- KORVIKEAUTOT KOEAJOSSA VW Polo BlueGT 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 VW Polon 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: VW Polo BlueGT 2015

GT Poloinen Hietaniemen kärjessä.

Tämä ”sininen” koeajo on suoritettu vuoden 2015 vappuaattona. Kyseessä on ensimmäinen VW:n
koeajo. Tähän koeajoon tuli päädyttyä sillä tapaa, että oli palava halu ja tahto saada kokeilla pientä
hieman menevämpää autoa ja vielä automaattina. Polo BlueGT pitää sisällään 1,4 litraisen
turbokoneen, josta on otettu 150 hevosvoimaa ja 250 Nm vääntöä. Auton kone on nyt uusittu, eli
sitä pyörittää ketjun sijasta hihna ja siihen on tullut 2 ja 3 sylintereiden lepuutustoiminto.
Vajaakuormituksella Polo menee kahdella sylinterillä. Polttoainetalous pitäisi tuosta syystä olla
ihan mukavalla tasolla suhteutettuna auton menohaluihin. Auto liikahtaa tehtaan mukaan nollasta
sataan 7,8 sekunnissa! Tämän auton koeajoon ei liity suoraan mikään liike. Terveiset kuitenkin
Volkswagen Center Airportiin, josta Polo BlueGT lähti maailmalle.

Auton omistussuhteista huolimatta varsinaisen koeajon suorittaa Rutinoffin kuski kumppaneineen ja
näin ollen kaikki mitä alapuolella lukee, on hänen mielipiteitään ja tulkintojaan.

Väijyy kuin Polo pimeässä…
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Kaikkeen sitä taas tuleekin suostuttua, manailin kun sain pyynnön lähteä koeajamaan VW Polo
BlueGT DSG-automaattia vuodelta 2015. Auton omistaja halusi, että tulen koeajamaan sitä
Helsingin keskustaan. Olisi laittanut edes bussilipun tulemaan, mutta ei, ihan piti mennä omalla
kustannuksella Helsinkiin saakka. Toinen pyyntö oli, etten ottaisi Närää enkä Koikkalan Jarnoa
mukaan, he kun kuulemma vesittävät idioottimaisilla kommenteillaan hyvätkin koeajot. Pah,
minuahan ei määräillä, joten laitoin saman tien molemmille tekstarin ja pyysin mukaan. Lupasin
tällä kertaa tankata ihan oma-aloitteisesti Närän Yariksen, että pääsisimme varmasti porukalla
koeajopaikalle, joksi oli sovittu Helsingin keskustassa oleva Nesteen kylmäasema. Pihi omistaja
taisi yrittää sitä, että tankkaisin auton ennen koeajoa, kun järjesti moisen tapaamispaikan.
Koeajon kellonaika oli hieman epämääräinen. Omistaja kävisi kuulemma pesemässä auton ennen
koeajoa, eikä tiedä tarkasti mitä siihen menee aikaa. Laitoin takaisin viestiä, että laitan RomuReiskan asialle nostamaan sen autonpesukoneen jännitettä, niin pesut sujuva sekennissä. Vastaus
oli, että Polo pestään käsin, voi hellanlettas!
Suoriuduimme Närän ja Jarnon kanssa matkaan hyvissä ajoin. Pääsimme tuskin kahta sataa metriä,
kun Närä karjaisi ”Naps”. Ihmettelin syytä moiseen ja sain kuulla, että yleensä tuossa vaiheessa
Volkkarista napsahtaa jakohihna poikki. Eivät ne kuulemma kestää kuin pihalta tielle, jos aina
sitäkään. Kerroin naapurimme Ilmarinkin ajaneen Volkkarilla pitkiä matkoja. Närä tuhahti, ettei
yksi toimiva auto muuta sitä, että loput ovat huonoja. Just joo, murahdin takaisin.
Jarno puolestaan mietti ääneen sitä, että entä jos sellainen GT Polo on niin nopea, ettei hän kerkeä
kirjoittaa koeajon aikana vaimolleen yhtään tekstiviestiä? Vaimo voisi luulla, ettei hän olekaan
mennyt koeajolle, vaan kaivamaan nenää verkkokellariin. Ihan oikeasti, minulla ei ollut tuohon
mitään sanottavaa.
Närä oli Helsingin keskustassa kuin kotonaan, Yaris taisteli milloin ratikoita, pyöräilijöitä ja milloin
rollaattoreita vastaan kulkuvuorostaan, voittaen kaikki joka kerta. Voitimme jopa vihreät
liikennevalot ajamalla niitä päin keltaisilla. Tuo oli täysin Närän oma tulkinta.
Saavuimme kylmäaseman pihalle hyvissä ajoin ja saimme odotella noin vartin verran sinisen Polon
saapumista. Väri oli sinällään kohdallaan, koska autossa oli sinistä myös penkeissä ja mallimerkintä
oli BlueGT. Olisin siitä huolimatta ostanut itse sen punaisena.

