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iatin suuruus on pienissä
autoissa. Sitä kautta astuu
mukaan nykyisen Punton-
kin tärkeys. Koska Fiatin
vahvuus piilee juuri pien-

ten autojen osaamisessa, ne ovat
sille tärkeitä. Ja kun ne ovat tärkei-
tä Fiatille, ne ovat tärkeitä koko Ita-
lialle.

Eikä pelkästään italialaisille au-
ton käyttäjille, vaan koko yhteis-
kunnalle. Tuskin millään autonval-
mistajalla on yhtä suuri merkitys
maansa talouselämälle kuin Fiatil-
la.

Fiat Punto on tärkeä auto myös
suomalaiselle auton käyttäjälle.
Vuonna 2000 sen myynti nousi
3 416 autoon, eli lähes kaksikertai-
seksi edelliseen vuoteen verrattu-
na. Pikkuautojen kokoluokassa se
saavutti ykkössijan. Hieno tulos, sil-
lä Ford Fiestan, Nissan Micran, Opel
Corsan, Renault Clion ja Toyota
Yarisin tapaiset kilpailijat eivät taa-
tusti tee kaupankäyntiä helpoksi.

Suosion saloihin kuuluu tietysti
se, että Punto oli markkinavuoden
uusi tulokas. Vaikka nykyinen Pun-
to esiteltiin juhlavasti Fiatin 100-
vuotisjuhlien yhteydessä kesällä
1999, sen varsinainen myynti käyn-
nistyi 2000-luvun vaihteessa. Toi-
nen houkutteleva piirre on ollut
Punton edullinen hinta.

Fiat Punto hankittiin TM-käyttö-
testiin vuoden 1999 joulukuun
alussa. Tuolloin ensimmäiset uudet
Puntot olivat juuri saapuneet. Mal-
liston vaihtoehdot oli muodostet-
tu kolmi- ja viisiovisia koreja sekä
kahta bensiinimoottoria vaihdel-
len. Oikeastaan mistään suurem-
masta vaihtelusta ei ollut kyse, sillä
vuodenvaihteen hinnastossa oli
neljä uutta Punto-mallia: kaksi kol-
mi- ja kaksi viisiovista.

Kolmiovinen Punto poikkeaa yl-
lättävän monessa kohdassa viisio-
visesta. Ovisuuden mukanaan tuo-
man eroavaisuuden lisäksi etusä-
leikkö, kylkien linjat ja listat sekä
perän kaltevuus, takavalot ja perä-
luukku ovat erilaisia. Ja mikä ei sil-
min erotukaan, niin päämitoista
akseliväli ja kokonaispituus ovat
pienemmät. Eroja on niin paljon,
että valmistajakin puhui alkuun
kahdesta eri Puntosta.

Kolmiovinen Punto 60 asettui
71 900 markan hinnallaan joukon
alkuun. Sitä seurasi viisiovinen

F käyttötesti

Joku pienistä Fiateista on aina julistettu
tärkeäksi. Niin myös nykyinen Punto, kuten sen
edeltäjäkin. Ja sitä ennen Uno ja niin edelleen
suoraan alenevassa polvessa. Tärkeää on myös
se, minkälainen uusi Punto on arkisessa ajossa.
Sitä selvittelee Tekniikan Maailman 60 000
kilometrin käyttötestiraportti.

HANNU LINDELL ja PEKKA AROMAA
HEIKKI PARVIAINEN, moottorin mittaukset
JARI PITKÄJÄRVI, valomittaukset
HANNU HÄYHÄ, kuvat

Fiat Punto 60 1,2 5D

Punto puntarissa

Punto 60 sekä vastaavat Punto 80
16V ELX -versiot, kallein 86 900
markan hintaisena. Tyyppinumerot
kertovat auton moottorin teholu-
keman hevosvoimina. Kyseessä on
niin sanotun Fire-moottorin kaksi
1,2-litraista versiota. Selvin ero nii-
den välillä on sylinterikansissa;
60:ssä on kahdeksan ja 80:ssä 16
venttiiliä eli sylinteriä kohden kaksi

toimista kaksitehoista ohjauste-
hostinta, joka kuuluu Punto 80:n
vakiovarustukseen.

Nykyisessä Suomen vakiomallis-
tossa on kahdeksan Puntoa. Kori-
ja moottorivaihtoehdot ovat en-
nallaan. Lisää on tullut Punto 60 SX
Dualdrive sekä 80 ELX Cool kum-
paankin koriversioon. SX tuo tul-
lessaan perusmalliin verrattuna

ja neljä.
Käyttötestiauton valinnassa py-

rittiin löytämään malliversio, joka
kuluisi kansan käsissä eli osoittau-
tuisi paljon ostetuksi. Pohdiskelun
jälkeen valittiin viisiovinen Fiat
Punto 60, jonka hinta tuolloin oli
74 900 markkaa. Hintaa pidettiin
kurissa myös niin, että autoon ei
otettu keskuslukitusta eikä sähkö-
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hieman runsaamman varustelun ja
Dualdrive sähköisen ohjaustehos-
timen, jossa on kaksi tehostusvaih-
toehtoa: maantielle ja kaupunkiin.
Cool-lisäniminen Punto sisältää il-
mastointilaitteen. Hinnat ovat hie-
man nousseet. Huhtikuun alussa
päivitetyn listan mukainen haaruk-
ka on 74 900–95 900 mk.

Kansainvälisen malliston spor-

timpi 1,8 litran 96-kilowattinen
moottorivaihtoehto sekä kaksi 1,9
litran dieseliä tai kaksiovinen avo-
malli Cabrio eivät ole Punton tuon-
timallistossa ainakaan toistaiseksi.
Automaattivaihteisia vaihtoehtoja
ei niitäkään ole listalla.

