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Rutinoffin kuski körötteli: Toyota Yaris

Olihan se tämäkin päivä nähtävä. En tarkoita nyt pakkasta ja viimaa, joka teki koeajopäivästä
haasteellisen kuvaamisen suhteen. Tarkoitan sitä, että olisin kuvaamassa ja koeajamassa Oskari
Närän uutta Yarista. Ei siinäkään vielä mitään, mutta kun Närä itse pyysi ja luovutti avaimet ilman
itkemistä tai valittamista minun suhtautumisesta korvikeautoihin. Olen ihan rehellinen. Saa niitä
huonoja korvikeautoja ostella vaikka tusinan, eivät ne yhtä hyvää Rutinoffia korvaa!
Itse koeajo tuli aika nopealla aikataululla, sillä Närä vain ilmestyi ovelleni lauantaiaamuna kello
neljä ja ilmoitti olevan aika ottaa tuntumaa maailman parhaaseen lähes pikkuautoon. Lähes? Lähes
siksi, että Toyotalla on vielä pienempiäkin malleja tuotannossa ja jopa Suomen myyntiohjelmassa.
Ajamme siis tänään lähes pikkuauton, joka tottelee nimeä Toyota Yaris 1.33 Dual VVT-i Comfort
5ov Multidrive. Pienellä autolla oli iso nimi. Nimi onkin lyhennetty takaluukkuun muotoon Toyota
Yaris.
Sain toppuuteltua Närää, että lähtisimme liikkeelle vasta päivänvalossa. Se onnistui. Lähdön
hetkellä kävi kuitenkin selville miksi Närä antoi auton koeajoon. Uuden auton tankki oli lähes tyhjä
ja persaukinen papparainen keksi maksattaa minulla ensimmäisen tankillisen. Lupasin täyttää tankin
tämän kerran, kun sain jopa ajaa tätä Närän mieleistä mestariluomusta.
Ennen lähtöä sain vielä kuulla, että Närä oli ostanut Yariksen aikaisemmin kuulemieni perustelujen
mukaan. Hänen nuorella tyttöystävällään on myös Yaris, mutta manuaalivaihteinen. Närä halusi
näyttää, että he ovat ikään kuin pari ja vaihtoi Corollan Yarikseen. Corollan ongelmista hän ei
maininnut mitään.
Minulle auto itsessään oli uusi tuttavuus ja näin sen ensimmäistä kertaa, kun menimme Närän
kanssa sitä katsomaan. Hän oli noutanut sen eilen illalla Ulpukan kanssa läheiseltä automyyjältä. Ei
siltä, mihin Corolla oli jäänyt, vaan meitä lähinnä olevasta liikkeestä. Siellä oli ollut paras palvelu ja
ammattitaitoisin myyjä. Eikä ollut edes Närän Toyota-kerhon jäsen. Oli Närä yrittänyt sitä
käännyttää, mutta ei ollut onnistunut.
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Sain jo matkalla parkkipaikalle kuulla miten tämän päivän Yaris hakkaa mennen tullen eilispäivän
Corollat, muista merkeistä nyt puhumattakaan. Närän mielestä Opelit olivat ihan lepoja ja Mersut
mesuja kun niitä vertasi Yarikseen.

Ensivaikutelma Yariksesta oli yltiöpositiivinen, se oli punainen. Ei ihan Rutinoffin punainen, mutta
punainen silti ja siitä annan aina plussaa. Närä tahtoi heti esitellä auton pellin alla olevan 99
hevosvoiman voimakoneen. Rutinoffiin verrattuna ne olivat Toyotalla saaneet mahtumaan aika
paljon hevosia noin pieneen tilaan.
En minä moottorista sen ihmeempiä osannut sanoa. Pissapojan täyttökorkki on hyvin hollilla
vasemmalla ja öljytikku napottaa vieressä. Syylarin korkkikaan ei ole kateissa, joten kaikki huolto
mikä voi tulla eteen normiautoilijalle on hyvin hollilla. Sen pistin merkille, että tässä on
polttimoiden vaihto tehty helpoksi, sillä tilaa on molemmin puolin. Ei tarvitse irrottaa umpiota,
akkua eikä lokasuojaa polttimonvaihtoa varten. Siitä plussaa.