Polon takaluukun avaus.
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Polo parkkeerattiin niin, että jäin katselemaan sen takaluukkua. En nähnyt takaluukussa mitään
avausjuttua, niin minulla kävi mielessä, että nuukat saksalaiset eivät ole laittaneet takaluukkua
toimivaksi. Säästäisihän siinä saranoiden hinnassa, kun hitsaisi sen kiinteäksi. Omistaja kuitenkin
näytti miten luukku avataan isosta VW-merkistä.

Hymyile, olet Polon peruutuskamerassa!

Samalla kertaa meille näytettiin Polon rekisterikilven yläpuolella oleva peruutuskamera, joka oli
autossa lisävaruste. Närä hirnui taustalla, että tuskin lienee raskinut ottaa sitä kuvaa näytölle asti,
kun Volkkareissa kaikesta joutuu maksamaa extraa. Toisin on kuulemma hänen Yariksessaan, siinä
kun kaikki varusteet kuuluvat samaan hintaan. Jarno puolestaan kuului miettivän ääneen kotivideon
tekemistä peruutuskameran avulla. Minä en halunnut edes tietää, että minkä yliajon hän olisi
halunnut makkarissaan kuvata, ja vielä peruuttamalla.
Polon omistaja luovutti meille avaimet ja käski ajaa auton kuvausten jälkeen erääseen osoitteeseen
Espoossa. Närä katseli alahuuli väpättäen omaa autoaan ja kysyi, että mihin hän sen laittaa. Polon
omistaja ilmoitti, että ottaa Yariksen avaimet ja ajaa sen Espooseen. Sillä tavalla kuulemma
varmistettaisiin Polon palaaminen oikealle omistajalleen. Avainten luovutus oli Närälle kova
paikka, mutta onnistui, kun Polon omistajalla oli näyttää dokumentteja, että myös hänellä oli ollut
Yaris.

Polon takaluukku normaalitilassa ja laajennettuna.
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Polon takakontin välipohja ja vararengas.

Kurkkasin miltä Polon takakontti näyttää, kun se avaaminen oli opastettu ihan kädestä pitäen.
Kontti oli tyypillinen pikkuauton kontti, eli minulle täysin riittävän kokoinen. Sen matala korkeus
pisti silmään, mutta kontista paljastui välipohja, jonka alle sai tavaroita piiloon uteliailta katseilta.
Välipohjan alta sen sijaan paljastui minulle myönteinen yllätys, nimittäin ihan oikea vararengas.
Jes, ei mitään kämästä ilmapumppua, vaan ihan oikea varapyörä. Siitä minä pidän. Närä puhisi
vieressäni, että eihän näissä Volkkareissa kestä renkaatkaan, niin sen takia vararenkaita pitää olla
pilvin pimein mukana. Hänen mukaansa koko auton alusta on vuorattu vararenkailla. Vilkaisin
sinne, eikä muuten ollut!

Kansanauton mittaristo.

Seuraavaksi istuimme sisälle Poloiseen. Jarno alkoi heti tiedustella, että miksi Polon penkeissä on
sivuissa liukuesteet, että kallisteleeko jousitus niin paljon? Närä hörähti saman tien, että sakemanni
on laittanut autoon vieterit, eikä jousia kuten oikeissa autoissa. Minä en taas oikein tiennyt, että
olisiko tuo kaksikko pitänyt palkita noista kommenteistaan vai heittää saman tien pihalle?
Armahdin heitä ja annoin kaksikon mölytä autossa sisällä.
Polon mittaristo oli selkeä ja siitä löytyi nykyisin kovin harvinainen analoginen moottorin
lämpömittari. Pidän digitaalisista jutuista yli kaiken, mutta jos lämpömittari on muutamalla palkilla,
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ei se ole kovin havainnollinen. Lisäksi se tuppaa puuttumaan monista nykyautoista kokonaan.
Mittaristo oli selkeä, mutta ei tuolla kyllä mitään muotoilupalkintoja voiteta. Kait nyt GT-autoon
olisi voinut laittaa hieman räyhemmän mittariston. Ratti oli onneksi pelkistettyä GT-tyyliä, ilman
mitään nappulaviidakkoa. Se sopi tähän autoon hyvin.
Polkaisin Polon liikenteeseen ja se lähti kuin se kuuluisa nappi paidasta. Närä kiroili takapenkillä,
että yritänkö tappaa hänet. Muutamien valojen jälkeen huomasin, että Start/stop-automatiikka tekee
valoista lähdöistä haastavaa. Pitää malttaa odottaa, että auto alkaa hieman ryömiä ennen kaasun
painamista, muuten rytkäisee epämukavasti. Esimerkiksi edellisessä koeajoautossani Citroënissa
tämä ominaisuus oli huomattavasti jouheampi.