Käyttötestin Puntoa vastaava
malliversio viisiovinen Fiat Punto
60 maksaa nyt 77 900 mk eli 3 000

mk enemmän kuin testin alkaessa.
Olennainen lisä sen varustuksessa
on kuljettajan turvatyyny, joka
otettiin vakiovarusteisiin tavalli-
suudesta poikkeavalla tavalla. Pun-
to oli selvinnyt erittäin hyvin Euro
NCAP -törmäystestissä. Testitulosta
ryhdyttiin keväällä 2000 käyttä-
mään mainonnassa mainitsematta,
että Suomessa myytävissä vakiova-

rusteisissa autoissa ei ollut kuljet-
tajan turvatyynyä, mikä törmäys-
testin autossa taas oli ollut. Auto-
liitto lähti hankkimaan asiaan selvi-
tystä, minkä johdosta Fiat ja mer-
kin maahantuoja Italkon päättivät
lisätä kuljettajan turvatyynyn Pun-
ton vakiovarustukseen. Asia tulkit-
tiin tahattomaksi virheeksi.
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� PIKKUAUTOKSI Fiat Puntolla
ajettiin käyttötestissä yllättävän
paljon maantie- ja moottoritieajoa.
Taajama-ajon osuudeksi jäi 24 pro-
senttia, mikä matkana merkitsee
hieman yli 14 000 kilometriä. Au-
ton ajopäiväkirjaan on tehnyt mer-
kintöjään 18 kuljettajaa, ja mukana
on myös matkustajien komment-
teja.

Kokemukset ja havainnot ovat
kirvoittaneet niin kiitoksia kuin
moitteitakin. Fiat Punton käytössä
on todettu epäkohtia ja epämuka-
vuuksia, on paljastunut hämmäste-
lyn aiheita, ja usein on ilahduttu
myönteisesti. Hidas ja raskas ohja-
us on kuulunut Punton kestomoit-
teisiin, polttonesteen kulutus tai
paremminkin sen riittävyys on he-
rättänyt tyytyväisyyttä.

Istuimet ja sisätilat
Fiat Punto on hyvän näköinen heti
ensi silmäyksellä. Ainuttakaan vas-
tustavaa mielipidettä ei esitetty, ei-
vätkä niitä esittäneet ulkopuoliset
osallistujatkaan. Kulmikkaat mutta
samalla pehmeät muodot ovat
varsin persoonalliset. Punton tun-
nistaa, erehtymisen vaaraa ei ole.
Se edustaa italialaista muotoilupe-
rinnettä parhaimmillaan.

Kori osoittautui rakenteellisesti
jämäkäksi, 60 000 testikilometriä
eivät tuoneet siihen nitinöitä tai
hälyjä. Pieni viisiovinen perheauto
on yllättävän tilava. Moni käyttäjä
yllättyi myönteisesti matkustamon
tiloista. Ne ovat kokoluokan paras-
ta antia ja riittävät reilusti neljälle,
mutta viideskin mahtuu mukaan
lyhyelle matkalle.

Myös matkatavaroille varattua
tilaa kiiteltiin. Tässä kokoluokassa
300 litran vetoisuus onkin hyvä
arvo, joten arvot ja arviot tukevat
toisiaan.

Kuljettaja saa järjestetyksi itsel-
leen hyvän ajoasennon, joten
taannoiset puheet italialaisten iki-
omasta ergonomiastandardista
ovat ainakin Punton kohdalla his-
toriaa. Ajopäiväkirjan kertomana:
»Ohjauspyörä on riittävän korkeal-
la ja paksukehäisenä mukava kä-
teen. Jämäkät istuimet tarjoavat
hyvän reisituen, ja selkänoja tukee
jopa ristiselkää.» Kuljettajan istui-
messa on tavanomaisten etäisyys-
ja kaltevuussäätöjen lisäksi kor-
keussäätö ja ohjauspyörää saa kal-
listamalla korkeammalle tai alem-
maksi. Säätövaroja on niin pitkän
kuin pätkänkin kannalta riittävästi.

Hallintalaitteiden toiminnasta ei
kirjattu moitteita kesäiseen aikaan,

Käyttökertomus

OHJAAMOSSA tulee hyvin toimeen. Kuljettaja saa säädöt viimeistellyiksi ohjauspyörän ja istuimen
korkeussäätöjen avulla. Istuimet ovat hieman pehmeän oloiset, mutta pitkälläkin matkalla mukavat.
Kuljettajan istuintyyny kävi löysäksi testin loppumetreillä.

VASEMMAN lähivalon H7-poltti-
mon vaihtaminen vaatii umpion
kiinnityspulttien irrottamista,
koska muuten umpion takakantta
ei saa avatuksi. Homma on
vaivalloinen ja tavallaan jopa
mahdoton, sillä auton työkalu-
sarjaan ei kuulu 10 mm:n avainta.

PESUNESTEEN täyttöaukko on
ärsyttävän pieni. Tosin pieni oma-
toimisuus suppilon muodossa
tasoittaa liiat kuohut. Säiliön tila-
vuus on 4,5 litraa, mikä kuluu melko
nopeasti, koska valonpesimet ovat
käytössä myös päiväajossa.

TAKAISTUIN tavarankuljetusasennossa paljastaa peltisen takaselkänojan.
Yksiosaisuus vähentää muuntelumahdollisuuksia, eikä
kiinnityslenkkejäkään ole. Tavaroille saadaan tilaa kuitenkin mukavat
1 080 litraa.

mutta pakkasaamuina kytkimen
liikkeet olivat tahmeita, kunnes
käyttö ja liikkeellä olo norjisti pai-
kat. Vivut ja katkaisimet tuntuvat
olevan kohdallaan, joten tässäkin
suhteessa Fiat on luopunut stan-
dardeistaan.

