi kaipaamani juomateline, tai oikeastaan niitä oli kaksi. Siinä oli kyllä yksi ihmetyksen
paikka, että minkä takia apukuskille on tarkoitettu pienempi juoma kuin kuskille? Aika usein sillä
apparin paikalla istuvalla on isompi jano, varsinkin viikonloppuisin.
Vaan tarjosipa juomateline yhden suuren yllätyksenkin, eli siihen sai adapterin avulla kätevän
kännykkätelineen. Vau, enpäs ole ennen tällaiseenkaan törmännyt. Jarno kuuli kommenttini ja alkoi
tunkea siihen omaa leipälapion kokoista puhelintaan. Eihän se mahtunut mitenkään päin.
Lohduttelin miestä ja totesin, että juomateline on muodoltaan sellainen, että kyllä siihen varmaan
saa sellaisen leipälapioillekin tarkoitetun leveämmän kännykkätelineen. Ja ellei saa, niin kätevä
mies tulostaa sellaisen itse 3D-tulostimella. Oma puhelimeni sen sijaan sujahti telineeseen helposti.
Lisää pikkutavaroiden säilytystilaa
löytyi katon rajasta aurinkolasikotelon muodossa ja keskikyynärnojasta.
Närä jupisi taas, että lisää painoa,
lisää paino kun tuollaisia koteloita
värkätään autoon. Se huonontaa
suorituskykyä ja saa ihmiset
tientukoiksi. Huomautin jälleen
kerran turbosta.
Eihän autoa varastona pidä pitää,
mutta hyvä se on saada pikkutavarat,
kuten laturit, kolikot, kynät ja muut
suojaan varkaiden katseilta.
Heitin vielä Närälle piikin, että ellei
omista mitään, niin mitäpä niillä
säilytystiloillakaan.
Papparainen
tuhahti kiukkuisena takaisin.
Keskikyynärnoja
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Kattovalo takana.

Tutkailin vielä lopuksi, että millainen valaistus Fabiassa on. Edessä oli ihan normaali kattovalo.
Vilkaisin taakse keskelle ja kerkesin todeta, ettei takana ole kattovaloa. Sehän oli ihan normaalia,
sillä harvoissa pikkuautoissa on etu- ja takakattovalo erikseen. Hyvä kun kerkesin tuon huomioni
ilmoille päästää, kun Jarno alkoi viitata. Luulin käden nousua ensin hermostolliseksi vaivaksi, mutta
hän pyysikin puheenvuoroa. Vaimo oli kuulemma opettanut sen kotikäyttäytymisen aakkosissa.
Jarnon saadessa puheenvuoron, hän ilmoitti takana olevan poistumisvalot molempien takaovien
yläpuolella.
No niinpähän näytti olevankin, totesin tarkemmin katsottuani. En tiedä muistelenko ihan omiani,
mutta jotenkin minusta tuntuu, että joskus kauan, kauan sitten autoissa on ollut tuollaisia sisävaloja.
Ajatus oli kyllä hyvä, sillä noin molemmat takapenkkiläiset saavat valoa itselleen ja vain itselleen.
Sitten seuraa yksi mutta, eli miksi niitä ei ole tehty samalla suunnattaviksi? Varmaan Skodankin
insinöörit lentävät harva se viikko ja säätävät lentokoneen valoja lukiessaan papereitaan. Siitä olisi
ollut helppo kopsata idea ja esittää se omanaan. Kyllä sillä varmaan parit tummat oluet irtoaisivat
paikallisessa pubissa tiiminvetäjältä.

Sieltähän niitä Fabioita saa ostaa.
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Tutkailu alkoi olla tältä osaa tehty ja halu päästä jatkamaan ajamista oli kova. Komensin jälleen
kaksikon autoon ja suuntasin keulan Kalasatamana alueelle. Olin aikaisemmin luullut, ettei sinne
ole autolla juuri asiaa, mutta myyjän kertoman mukaan rantaan pääsisi kyllä autolla. Pienen
kiertelyn ja kaartelun jälkeen olimme Kalasatamassa. Tai noh, jos aivan tarkkoja ollaan, niin
lopullinen määränpäämme oli Sompasaaren kärjessä, jossa on myös Ihana Kahvila.