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Närä myhäili jo tyytyväisenä, kun huomasin erittäin mielenkiintoisen seikan. Närä laittoi konepellin
tukiraudan akun päälle. Säikähdin siitä, kun luulin papparaisen yrittävän oikosulkea akkua. Ei, se ei
ollut sitä. Kyseessä ei siis ollut pelostani huolimatta akun oikosulkurauta. Onneksi plusnapa on
suojattu, ettei irti päässyt tukirauta pääse oikosulkemaan akun napoja. Mielenkiintoinen ratkaisu,
johon en ole törmännyt aikaisemmin. Siitä ei tullut plussaa.
Siinä samalla kun Närä sulki konepeltiä, tutkailin Yariksen rengaskokoa. Se oli mukavan pieni näin
nykyautoon. Alla eivät pyörineet mitkään ylileveät vesiliirron ystävät, vaan lähinnä kapeina naruina
tunnetut 175/65 15 renkaat. Isothan nuo olivat Rutinoffin renkaisiin verrattuna, mutta muuten
kohtuulliset kumit. Noita jaksaa tuollainen Närän ikäinen papparainenkin kanniskella paremmin
kuin leveämpiä läskejä.

Etupään jälkeen oli luonnollista, että tutkailimme auton takaosaston. Närä selitti, että oli poistanut
autosta välipohjan. Tavaratilan pohjalle oli laitettu kaukalomatto, mikä on mielestäni ihan asiallista
uudessa autossa. Joku heittää sinne kuitenkin poikien kanssa reissatessa puoliksi juodun bissetölkin
ja kaljan haju pysyy matossa pitkään. Tavaratila ei ollut mitenkään iso, sinne ei laiteta edes hevosen
puolikasta. Sovittelin sinne luottokorttiani ja totesin sen riittävän kokoiseksi ainakin omia tarpeita
ajatellen.

Vararenkaan kohdalla tuli pieni ongelma, sitä ei ollut olemassakaan. Mitäs jos huolto-ohjelmassa
lukee, että vararenkaan ilmapaine ja kulutuspinta pitää tarkastaa. Mitä huoltomies tekee?
Tavaratilan pohjan alla oli kompura, renkaanpaikkausaine, hinauskoukku ja tunkin veivi. Mitään
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tunkkia siellä ei ollut. Minulle tuli heti mieleen, että olivatkohan ne Toyotalla sanoneet Närälle, että
me pidämme tunkkisi. Revittyäni siitä hetken huumoria, Närä tarkensi asiaa.

Papparainen veti kuskin jakkaran etuasentoon ja komensi katsomaan takaa penkin alle. Katsoin,
mutta en nähnyt mitään. Tunsin siellä jotain. Otin kameralla kuvan ja kuvasta huomasin siellä
olevan muovisen suojan. Summamutikassa muovilipareita painellen sain suojan pois ja uuden
kuvan ottamisen jälkeen kameran näytöllä oli tunkki. Varmistin vielä, että se on myös fyysisesti
siellä penkin alla. Olipahan killeri paikka tunkille. Jos nyt joku tulee sanomaan Yariksen
omistajalle, että pidä tunkkisi, niin siihen voi vastata: Niin pidänkin, sillä sinä et sitä löydä!
Loistavaa, plussaa tästä nerokkaasta tunkin paikasta. Kukaan ei vie enää tunkkia, lällällää.