Takaistuimella leveys riittää ja
hartiatilaa on Punton kokoluokkaa
ajatellen hyvin. Jalkatila on riittävä
ja jalkaterät mahtuvat etuistuinten
alle, joten olo ei muodostu tuskai-
seksi. Sen sijaan takaistuimen
pääntukien puuttuminen sai ai-
kaan vakavia moitteita. Reunapai-
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lapäisenä laskutilana. Niissä tavarat
eivät oikein pysy paikoillaan kaar-
reajossa ja kirkkaat esineet heijas-
tuvat kiusallisesti tuulilasiin. Ovilo-
kerot ovat liian kapeat virvoitus-
juomapullolle, mutta kartat ja leh-
det mahtuvat niihin hyvin.

Niukka varustus
»Äärimmäisen köyhä auto näinä
aikoina», on luettavissa käyttöpöy-
täkirjasta. Toistakin mieltä on us-
kallettu näinä leikkikalumaisia va-
rusteita ihastelevina aikoina olla:
»Arvostan säästeliästä varustusta,
kuten sähköikkunoiden ja keskus-
lukituksen puutetta, koska tämän-
tyyppisessä koruttomassa käyttö-
autossa on syytä olla mahdollisim-
man vähän rikkimeneviä osia.»

Varustelun vähäisyys on tietysti
kytköksissä valmistuskustannuk-
siin. Se heijastuu monessa paikas-
sa. Matkustamossa ei ovien yläkar-
min tuntumassa ole lainkaan tar-
tuntakahvoja, eikä niin ollen vaate-
koukkujakaan. Tavaratilan ankeutta
korostaa takaistuimen selkänojan
paljaaksi jätetty peltipinta ja kovan
lattian puuttuminen. Lattian virkaa
tekevä paksuhko huopamatto pal-
jastaa varapyörän muhkurat, jolloin
pinta jää epätasaiseksi. Säästöä on
varmasti muodostunut myös jättä-
mällä kiinnityslenkit pois tavarati-
lasta.

Lämmityslaitteen säädöt ovat
selkeät. Lämpöä riitti niin, ettei
Puntossa tarvinnut palella, mutta
lämpenemiseen kului hieman ai-
kaa. Suuntaussäätimen pykälöidyt
asennot eivät tuntuneet olevan oi-
kean annostelun kannalta täysin
kohdallaan, vaan esimerkiksi sivu-
ikkunoiden huurtumisen kurissa
pitämiseksi ilmavirran suuntausta
piti vaihdella ja pitää yllä kunnon
puhallusta. Kojetaulun päissä ole-
vat pyöreät käänneltävät suutti-
met osoittautuivat käteviksi.

Etuistuimissa on sähkölämmitys.
Sen katkaisimet tosin ovat piilossa
istuinten välissä ja käsijarrun kat-
veessa, joten mukavuus jää hel-
posti satunnaiselta käyttäjältä huo-
maamatta.

Käyttötestiautossa turvavarustus
on tämän päivän mittapuun mu-
kaan vaatimatonta. Sen taso selit-
tyy helpoimmin puutelistan avulla.
ABS-jarruja, jarruvoiman jaon
elektronista säätöä eikä turvatyy-
nyjä ole (nykyisin kuljettajan osalta
korjattu puute), takana ei ole pään-
tukia eikä keskellä kolmipistevyötä.
Puutteet selittyvät hinnalla. Rahalla
Fiat Puntoonkin saa kaiken edellä
mainitun, mutta sitten sen hintala-
pussa onkin aivan eri lukemat.

Kestokiusat
Kaikissa autoissa on piirteitä, jotka

TAKAISTUIMELLA on hyvin tilaa kahdelle ja kolmannenkin voi ottaa kyytiin
lyhyelle matkalle. Jalkatilaa on hyvin, mutta moitteita kertyy pääntukien
puuttumisesta ja keskipaikan pelkästä lantiovyöstä.

POLTTONESTEMITTARIN
varoitusvalo syttyi ennen aikojaan.
Valon palaessa pystyi Puntolla
ajamaan reilusti yli 200 kilometriä,
joten koko merkkivalo menetti
uskottavuutensa. Vikaan ei
löytynyt apua huolloissa.

PUNTON tavaratila on yllättävän
vetoisa. Valmistuskustannusten
säästöstä kertovat huopalattia,
takaistuimen selkänojan peltisyys
ja kiinnityslenkkien puuttuminen.
Valo sentään on oikeassa
sivuseinässä, ja pyöräkoteloiden
verhoilu saattaa liittyä yhtä paljon
meluntorjuntaan kuin tavaratilan
somistukseenkin.

KOJETAULUUN integroitu radio/
kasettisoitin oli tasoltaan varsin
vaatimaton, mutta sopii
kokonaisuuteen paremmin kuin
etulevyltään erilainen tarvikeradio.

koilla oli kunnon kolmipistevyöt,
mutta keskipaikalla vain lantiovyö,
mikä omalla tavallaan kertoo sitä
ajatellun vain tilapäiskäyttöön.

Pikkutavaroille on tilavahkon kä-
sinelokeron lisäksi monia pikkulo-
keroita. Tosin kojetaulun päällä ole-
via kaukaloita on pidettävä vain ti-
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PYÖRÄNVAIHTOA hankaloittaa
koristekapselin asennus pulttien
alle. Tosin se sitten hankaloittaa
myös kapseleiden varastamista.