Sporttia Poloiseen peliin.

Autossa oli sporttialusta, jonka nappi löytyi kojelaudasta. Sehän piti aktivoida heti ja kokeilla miten
täristää mukulakivetyksellä. Kyllä täristi ja jokainen kivi tuli laskettua ja vielä kahteen kertaan, kun
takarenkaatkin kulkivat samojen kivien yli mitä etupyörät, noin niin kuin suoraan ajettaessa. Närä
kommentoi, että ei tässä *#¤& mitään vietereitäkään ole, vaan koivupölkyt jousien tilalla. Jarno taas
pohti, että hieroisikohan Polon tärinä hänen vaimonsa selluliitteja sileämmäksi?
Tärryytimme Hietaniemen rannan päähän, jossa aloimme tutkailla autoa tarkemmin. Siellä oli
muitakin, joten emme voineet hääräillä niin rauhassa, mitä olin ajatellut.

Polon sivuprofiili.
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Polon muotoilu oli todella saksalaistyylinen. Siitä ei juuri löytynyt mitään mikä olisi ärsyttänyt,
mutta eipä kyllä mitään sellaista mikä olisi koukuttanut katsojaa katsomaan sitä pitempään. Tai no,
autossa alle olleet 215/40 R17 pyörät kiinnittivät kyllä ainakin oman huomioni. Ne kun ovat näin
pieneen autoon melkoisen isot.

GT Poloisen ei niin vähäinen turbokone.

Avasin konepellin ja tutkailimme porukalla mitä sen alla on. Moottori nyt ei eronnut muista
vastaavista millään tapaa. Se on kyllä nykyisin hyvä, että eri täyttöaukkojen korkit ovat
värikoodattuja ja mm. öljytikku on tehty erottuvaksi keltaisella päällään. Ilmanputsarin letkussa on
jotkut ihme urkupillit, mutta ne vaikuttivat olevan ummessa. Konepellin etureunan varoituslapussa
varoiteltiin mm. kuumista ja liikkuvista moottorin osista ja korkeajännitteestä. Jarno ilmoitti
takaani, että hän varmaan polttaisi sormensa kun ei ymmärrä muuta kieltä kuin suomea ja vaimonsa
kieltä, kun se on hänen suussaan suutelon lomassa. Pyysin, että hän lopettaisi nuo seikkaperäiset
selostuksensa omasta avioelämästään.

Polon kumimatto.
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Kuskin oven avattuani silmiini pisti yksi positiivinen seikka, kumimatossa oli reilun kokoisella
fontilla auton mallinimi. Muutenkin kumimatot olivat laitettu kiinni niin tiukasti, etten saanut niitä
irti vaikka kokeilin. Varmaan menee paaliinkin niin, ettei kukaan ole saanut irrotettua niitä mattoja,
kiroilin taittunutta kynttäni.

Polon etusisusta.

Minua miellytti tässä BlueGT:ssä penkkien väritys, vaikka ne eivät olleetkaan Rutinoffin punaiset.
Ulkoväri ja penkkien väritys oli hyvin tasapainossa. Lisäksi pidän monivärisistä penkeistä, mikäli
ne olivat tehty ajatuksella. Tässä ne olivat hyvän näköiset ja istuvat. Myös edellä mainittu
pelkistetty GT-ratti sopi hyvin sisustukseen.

Polon takasisusta.
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Tutkailin saman tien myös takapenkin, jota Närä väitti niin ahtaaksi, että litran pullossakin olisi
enemmän tilaa mitä Polon takapenkillä. Istuin sinne ja totesin mahtuvani itseni taakse hyvin,
joskaan tilaa ei ollut yltäkylläisesti. Takaa löytyi keskeltä yksi juomapullon teline, mikä oli kovin
vähän kolmen hengen takapenkille. Siitä iso miinus. Takapenkissä jatkui sama väritys mitä edessä,
mutta muotoilu oli maltillisempi. Meinaavatkohan sakemanni-insinöörit, etteivät g-voimat vaikuta
sivusuunnassa takana yhtä paljon kuin edessä?