Koska olin jo kontillani takajalkatilassa, päätin tsekata takaosan. kävin ensin säätämässä kuljettajan
penkin itselleni ja sen jälkeen katsoin miten mahtuisin itseni taakse, jos joskus mielenhäiriössä
istuisin Yariksen takapenkillä. Kyllä, sinne mahtui yllättävän hyvin. Siinä kenkiä jalkatilassa
tampatessa huomasin yhden mielenkiintoisen seikan. Takakumimatto oli yhtenäinen, siis koko
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jalkatilan levyinen. Matto pysyy todella hyvin paikoillaan, eikä väliin jää rakoa johon kaikki kura
kerääntyy ja tarttuu kiinni.
Juomatelineet ovat aina olleet tarkkailuni kohde, sillä pitäähän autossa huolehtia nesteytyksestä.
Takamatkustajille näytti olevan yksi juomateline, mikä saattaa aiheuttaa vakavia riitatilanteita
nestehukasta kärsivien keskuudessa. Suomalaiset sienet kun ovat tunnetusti niin omistuksen haluisia
juomistaan, ettei niitä jaeta kaverin kanssa. Jos istun takana Yariksessa, niin istun yksin, etten
näänny janoon. Närä mutisi sivusta, että ota oma tuttipullo, niin ei tarvitse juputtaa mokomasta
juomapullotelineestä. Hyvähän se on vaarin sanoa, kun on itse niin kuivakka kuin olla voi.
Takaosassa ei nyt ollut mitään ihmeellistä. Takaikkunoissa oli sähkötoiminto. Ne saattoi lukita
edestä, joten eivätpähän penskat renkkaa moottoreita paskaksi tai hypi ikkunoista jos matka
mummolaan ei kiinnosta. Takapenkkien vaaleita raitoja katsellessa tuli mieleen, että olikohan tässä
nyt yritetty leikkiä Viperiä. Sillä erotuksella vain, että Viperissä raidat ovat ulkona maalipinnassa ja
tässä Yariksessa ne olivat laitettu penkin verhoiluun. Ei vauhtiraidat kyllä vauhtia lisää sisätiloissa.

Olikohan Japanissa käsitetty joku asia väärin?
Sinällään vaaleat raidat penkeissä eivät ole järkevä
asia. Kaikki lika näkyy turhan hyvin ja se antaa
epäsiistin
vaikutelman.
Liian
vaaleista
vauhtiraidoista annan miinusta.
Seuraavaksi
pääsin
tutustumaan
etuosaan.
Kuljettajan ovessa oli namiskuukkeleita jo
enemmän. Ei mitään ihmeellistä, vaan ihan normi
setti. Ratin vasemmalta puolen löytyi sivupeilien ja
ajovalon korkeudensäätönamikat.
Tarkastin heti kumimaton ja siinä luki Yaris. On
erittäin tärkeää, että matto on juuri kyseiseen automalliin. Pieniä asioita, jotka unohtuvat niiltä,
jotka tarjousladoissa etsivät halpiskumimattoja säästö mielessä.
Edessä penkkien vaalea linjaus jatkuu kojelaudassa ja ovissa. Kuljettajaa hemmotellaan vielä
kyynärnojalla, mitä itse arvostan suuresti. Laiska mies kun nojailee aina kun se vaan on
mahdollista.
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Yariksen mittaristo ja kojelaudan kosketusnäyttö (Toyota touch & go) olivat kyllä vaikuttavan
näköisiä. Nyt ollaan tultu todella pitkälle siitä askeettisesta pikkuautosta, joita tämän kokoluokan
autot olivat vielä jokin aika takaperin. Närä vaahtosi kovasti kaikista Yariksen herkuista. Tyydyin
lohkaisemaan takaisin, että paljon vikakohteita ja toimiiko kosketusnäyttö pakkasella ja entä jos
akku tyhjenee, niin missä sitten kaikki nätit valot ovat.