LÄHIVALO on linssityyppinen ja sen polttimona H7,
kuten vilkun toisella puolella keskemmällä autoa
olevassa kaukovalossakin. Lähivalossa H7-polttimo
kestää noin vuoden. Uloin valo olisi sumuvalo, jos se
olisi kuulunut Punton varustukseen.

PUNTON pieni keskelle moottoritilaa sijoitettu moottori peittyy suuren ilmanpuhdistimen kotelon alle. Ohut
jäähdytin sijaitsee puskuritason alapuolella. Moottoritila on alta täysin avoin.

HATTUHYLLYN oikeanpuoleinen saranatappi katkesi
liian raskaan taakan alla. Uusi oli aikaa vievän
tilausprosessin takana, mutta korvaavaa ratkaisua ei ole
vaikea toteuttaa. Uusi hylly puolestaan olisi löytynyt
varastosta ja maksanut noin 650 markkaa.

POLTTOAINEEN täyttöputki ja
joidenkin huoltoasemien
herkimmät pistoolit eivät
suostuneet seurustelemaan
keskenään. Katkoja tuli
hermostuttavan herkästi ja
tankkaus jäi vajaaksi.

lu kuluttaa sekä aikaa että hermo-
ja.

Harminpaikat
Pieniä harmeja tuli pitkän testin ai-
kana esiin yllättävän vähän. Tuulila-
sin pesurin heikentynyt paine pa-
lautettiin takuuna. Seinäverhoilun
huovan reuna edessä oikealla tur-
sui ulos verhoilunauhan alta. Se
kiinnitettiin uudelleen ensimmäi-
sen määräaikaishuollon yhteydes-
sä pyytämättä. Istuinlämmitinten
katkaisinten kiinnityslevy irtoili jat-
kuvasti. Sitä huoltokaan ei saanut
pysymään paikoillaan.

Ovien kanssa oli kahdenlaista
kiusaa. Etuovet alkoivat jäädä ju-
miin, mutta vaiva poistettiin säätä-
mällä lukkomekanismeja. Vasen ta-
kaovi alkoi pitää omalaatuista ään-
tä, joka ei johtunut voitelun puut-
teesta. Säätötyö poisti narinat. Mo-
lemmat hoituivat takuuna.

Istuinten verhoilukangasta moi-
tittiin tahra-alttiiksi ja hankalaksi
puhdistaa. Jo pelkkä puhdas vesi
jätti siihen läikkiä. Hattuhyllyn toi-
nen muovinen saranatappi murtui.
Se on ilmeisesti mitoitettu vain
hattuja silmälläpitäen, joten hyllyn
kuormitus on ollut väärä.

Lähivalon polttimon vaihto va-
semmalle vaati lievää suurempaa
väkivaltaa, jotta valaisimen taka-
kansi saatiin pois. Takaisin sitä ei
yritettykään. Ajovalojen kuormituk-

ärsyttävät kaikkia kuljettajia. Pitkän
testin puitteissa ne nousevat sel-
västi esiin. Fiat Punton kohdalla
ohjaus oli ehkä yleisin puheenaihe.
Sen raskaus ja hitaus pantiin mer-
kille, vaikka ei aina kiusaksi miellet-
tykään. Yli neljä ohjauspyörän kier-
rosta ääriasennosta toiseen on pal-
jon, etenkin kun sillä ei ole saavu-
tettu keveyttä eikä pientä kääntö-
sädettäkään. Kääntöympyrän läpi-
mitta on yli 10 metriä.

Meluisaksi Puntoa moittivat lä-
hes kaikki sitä käyttäneet. Suurim-
maksi haitaksi mainittiin renkaiden
rallatus. Sama juttu kesät talvet.
Käyttötestin alun tilanne hieman
helpottui, kun taaksekin asennet-
tiin sisälokasuojat. Ne kuuluvat va-
kiovarustukseen, mutta viisiovi-
seen versioon ne eivät olleet val-
miina testin alkaessa. Melumoittei-
ta sisälokasuojat eivät poistaneet,

vaikka melutaso hieman aleni.
Keskuslukituksen puuttuminen

erityisesti moniovisessa autossa li-
sää huolta olennaisesti. Kun lisäksi
etuoven saa autosta poistuttaessa
lukkoon vain avaimella tai temp-
puillen takaoven kautta, niin kiu-
saantuuhan siitä mukavuuksilla
hemmoteltu ja kiireinen nykyihmi-
nen.

Tuulilasin pesunestettä sai lisäil-
lä tuon tuostakin. Tuulilasille sitä
ruiskuttaa kuusi suutinta ja ajova-
loille neljä, joten 4,5 litran säiliölli-
nen ei kauaa kestä. Toivelistalla
esiintyvä merkkivalo tulisi tarpee-
seen. Lisäksi täyttöaukko konepel-
lin alla on pieni, joten kallista nes-
tettä tuppaa menemään hukkaan
tähtäyksestä huolimatta. Nestettä
lisättäessä on syytä käyttää valmis-
ta seosta, sillä säiliön täytöstilan-
netta ei näe mistään.

Kestokiusaksi matka-ajoa harras-
taneet kokivat myös polttonesteen
merkkivalon toiminnan. Hyväksi
apuvälineeksi koetun ja tarkoite-
tun valon toiminta käyttötestiau-
tossa menetti uskottavuutensa.
Valo syttyi tarpeettoman aikaisin.
Polttoainetta riitti vielä yli 200 kilo-
metrin ajamiseen. Tämän tultua
tietoon valosta ei enää piitattu,
vaan nollattiin välimatkamittari ja
ryhdyttiin etsimään polttoainetäy-
dennystä, kun siihen oli kiertynyt
noin 150 kilometrin lukema. Valoa
ei saatu näyttämään toisin huol-
lonkaan yhteydessä.