Polon kojelauta.

Takapenkiltä oli hyvä katsella kojelautaa hieman etäämpää. Aikaisempiin Volkkarin malleihin
verrattuna se oli jo todella moderni, mistä suurin kiitos menee kosketusnäytölle. Lämmityslaitteen
säätimet olivat sen alapuolella ja lämpötilanäyttö oli automaatti-ilmastoinnissa digitaalisessa
muodossa.

Polon infonäyttö.
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Siirryin etupenkille ihmettelemään auton kosketusnäyttöä. Siinä oli napit sivuilla, joista saattoi
valita toiminnat. Yllättäen auton asetuksissa oli vaikka mitä, olin veikkaillut aivan toista, kun tietää
saksalaisten minimaalisen tyylin. Näytön alapuolella oli SD-korttipaikka, johon saattoi laittaa
musakortin ja soittaa soittimella omaa musiikkiaan. Kappaleita saattoi selata kosketusnäytön lisäksi
myös ohjauskeskuksen nupeilla, mikä helpotti asiaa ja oli ajossa kätevämpää.

Polon peruutuskamera.

Tästä autosta löytyi myös lisävarusteinen peruutuskamera, joka toimi joko yksin tai sitten yhteen
etu- ja takatutkien kanssa. Yläpuolen kuvassa ovat molemmat yhtä aikaa näytössä. Kaiken lisäksi
peruutuskameran kuvalle oli omat väri- ja valoisuussäätönsä, mitä ei mm. Närän autosta löytynyt.
Närän kommentti oli, että Toyotan tehtailla osataan tehdä kaikki kerralla toimiviksi, niitä ei tarvitse
kuulemma sitten myöhemmin säätää.

Juomamukien telineet, virtaliitin ja USB-liitäntä.
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Edessä oli kaksi paikkaa juomamukeille, mikä oli kyllä vähimmäisvaatimus. Niiden luota löytyi
myös USB-liitäntä. Tähän autoon oli asennettu kojelautakamera taustapeilin viereen ja sen johto oli
tuotu kojelaudan sisällä virtapistokkeelle, jossa oli 5 voltin virtalähde. Jarno otti asian taas omalla
tavallaan ja kävi vilkuttamassa kameran edessä ja lähetti samalla vaimolle kotiin terveisiä. Että
tällainen koeajo tällä kertaa, huokaisin syvään.

Hansikaslokeron välipohja ja heijastinliivin säilytyspaikka.

Löysin sitten autosta jotain sellaista, mitä ei varmaankaan kaikki Polojen omistajat löydä ikinä,
nimittäin heijastinliivin säilytyspaikan apparin jalkatilasta. Näppärä paikka, ja liivi kulkee sisällä
autossa. Monissa Euroopan maissahan tuo taitaa olla jo pakollinen varuste. Tässäkin autossa oli liivi
siinä kotelossa. Eli eukon voi laittaa tielle liivi päällä hakemaan polttoainetta. Mihin se kuski lähtisi,
kun sen jalkatilassa ei ollut liiville paikkaa.
Toinen vallan nerokas oivallus oli käyttöohjekirjan paikka, joka oli hansikaslokeron alla. Näin se ei
vienyt yhtään tilaa hansikaslokerosta ja pysyi kuivana, jos sinne joku sattuisi heittämään hiestä
märät ajohansikkaansa. Pitää sanoa, että luuloni sen suhteen, että saksalaisissa autoissa tulee
vakiohinnalla vain kääntyvät etupyörät, alkoi hieman murentua. Samaan hintaan sai näemmä myös
jotain kivoja pikku juttuja.
Jarno koetti nyplätä heijastinliivikoteloa auki ihan omikseen ja totesi hetken yrittämisen jälkeen,
että hän ainakin pitää ne liivit aina päällä.

Säilytyslokero penkin alla.
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Lisää säilytystilaa löytyi molempien etupenkkien alta, eli ihan heti ei säilytystila loppunut tässä
autossa kesken. Eiväthän ne mitään valtavan kokoisia lokeroita olleet, mutta kaivattua säilytystilaa
silti.
Eikä siinä vielä kaikki, siis säilytystilan suhteen.
Sitä löytyi lisää kuten TV-Shopin mainoksessa,
tosin lisähintaan.
Lisävarusteisessa keskikyynärnojassa oli myös
säilytystilaa. Tässä autossa se loisti tyhjänä, joten oli
tainnut omistajalla rahat loppua, kun ei ollut
täyttänyt sitä jollain turhalla roinalla, kuten aika
usein käy, kun sitä tilaa on tarjolla.
Närä oli tuomassa siihen jo pieniä kiviä, kun
komensin hänet menemään kivittämään omaa
autoaan.
Keskikyynärnoja

Oven säätönamikat.