Vanhaa ja uutta rinnakkain.

Sompasaaren kärjessä Jarno inusi päästä rattiin, sillä täällä olisi tilaa kokeilla automaattia. Vilkuilin
lähistöllä olevaa autokouluautoa ja ilmoitin, että mikäli hänen ajonsa menisi automaatilla huonosti,
olisi seuraava auto autokouluauto. Se siitä kuljettajan vaihdosta, eli jatkoin kuskina.

Mainosta kyljen leveydeltä.
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Kuvailin Sompasaaressa autoa edestä, takaa ja sivulta. Kuvia ei ollut koskaan liikaa. Närä puhisi
malttamattomana, että pitäisi mennä ajamaan isoa kovaa moottoritielle, että saisi tietää miten Fabia
liikahtaa. Myönnyin hänen pyyntöönsä, mutta vain sen ajamisen osalta. Isoa kovaa hän saisi ajaa
ihan itse omalla autollaan.
Lähdimme matkaan ja suuntasin keulan Itäväylälle. Ajoimme autoliikkeen ohitse Kehä ykköselle.
Automaatti osoittautui loistavaksi toiminnaltaan. Liikkeelle lähtiessä häiritsi ainoastaan se, kun
Jarno polki vieressä kytkinjalkaansa lattiaan. Selitys oli se, että jonkun sitä kytkintäkin pitää painaa.
Päästäkseni kehältä kaupungin suuntaan vaihdoin vasemmalle kaistalle ja sain heti yhden TaksiMersun roikkumaan takapuskuriin. Närä alkoi ilakoida, että nyt se suuttui kun ajan samanvärisellä
autolla ja automme on näin pieni. No, me suuntasimme Helsingin keskustan suuntaan ja taksi jatkoi
kehää pitkin. Rampilta pääsin jo kiihdyttämään ja kyllähän Fabia kiihtyi aivan riittävästi, jopa
kolme päällä. Ajo satasen nopeutta vain vahvisti käsitykseni, että alla oleva auto on tehty
kulkemaan. Ei minulla Fabian ajosta ollut negatiivista sanottavaa. Tehoja oli enemmän kuin
monessa muussa vastaavassa autossa ja tilaa myös.

Fabia takaa.

Kiertelimme takaisin autoliikkeeseen Viikin kautta. Moni asia oli näemmä muuttunut sen jälkeen
kun olin viimeksi autoillut seudulla. Risteyksistäkin oli tehty pyöreitä. Joku liikennesuunnittelija oli
näemmä alkanut piirtää risteyksiä kahvimukinsa avulla. Kerroin sen Närälle, joka vastasi nauraen,
että hän jää odottelemaan ensimmäistä possumunkin muotoista risteystä.
Viimein olimme takaisin autoliikkeellä. Hätistelin joutokaksikon pois kyydistäni ja kävin
palauttamassa auton avaimet myyjälle. Kiittelin lainasta ja lupasin palata asiaan, kun olen
prosessoinut koeajon mielessäni. Kiitokset vielä Arita Herttoniemelle koeajomahdollisuudesta.
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Tässä mielipiteeni Fabiasta:
Täysin uudistunut Fabia on pirtsakka tuttavuus menohalujensa puolesta ja tilaa löytyy enemmän
kuin monesta muusta vastaavasta autosta. Sisustasta on myös tehty viihtyisä ja nykyaikainen.
Voisin suositella Fabiaa henkilölle, jonka kännykkä seilaa autossa aina penkiltä lattialle ja jonka
jälkikasvu tappelee sitä pidetäänkö takasisävaloa päällä vai ei.
En suosittelisi tätä perheelle, jossa apukuskilla on aina isompi jano kuin kuskilla ja molemmat ovat
vielä mustasukkaisia omista juomistaan.

Rutinoff ja korvikeautot Facebookissa.
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