Polttoaineen täyttö oli toisinaan
hankalaa. Punton täyttöputken
mutkat ovat sellaisia, että jotkut
polttonestepumppujen pistoolit
katkaisevat syötön liian herkästi.
Pistoolin asennollakaan ei asiaa
voinut aina auttaa. Moinen lirutte-
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sen mukainen korkeussäätö ta-
pahtuu pienen keinukatkaisimen
avulla ja sen näyttö on Puntossa
toteutettu poikkeuksellisesti digi-
taalisesti. Systeemi vaatii opettelua,
jotta kuljettaja ei tarpeen tullen
tee virheitä sen käytössä. Järjestel-
mä lakkoili kerran käyttötestin ai-
kana, mutta elpyi parissa päivässä
itsestään.

Huolenpitoa
 Fiat Punton huollontarve on nyky-
autoksi vähäinen. Tuotannon jäl-
keistä ensihuoltoa ei tarvita. Takuu-
kin on euroautolle pitkä, kolme
vuotta ilman kilometrirajoitusta.
Huollot tehdään 20 000 kilometrin
välein tai vähintään kerran vuo-
dessa, ellei ajomäärä yllä 20 000 ki-
lometriin. Huoltojen sisältö vaihte-
lee ajomäärän mukaan. Ensimmäi-
nen on kevyt, mutta seuraavissa
työsisältö kasvaa.

Ohjelman mukaan TM-käyttö-
testin matkalle mahtui kolme oh-
jelmahuoltoa 20 000, 40 000 ja
60 000 kilometrin kohdalla. Pitkäs-
tä huoltovälistä huolimatta Fiat
Punto 60:n huoltokulut olivat 6,23
mk/100 km, mikä on selvästi koko-
luokan keskitasoa korkeampi. Tes-
tin matkalla uusittiin ajovalopoltti-
mot, tuulilasin pyyhinsulat ja vii-
meisessä huollossa etujarrupalat.
Ne lisäsivät Punton käyttökuluja
1,56 mk/100 km.

Kulutus koon mukainen
Moottorin hyvät ominaisuudet nä-
kyvät polttonesteen kulutuksessa.
Matka-ajossa päästiin helposti sata
kilometriä alle kuudella litralla.
Vaihtelevilla nopeuksilla nykivä
ajorytmi lisää kulutusta selvästi. Il-
miö korostuu taajamanopeuksilla
ja nopeassa moottoritieajossa.

TM-käyttötestin keskikulutuk-

Loppukunto
� FIAT Punton käyttötestimatkaa
tehtiin viisitoista kuukautta. Ajoit-
tain ripeästikin, sillä matka-ajotkin
pikkuautolla sujuivat. Testikilomet-
reistä reilusti puolet taitettiin
maantiellä ja liki viidennes moot-
toritiellä.

Loppumittausten mukaan Pun-
to oli hieman hyytynyt kilometrien
myötä, vaikka dynamometrissä
moottorista löytyivät tehtaan lu-
paamat kilowatit. Vääntö oli tasais-
ta, mutta lukuarvo ei yltänyt luva-
tulle tasolle. Päästöt olivat sallituis-
sa rajoissa. Mittalaitteen mukaan
jarrut olivat kunnossa, ja iskunvai-
mentimien tehot tallella. Sähkö- ja
muut moottorin apulaitteet toimi-
vat moitteitta.

Moottori
Punton kahdeksanventtiilinen Fire-
moottori on periaatteessa tuttu jo
Unon keulalta. Toki sitä on kehitet-
ty ajan myötä. Pitkästä iästä johtu-
en lastentaudit on saatu karsituiksi,
joten 60 000 kilometriä ajetussa Fi-
ressä ei löytynyt juuri mitään huo-
mautettavaa.

Päältä tarkastellen sekä mootto-
ri että moottoritila olivat pölyisiä.
Jonkin verran öljyä oli valunut
täyttötulpan ympärille ja huoku-
nut kannen huohotinputken juu-
resta. Moottori oli pölyinen myös
alapuolelta. Vaihteensiirtimen läpi-
viennin stefasta oli tihkunut hie-
man öljyä. Moottorin toisessa
päässä todettu öljyisyys oli peräi-
sin huohotinputkesta.

Vaikka Punto on melko pieniko-
koinen auto, moottorin ympärillä
on hyvin tilaa työskennellä. Siispä

LÄHIASENNETUT katalysaattorit alkavat olla
jokapäiväisiä myös aivan pienimmissä autoissa.
Euro 3 -päästötason täyttäminen edellyttää
puhdistuslaitteiston nopeaa käynnistymistä.

IMUVENTTIILILAUTASEN taakse oli ehtinyt tarttua jo
jonkin verran karstaa, mutta muuten venttiilien kunto
oli sellainen kuin 60 000 km ajetulta moottorilta on
lupa odottaakin.

moottorin pois ottaminen sujui
nopeasti ja ilman ylimääräisten
osien irrotusta. Jopa jäähdytin sai
jäädä paikalleen.

Moottorin purkaminenkin sujui
yllättävän joutuisasti. Aikanaan
markkinoille tullessaan moottori
oli tunnettu siitä, että sen suunnit-
telussa turhat komponentit oli
poistettu ja osien lukumäärä oli
saatu pieneksi. Siitä kertoi myös
vähäinen tila, jonka moottorin osat
pöydällä tarvitsivat.

Moottorin osia tutkittaessa to-
dettiin, että kaikki mitat ja välykset
olivat kuin suoraan korjaamokirjan
sivuilta. Ainoastaan männän välyk-
set olivat pari sadasosamilliä suu-
remmat kuin uutena. Minkäänlais-
ta naarmuuntumista ei männissä
tai sylintereissä kuitenkaan näky-
nyt.