No, itse asiaan. Ratista löytyi audion ja puhelimen säätimet. Kokeilimme heti parittaa minun
Lumian auton kanssa ja se onnistui. Autoon sai ladattua jopa puhelimen muistikirjan ja puhelimessa
olevaa musiikkia on mahdollisuus kuunnella auton äänentoistojärjestelmän kautta. Loistava
ominaisuus. Ratin yhteydestä löytyi muutakin, eli oikeassa alakulmassa vakionopeussäätimen viiksi
sekä ratin takana vaihdevivut, joilla voi vaihtaa portaattoman vaihteiston vaihteita! Hmm, kuulostaa
vähän samalta kuin kantaa pohjattomalla ämpärillä vettä kansi päällä. Yksi varuste pitää vielä
mainita, eli kaksialueautomaatti-ilmastointi. Jos appari alkaa hiiltyä, niin sille vain lämmöt kylmän
puolelle ja samalla itse voi nauttia leppoisista lämmöistä. Tuo on toimiva konsti päästä vieressä
istuvasta räpättäjästä eroon.

Tutustuin tarkemmin kosketusnäyttöön ja pitää kyllä myöntää, että se mikä on alkanut toimia
puhelimissa, niin toimii näemmä autossakin. Tämä on ensimmäinen auto, jossa pääsin räpeltämään
tällaista näyttöä. Radio oli helppo käyttää, se haki jopa automaattisesti kaikki sillä kohtaa kuuluvat
asemat yhdellä painalluksella. Navigaattori puolestaan näyttää paikkaa vaikka sillä ei navigoiskaan.
Nyt ei voi kukaan sanoa, ettei tiedä missä autonsa kanssa on. Minulla on Rutinoffissa 10 vuotta
vanha puhelinluettelon kartta. Se on muuten hyvä, mutta teksti on vähän pientä ja pimeällä sen
lukeminen on todella vaikeaa ilman sisävaloa.
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Nyt oli aika ottaa tuntumaa autoon itse ajossa. Säädin penkin vielä kunnolla sekä ratin, josta löytyi
sekä korkeus- että syvyyssäätö. Testasin tuulilasin- ja takalasinpyyhkimet. Edessäkin oli vain yksi
pyyhin, joka oli melko mielenkiintoisen näköinen. Olisi mielenkiintoista tietää, että puolittaako vai
tuplaako tuo pyyhinkustannukset. Yksi kun voi olla kalliimpi mitä kaksi. Näräkään ei tiennyt asiaa,
sillä Toyotan tuulilasinpyyhkijät ovat kuulemma ikuisia.

Ennen lähtöä kiinnitin vielä huomion käsijarrun luona oleviin nappeihin. Siitä löytyi
istuinlämmittimien kytkimet. Ne olivat vain yksiasentoiset. Lisäksi löytyi nappi luistoneston /
ajonhallinnan poiskytkemiseksi sekä sport-nappi. Sport-asento ei lisää auton tehoja eikä kulkupuoli
muutenkaan muutu rivakammaksi, se vain kierrättää konetta isommilla kierroksilla.
Urheiluautofiilis tulee siis kohonneen polttoaineenkulutuksen muodossa.
Itse vaihteistossa oli parkki-, pakki-, vapaa- ja ajoasento. Sen lisäksi kepin saa manuaaliasentoon,
jossa portaattoman vaihteiston vaihteita voi vaihdella itse. Jälleen kerran tulee mieleen
edesmenneen ystäväni Werneri Warren sanat: ”Miksi ostaa automaatti jos haluaa vaihtaa itse
vaihteita?” Närä taas puolusteli, että tiukoissa tilanteissa hän hoitaa auton varmemmin perille kuin
automaatti. Meni kyllä vähän satujen puolelle, mutta olkoot.
Ennen lähtöä Närä esitteli vielä hansikaslokeron. Se oli niin pieni, etteivät auton 658 ja 220 sivua
käsittävät käyttöohjekirjat mahdu kunnolla sisälle. Ratkaisimme ongelman tunkemalla paksumpi
kirja kansion kanssa apparin penkin alle. Tuossa ei nyt ole järjen häivää, että ohjekirjat täyttävät
koko hansikaslokeron, joka on jo nimensäkin puolesta ajohanskoja varten. Hansikaslokerosta löytyi
audioliitännät, eli aux- ja usb-liitäntä. Testasimme sitä Närän usb-tikulla ja totta tosiaan, musiikki
oli helposti valittavissa kosketusnäytön avulla.