Volkkarin omituisuuksiin kuuluu peilien säätimessä oleva peilien lämmitysasento. Aika monissa,
lähes kaikissa, autoissa peilien lämmitys on kytketty takalasinlämmityksen kanssa samaan
namikkaan. Juu, ei vaan saksanmaalla, vaan sille on ihan oma nappi, josta sen saa päälle. Kyllä saa
äkkinäinen ajaa peilit huurussa, eihän tuollaista tajua kuin syntyperäinen sakemanni, enkä nyt
tarkoita sitä koirarotua.
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Takanäkymä etupenkiltä.

Vihdoin oli aika lähteä jatkamaan matkaa. Poistuimme Hietaniemen kärjestä ja teimme pienen
kiertoajelun lähiseudulla. Hetken siellä pyörittyämme suuntasin auton keulan kohti meille annettua
osoitetta. Totesin parhaan reitin olevan Turun motarin kautta, eli pääsisin testaamaan miten GT
liikahtaa.
Testailin alkumatkasta auton vakionopeussäädintä ja totesin ilahtuneena sen lukittuvan jo 20 km/h
nopeuteen. Se oli todella yllättävää, sillä yleensä vakionopeussäädin ottaa minimissään 40 km/h
nopeuden. Lisäksi Polon vääntävä kone piti pienen nopeuden myös ylämäessä.
Matkan edetessä piti todeta, että DSG-automaatti toimii jouheasti, ellei mukaan lasketa
liikennevalolähtöjä Start-/stop-järjestelmä aktivoituneena. Silloinkin se lähti hyvin, mutta piti lähteä
hieman maltilla liikenteeseen.
Polon ohjaus oli erinomaisen hyvä tuntumaltaan. Se toimi nappiin niin hitaassa pyörittelyssä kuin
nopeassa moottoritieajossakin. Missään kohtaa ei tullut tunnetta, että tuntuma tiehen katoaisi. Ja
sitten se kiihtyvyys, meitä vietiin motarin rampilta kuin litran mittaa kun vähän kutitti
kaasupoljinta. Kyllä veti nassua maireaan hymyyn moinen kiihtyvyys ☺.
Perille Espooseen päästyämme kokeilin miten parkkitutkat ja peruutuskamera toimivat. Kyllä,
niiden avulla pienen auton saa todella pieneen tilaan, vaikka aika tottumatonkin kuski, kunhan vain
luottaa järjestelmiin ja painaa maltilla kaasupoljinta. DSG-vaihteisto ei ole ihan se paras kaveri
pysäköintitilanteessa, mutta maltilla sen kanssa ei ole ongelmia.
Närän punainen Yaris odottelikin jo meitä erään taloyhtiön parkkipaikalla. Polon omistaja tuli
kyselemään, että mitä mieltä olin ollut koeajosta. Totesin tyypille vain, että en anna suullista
palautetta, sillä sitä voidaan vääristellä ja käyttää minun vastaan. Lupasin palata asiaan kirjallisesti.
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Polo Kaivarissa.

Tässä tätä palautetta sitten tulee. Polo BlueGT oli todella mukava tuttavuus pikkuautoksi,
oikeastaan yllättävänkin mukava. Mukavuus ei koske kylläkään mukulakivetyksellä ajamista, mutta
sileällä tiellä se kyllä menee kuin pieni piru. Olisin kaivannut autoon vielä navigaattorin, joka
monista löytyy vakiovarusteena. Tähän se olisi kustantanut niin paljon euroja lisää, että oli jäänyt
pois tilausvaiheessa.
Tässä mielipiteeni sinisestä GT-paholaisesta:
Mikäli haluaa poistua nopeasti paikalta ilman naapurikateutta, niin tässä on auto siihen
tarkoitukseen. Kukaan ei tule kyselemään turhia, kun suurin osa luulee, että jokainen Polo on
varustettu perus yksi piste kakkosella.
Voisin suositella tätä sellaiselle henkilölle, joka haluaa mennä livakasti paikasta toiseen ilman, että
hyttyset takovat visiiriä.
En missään tapauksessa suosittelisi tätä millekään Ranelle, joka ajaa junnaa nopeusrajoitusten
mukaan ja pitää jousitusta liian kovana perheautoon. Menkööt sellaiset bussilla.

Rutinoff ja korvikeautot Facebookissa.
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