Kaiken kaikkiaan Punton 1,2 lit-
ran kahdeksanventtiilinen mootto-
ri on säilyttänyt mittansa hyvin
aina kytkimeen saakka. Ja koska

voimansiirrossa ei havaittu mitään
epäilyttävää, emme katsoneet ai-
heelliseksi purkaa sitä, vaan oletim-
me sen olevan yhtä mainiossa
kunnossa kuin moottorinkin.

Hyvä maalipinta
Punton kullanvärinen metallimaali-
pinta oli hyväkuntoinen. Värisävy
kätkee hyvin pienen likaisuuden,
pikkunaarmut, harjakoneen ja ki-
veniskemien jäljet. Tuulilasi oli kun-
noltaan tavanomainen.

Pikkukolhuille arat korin etu- ja
takaosat muodostuvat koriin in-
tegroiduista muovisista puskureis-
ta, mutta alas kapenevat kyljet
ovat alttiina etupyörien roiskeille,
vaikka kynnykset ja helmat onkin
suojattu alapuolelta mustalla mas-
salla. Pyöräholveissa muoviset lo-
karit niin edessä kuin takana kestä-
vät hyvin kulutusta.

Kori tuntuu hieman joustavalta,
sillä auton ollessa nosturilla etu-
ovet eivät aukea kunnolla, kun ovi

painuu lukon vastakappaleeseen
nähden. Takaovet toimivat moit-
teitta. Auton ollessa pyörillään ovet
toimivat moitteitta. Ovisaranat
ovat tukevat, eikä kulumista havait-
tu.

Puntoa moitittiin testin eri vai-
heissa meluisaksi. Syykin on selvä.
Punto on kevyt, vaimennusmassa-
uksissa lienee säästetty, ja matot
ovat ohuet niin lattioilla kuin tava-
ratilassa. Ovitiivistys on toteutettu
yksinkertaisena. Oviaukossa ulko-
reunaa kiertää vyötärölinjan ylä-
puolella tuulirakotiiviste. Sisäreu-
nan ontelotiiviste kiertää koko au-
kon. Ääneneristykseen ei muualla-
kaan autossa ole juuri satsattu.

Ajovalot
Uutena Punton lähivalot ovat koh-
dalleen säädettyinä kiitettävät.
Kaukovaloissa puolestaan on eri
testien yhteydessä havaittu mer-
kittäviä yksilöeroja, jotka johtuvat
valosäteiden suuntautumisvirheis-

seksi laskimme Fiat Punto 60:lle
6,84 l/100 km. Tulos on hyvä ja ko-
koluokan mukainen, ja sattumalta
tasan sama kuin syksyllä raportoi-
mamme Peugeot 206 XT 1,4:n kes-
kikulutus. Aiemmista samankokoi-
sista TM-käyttötestiautoista edelli-
nen Fiat Punto 55S kulutti 6,94 l/
100 km, Skoda Felicia GLXi 6,81 l/
100 km, ja hieman suuremmalla
moottorilla varustetut Nissanit
Micra 1,3 LX N-CVT 7,03 l/100 km
ja Almera 1,4 GX 7,10 l/100 km.

Taloudellinen käytössä
TM-käyttötesteissä edelliset, Fiat
Punto 60:n kokoiset pikkuautot on
ajettu liki viisi vuotta sitten, paitsi
viime syksynä raportoitu Peugeot
206 XT 1,4. Vaikka osa vertailumal-
leista onkin jo poistunut myynti-
mallistoista, kustannusvertailu on
tehty aiempien parhaimmistoon.

Fiat Punto 60:n käyttötestiku-

luiksi muodostui 78,35 mk/100 km.
Edullisuusvertailussa se sijoittuu
toiseksi Skoda Felicia GLXi:n jäl-
keen. Muut samankokoiset, eli
edellinen Punto, sekä kooltaan hie-
man pienemmät Ford Ka 1,3i, Re-
nault Clio 1,4 RT ja Nissan Micra 1,3
LX N-CVT ovat käyttökuluiltaan
hieman kalliimpia, ja Peugeot 206
1,4 XT on joukon kallein. Edullisten
käyttökulujen kilpailussa yli koko-
luokkien Ford Kan ja Renault Clion
väliin kiilaa myös keskikokoinen
Nissan Almera 1,4 GX.

Fiat Punton yhteenlasketut
huolto- ja korjauskulut ovat hie-
man kokoluokan keskitasoa kor-
keammat. Sen käyttötalous on kui-
tenkin hyvä perustuen pieneen
kulutukseen, rengaskoon takia
edullisiin rengaskuluihin sekä koh-
tuuhintaisiin vakuutuksiin.

Tätä tulostetta ei saa käyttää mainos- ja myynninedistämistarkoituksiin.
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kuitenkin ennallaan. Loppumitta-
uksissa vasen lähivalolinssi todet-
tiin huuruiseksi, mutta umpioita
suojaavat muoviset peitelasit oli-
vat vaihteeksi kirkkaat. Niillä on ni-
mittäin taipumus satunnaisesti
huurtua sääolosuhteiden vaihdel-
lessa ja esimerkiksi käytettäessä
autoa automaattipesussa.

Vähemmän käytetyt kaukovalo-
H7:t kestivät koko testin ajan. Kau-

tä. Käyttötesti-Puntossa virhe on
vasemmassa kaukovalossa, joka ei
kohdistu ajoradalle vaan valaisee
lähinnä tienvarsitaimikon latvuksia.