Viimein sain auton käyntiin ja pakin päälle. Melkein putosin tuolilta (onneksi olin turvavöissä), sillä
näyttöön ilmestyi kuva, tarkemmin sanottuna peruutuskameran tuottama kuva. Ei voi olla totta.
Auto joka mahtuu melkein poikittain parkkiruutuun pitää sisällään peruutuskameran. Pikku
japanilainen pääsi yllättämään jälleen kerran. Närä raakkui tyytyväisenä, että tästä on moni Mesukuskikin hänelle kateellinen.
Pakittaessa totesin auton liikkuvan tasamaalla ilman kaasunkäyttöäkin, eli auto ryömii. Totesin
myös sen, että peruutettaessa pitää olla tarkka kaasun käytön suhteen. Yaris nimittäin suorastaan
loikkaa taaksepäin, mikäli antaa ronttosta varomattomasti. On melko herkkäliikkeinen peli.
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Varsinkin taskuparkkeeraustilanteessa pitää olla tarkka ja pelata vaikka käsijarrun kanssa. Hieman
liian hötkelö pakittaessa minun makuuni. Ehkä siihenkin tottuu ajan kanssa, ken tällaisen omistaa.
Minun keskittyessä ajamiseen, Närä laittoi näyttöön navin näytön, jotta näen livenäkin miten me
liikumme kartalla. Vitsi, nyt voi sanoa Yariksen ratissa, että on aina kartalla. Ensimmäisessä
risteyksessä totesin vilkun sirkuttavan kuin lintu. Se ei ollut miehekäs klonks, klonks, kuten
Rutinoffissa, vaan tsirp, trirp ääni. Terävä ja kuuluva kylläkin. Närä kivahti kommenttiini, että Yaris
on tyttöauto ja sen kuuluukin sirkuttaa.

Yaris totteli kaasupoljinta ihan niin kuin sataheppaisen auton kuuluukin. Käsistä se ei lähtenyt eikä
repinyt ranteita hajalle kiihtyvyydellään, mutta ei se mikään täi tervassakaan ollut. Vaihteiston
toiminta oli todella esimerkillistä. Eipä ollut nykimisiä tai mitään muutakaan oiretta tässä laatikossa.
En alkanut kokeilla sport-asentoa, sillä minulla ei ole tarvista kierrättää moottoreita. Eco-valo paloi
nätisti mittaristossa ajon aikana. Viidenkympin alueella pääsin tekemään tuttavuutta
vakionopeussäätimen kanssa. Se on hyvä varuste.
Säädettyäni auton taustapeilit sähköllä oikeaan asentoon, pääsin hyödyntämään myös niitä. Ne
olivat hyvän kokoiset ja näkyvyys mainio. Ajaessa mietin kateuskerrointa. Sitä ei tarvinnut pelätä,
että joku naapuri olisi kateellinen kun tällaisen hankkii.
Moottoritien rampissa painoin kaasua lisää ja kohta kiidimme huimalla 90 km/h nopeudella. En
ajanut tasan satasta, sillä pikkuautollahan pitää olla jollain tapaa tien tukkona, että isoilla
työsuhdeliisareilla ajavilla on taas jutun juurta työpaikan aamukahvipöydässä. Jos ohjauksesta pitää
jotain sanoa, niin ehkä hieman tarttuvan oloinen suoraan ajossa. Parin rampin ajon jälkeen totesin
autolla olevan taipumista luistattaa takapyöriä sivusuunnassa suhteellisen herkästi. Luisto kyllä
loppuu heti alkuunsa ajonvakautuksen ansiosta, mutta se säikäyttää hieman. En tiedä, johtuuko se
renkaista vai alustasta. Joka tapauksessa auto korjaa sen kyllä itse nopeasti.
Teimme välipysähdyksen ja pidimme pienen kuvaussession ruotsalaisen megamyymälän
parkkipaikalla. Aikaisesta aamusta johtuen siellä oli vielä tilaa ajella ympyrää ja kuvailla autoa.
Testaisin peruuttamista ja kyllä kaasun kanssa saa tosiaankin olla tarkkana kun pakittelee.
Peruutuskameran kuvaa katsoessa tuli mieleen, että tällähän voi katsella naisia vielä kun ne ovat
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kävelleet ohi, mikäli istuu kadunvarressa parkissa. Pakki vaan päälle neitosen mentyä ohi, niin kuva
välittyy näyttöön. Närä meni ihan punaiseksi kun kerroin huomioni. Varovasti hän myönsi, että oli
jo testannut sitä siihen käyttöön. Zoomi vain puuttuu. Eli tässä pieni toive seuraavaan malliin:
peruutuskameraan zoomi ja kääntelymahdollisuus. Kohta autot valvovat itse parkkipaikkoja,
tallentavat kuvan jollekin serverille ja hälyttävät kun havaitsevat liikettä.
Kuvaussession jälkeen päätimme käydä kaupassa. Tarkoituksemme oli suunnata Koivukylän
Citymarkettiin. Närä esitteli navigaattoria ja sen KIKO-kohteita. Luulin sen olevan joku
japanilainen pikaruokaketju, mutta erehdyin. Kyseessä ovat KIinnostavat KOhteet. Närä yritti hakea
navigaattorista kyseistä Citymarkettia. Laite tarjosi vain Jumbon Cittaria, ei Koivukylän. Minäkin
yritin, sillä epäilin papparaisen kykyjä. Lopulta muistin, että samassa rakennuksessa toimii
apteekki. Hain Koivukylän apteekkia ja nyt KIKO-kohteista löytyi suurin piirtein oikealla kohdalla
oleva apteekki.
Tästä onnellisena starttasin auton. Mitä vit…, oli ensimmäinen havainto kun auto oli käynnissä. Se
äsken hakemani kohde oli kadonnut bittiavaruuteen. Startatessa navigaattori ja koko näyttö buuttaa,
joten sinne menee ennen starttia tehdyt asetukset osoitteen suhteen. Pitäisi tallentaa, niin ei häviäisi.
Määrittelin osoitteen uudelleen. Laite kertoi sellaisen reitin mitä en ollut tullut ikinä edes
ajatelleeksi. Meidän piti lähteä itään päästäksemme länteen. Okei, Japanihan on siellä suunnalla.
Pääsimme matkaan navitädin neuvoessa minne pitää kääntyä. Välillä täti kävi änkyttämään ja
välillä joku sana ei tullut ihan kokonaisena. Pari puheterapeutilla käyntiä, niin tädin puheongelmat
ovat historiaa. Opastukset tulivat kyllä riittävän ajoissa ja aina pariin kertaan. Ei tällä navilla
risteyksen ohi kyllä aja ja karttanäyttö on riittävän iso ja sitä on helppo säätää haluamakseen.
Kulutustahan tuollainen sähkölaite lisää, mikä ei varmasti ole viherpipertäjien mieleen. Tosin
nopeampi reitti vähentää päästöjä, joten?
Citymarketin parkkipaikka oli tavaratalon alakerrassa, joten pääsin kokeilemaan miten tällainen
auto taipuu parkkihalliin. Oma Rutinoff on kapeampi ja lyhyempi, joten minua vähän jännitti ne
betonitolpat. Hallissa käynti meni ihan nappiin, kuten myös kaupassa piipahtaminen.
Kaupasta suuntasimme takaisin kotiin. Ajoin pikkuteitä pitkin, sellaisia missä oli todella ikäviä
töyssyjä. Yaris meni terävin töyssyjen yli todella nätisti. Siis töyssythän kyllä tuntuivat, mutta auto
selvitti ne äänettömästi, kuin kova kumipallo olisi ylittänyt töyssyn. Jousitus ei pohjannut, tuskin se
edes tajusi niitä töyssyjä. Pelko veltosta japanilaisesta, jonka jouset ovat heti pohjassa, on tämän
auton kohdalla turhaa.