Lähivalot ovat linssityyppiset ja
polttimona on H7. Valoraja on tälle
toteutustavalle tyypillisesti erittäin
selvä, joten niihin on helppo sää-
tää oikea alenema. Silti tehtaan jäl-
jiltä säädöt todettiin alkumittaus-
ten yhteydessä poikkeuksellisen
virheellisiksi. Varsinainen yllätys
tässä suhteessa koettiin kuitenkin
huoltojen yhteydessä. Siellä lähiva-
lojen alenemaksi onnistuttiin sää-
tämään vaaditun yhden prosentin
lisäksi vielä yksi ylimääräinen pro-
sentti. Puoliintuneen lähivalokan-
taman vuoksi huollon jälkeinen pi-
meäajo koettiinkin vähemmän tur-
valliseksi!

Vajaan vuoden ajon jälkeen
kumpikin lähivalopolttimo joudut-
tiin uusimaan parin viikon sisään.
Varsinkin vasempaan umpioon
polttimon vaihto on hankalaa. Käy-
tännössä koko valaisin pitää irrot-
taa kiinnityksistään, koska muuten
umpion takakantta ei saa takaisin
paikalleen. Koska tarvittava työkalu
ei kuulu auton varustukseen, suo-
jakannet jäivätkin joksikin aikaa lo-
jumaan tavaratilan pohjalle. Näin ei
kannattaisi menetellä, koska avo-
nainen umpio kerää helposti it-
seensä valotehoa syövää likaa.

Käyttötestin aikana Punton lähi-
valojen mitattu valaisuala heikkeni
25 prosenttia. Vastaantulijoita häi-
ritsevä lähivalorajan sinisyys oli

TÄYSILLÄ vastapainoilla varus-
tettua kampiakselia käytetään
valumerkinnöistä päätellen sekä
Fiatissa että Lanciassa.

NOKKA-AKSELI on
massiivinen. Se on

tuettu ainoastaan kolmella
laakerilla, joten akselin paksuus

on hyvin perusteltavissa. Akselin
päässä on hahlo virranjakajan

käyttöä varten. Virranjakaja on
tosin jo korvattu kaksois-

puolalla. Akseli oli ajotaipaleen
jäljiltä kuitenkin kuin uusi, joten

mitään syytä konstruktion
vaihtamiselle ei löydykään. Ellei

sitten haluta säästää hiukan
liikkuvien osien painossa.

VENTTIILINISTUKOISSA näkyy pieniä mustia
karstapisteitä, mutta ne eivät ole vaikuttaneet
venttiilien tiiviyteen.

MÄNNISSÄ on silmiinpistävää
niiden korkeus, joka paljastaa
moottorin pitkän suunnitteluiän.
Nykyään moottorivalmistajat
tekevät painonhallintasyistä
toinen toistaan matalampia
mäntiä. Fiat saattaa antaakin
hiukan tasoitusta muille
mekaanisen hyötysuhteen
kohdalla.

kovaloilla vähintään viidellä luksilla
valaistu alue pieneni vajaan vii-
denneksen.

Alusta ja pakoputki
Alustassa massaus suojaa vain lat-
tian reuna-alueita ja lienee tarkoi-
tettu pelkästään melun vaimen-
nukseen. Massaus oli ehjä, kulumia
ei havaittu. Kynnysten alapinnassa
vaimennus suojaa koteloita iske-
miltä. Alustassa koripeltisaumat on
massauksen jälkeen tiivistetty sau-
man päälle pursotetulla massalla.
Testin lopussa lattian takapellin
saumassa massapalko oli jo irron-
nut alustastaan, ja saumaan oli ke-
hittynyt hapettumaa.

Tässä mallissa etujarrulevyt ovat
jäähdytettyä mallia, mutta takana
on perinteiset rumpujarrut. Jarrut
olivat kunnossa. Uusissa etujarru-
paloissa kitkamateriaalia oli run-
saasti jäljellä, mutta levyt olivat jo
selvästi kuluneet. Takana rumpu-
jarrut olivat hyväkuntoiset.

Punton katalysaattori sijaitsee
moottorin etupuolella välittömästi
pakosarjan jälkeen nopean lämpe-
nemisen varmistamiseksi. Pakoput-
kistossa vain vaimentimet on val-
mistettu pinnoitetusta teräksestä,
ja siksi putki olikin jo koko matkal-

ta pinnaltaan ruosteinen. Takavai-
mennin oli kerännyt jonkin verran
kuraa pinnalleen, samoin ulostulo-
putki. Putkisto oli kuitenkin ehjä ja
kannakkeet kunnossa. Samoin pa-
koputken lämpöpellit olivat tuke-
vasti paikallaan.

Teknisesti alusta oli hyväkuntoi-
nen. Akselistojen tukivarsien kumi-
laakerit olivat kimmoisat, eikä ajos-
sakaan kuulunut ylimääräisiä ää-
niä.

Sisustus, hallintalaitteet
ja varusteet
Kuljettajan eteen avautuva näky-
mä on muovinen. Kojetaulu, keski-
konsoli ja ovien katteet ovat tum-
manharmaata muovia. Kojetaulua
keventää vaaleampi vaakasuora
kaista, ja ovien keskialueet on ver-
hoiltu samalla sinisellä kankaalla
kuin istuimetkin.

Sisustus ja materiaalien tum-
manharmaat sävyt on valittu käyt-
töä varten. Fiatin muovimateriaali
näyttää röpelöisestä pinnastaan
huolimatta nopeasti likaantuvalta
ja osoittautui käytössä myös hel-
posti naarmuuntuvaksi. Selvät
käyttönaarmut edessä kynnysten
yläpinnoilla ja takana lokasuojan
reunakaarissa kertovat kulkijoiden

IMUSARJA on muovia, kuten useissa muissakin uusissa autoissa.
Erikoisuutena on erittäin pieni moottorinohjausyksikkö, josta
erottuvat lähinnä etualalla olevat kaksi liitintä.