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Perillä kotiparkissa tutkailin vielä hetken autoa. Takanäkymä ja yleensäkin näkymät ulos olivat
kunnossa. Ikkunoita oli ihan kuten muissakin autoissa. Tosin peruutuskameran ansiosta näkymää tai
ainakin katsottavia kohteita oli normaalia enemmän. Minun oli pakko käydä vielä kerran
takapenkillä, sillä minua kiinnosti miten keskipaikalle mahtuu. Näin tein ja kyllä pitää todeta, ettei
siellä kolmea istu, ellei keskimmäinen ole joku riuku. Keskipaikka on mm.
turvavyövastakappaleiden vuoksi aika ikävä paikka istua. Ne painavat takapuolta. Kaksi istuu
herroiksi.

Vielä viimeisiä nuohouksia tehdessämme totesin yhden jännän asian. Takaluukku ja jopa konepelti
pitää sellaisen rämps-äänen kun niitä sulkee. Ovet sen sijaan pitävät mukavamman kuuloisen
thumps-äänen. Onhan se paljon miehekkäämpi kuin räkänokkamainen rämps. Takakilven kiinnitys
oli sellainen, että se varmaan osaltaan aiheutti mokoman äänen.
Närä odotti suu auki kehuja uudesta autostaan. Mietin ensin, että miten kertoisin ajatukseni, etten
loukkaisi häntä. Mies kun suunnitteli jo todella ylistävän kirjoituksen kirjoittamista oman kerhonsa
lehteen. Numeron levikistä tulisi kuulemma suurempi kuin isoimman valtakunnallisen
sanomalehden.
Ei minulla ollut oikeastaan mitään kovin negatiivista sanottavaa autosta koeajon perusteella.
Pikkaisen hötky tietyissä ajotilanteissa, kuten peruuttaessa ja liukkailla rampeilla, mutta muuten
menee hyvin ja vaihteisto on loistava. Jäin nyt miettimään, että miksihän itse vaihdan vielä vaihteita
manuaalisesti? Varusteet eivät myöskään jätä toivomisen varaa, sen puolestaan tekee säilytystilan
vähäisyys. Lisää suljettavaa säilytystilaa kiitos.
Niin ja tässä vaiheessa pitää mainita, että kävimme matkalla myös tankilla. Tankin vetoisuus on 42
litraa, joten se on vara köyhemmälläkin tankata täyteen. Minun onnekseni se ei ollut tyhjä, vaan
bensaa meni vain 26 litraa. Öljynpinnan indikointia ei ole mittaristossa, joten se on käytävä
katsomassa manuaalisesti tikusta. Närän mukaan ei tarvitse, sillä nämä eivät syö öljyä.
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Tässä mielipiteeni automaatti Yariksesta:
Luksusvarusteltu pikkuauto, jonka automaatti toimii erittäin sivistyneesti. Ei lähde tehojen puolesta
käsistä, vaikka laittaisi lapaset käteen. Yaris ottaa pomput kuin kumipallo, eli kantaa kuorman
hyvin.
Tätä voisi suositella vaikka niskavaivaiselle, jolle nykimiset tuottavat suurta tuskaa. Tämä ei nyi.
Lisäksi tämän omistajaksi voisi ajatella henkilöä, joka ei ole koskaan kartalla tai joka löytää kotiin
vain ajamalla kodin ohi menevän bussin perässä.
Kenelle tätä ei voisi suositella? No, ehkä ihmisille jotka ovat ilmoittaneet, etteivät koske
sormellakaan kosketusnäyttöiseen puhelimeen. Tätä autoa ei voi käyttää ilman kosketusnäyttöön
tutustumista. Enkä suosittelisi tätä myöskään henkilölle, joka haluaa säilyttää puolet
omaisuudestaan autossa. Tähän ei vaan mahdu, eli säilytystilaa on niukasti.
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