Tätä tulostetta ei saa käyttää mainos- ja myynninedistämistarkoituksiin.
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� FIAT Punto 60 on pieni perheauto.
Odotukset sen kohdalla ovat moninai-
set. Taloudellisuutta, luotettavuutta,
turvallisuutta, tilaa, mukavuutta, te-
hokkuutta ja ajonautintoja. Punto pys-
tyy täyttämään odotukset osittain,
mutta kaikkea ei tähän hintaan voi
saada. Pikkuautolta ei voi vaatia mah-
dottomia, vaan sen puutteisiin on
osattava suhtautua oikealla tavalla.
Kaikkea ei kuitenkaan voi selittää ra-
halla. »Joka tuijottaa pelkästään hin-
taa, ansaitseekin tulla petetyksi», sa-
noo kiinalainen sananlasku.

Huokean hinnan vastineeksi perus-
varustelu on niukka. Lisävarustelistan
ensimmäiselle riville kuuluu ABS-jar-
rut. Puntoon ne saa siedettävään
4 900 markan hintaan ja pakettiin
kuuluu myös elektroninen jarruvoi-
man jako. Mikäli kaupunkiajoa on pal-
jon, myös ohjaustehostin on listahitti-
en joukossa. Tehostamattomana ohja-
us on hidas ja raskas tehden autosta
kankean käsiteltävän.

Perusvarusteinen Punto 60 on suo-
rituskykyinen. Moottorin ja vaihteis-
ton ominaisuudet niveltyvät toisiinsa
miellyttävästi. Puntoa on hauska ajaa.
Hauskuus jatkuu myös ajo-ominai-
suuksiin ja ajotuntumaan. Hyvä ajetta-
vuus edustaakin Fiatin perinteistä
osaamista. Alustan toiminta vastaa
merkin imagoa ja Punton suoritusky-
kyä.

Polttoainetalous on kokoluokassa
hyvä, mutta voisi olla parempikin.
Käyttötalous kokonaisuudessaan on
testin perusteella kunnossa.

Auton meluisuus, jossa tieäänet

Yhteenveto PROFIILI

TOIMIVUUS
sisätilat
hallintalaitteet
kuljettajan ergonomia
matkustusmukavuus
tavaratila
lämmitys ja ilmanvaihto
valot ja näkyvyys
suorituskyky

AJETTAVUUS
kesällä
talvella

TALOUDELLISUUS
polttoainekulut
huolto ja korjaukset
rengaskulut
vakuutukset

LUOTETTAVUUS
kori ja alusta
moottori ja voimansiirto
hallintalaitteet ja varusteet

LOPPUKUNTO
maalipinta
ovet ja luukut
tuulilasi ja valot
istuimet ja verhoilut
sisustus ja matot
alusta, jousitus ja jarrut
moottori ja voimansiirto
päästöt

Heikko

Vältt
ävä

Tyydyttä
vä

Hyvä
Kiit

että
vä

ovat pääosassa, käy rasittavaksi pitkäl-
lä matkalla. Sille ei käytännössä ole
paljoakaan tehtävissä, ei ainakaan
pienellä rahalla. Lähivalot ovat hyvät,
mutta vaativat huolenpitoa. Valojen
pesuri on edelleen mukana varusteis-
sa, mikä on hieno asia. Muuten näky-
väisyyttä haittaavat pienet peilit ja ku-
rakelillä voimakkaasti ikkunoita myö-
ten likaantuvat kyljet.

Punton sisätilat kuuluvat sen par-
haisiin puoliin. Käyttäjät, jotka ovat
ymmärtäneet ajavansa pikkuautoa,
ovat antaneet niille poikkeuksetta kii-
toksensa. Jopa tavaratilan vetoisuutta
on kiitelty. Moitteitakin on esitetty,
mutta mitta-asteikko on silloin ollut
toinen.

Ohjaustehostimen puuttumisen
voi hyväksyä huokean pikkuauton
ominaisuutena, kuten myös meluisuu-
den, keskuslukituksen puuttumisen,
käsikäyttöiset ikkunahissit ja peilit.
Ajovalopolttimoiden vaikea vaihdet-
tavuus sekä hankaluudet pesunes-
teen ja polttonesteen täyttämisessä
ovat suunnittelun lipsahduksia

Käyttötestin arvioinnin perusteella
Fiat Punto 60 on hyvä auto. Toiminta-
häiriöt eivät käyttöä haitanneet, polt-
timoiden palaminen kuuluu autoilun
arkeen, ohjelmoitujen huoltojen ulko-
puolisia töitä oli melko vähän ja nekin
pieniä. Huollot toimivat odotetusti ja
jopa omatoimisesti. Lähivalojen suun-
tausta jouduttiin tosin säätämään itse
huollon jäljiltä. Pikkuosien kiinnitys-
ongelmien ja muiden turhilta tuntuvi-
en pienten harmien odottaisi antavan
Fiatille aihetta pieneen laatukriteerien

tarkistukseen. Kustannukset eivät var-
masti olisi suuria, vaikutukset kylläkin.

Puntolla on paikkansa suomalais-
ten pikkuautojen joukossa. Onko se

edelleen kärkipaikka, kuten vuo-
den 2000 myyntitilasto kertoo, jää
ostajien ratkaistavaksi.

MOOTTORIIN on lisätty jossakin
kehitysvaiheessa myös mäntien
öljyjäähdytys. Järjestelmän
suuttimet on sijoitettu
runkolaakeripukkeihin ja
laakereille tuleva öljyvirtaus
jäähdyttää mäntiä. Suuttimet
sulkeutuvat, mikäli öljynpaine
laskee liiaksi. Siten varmistetaan
runkolaakereiden riittävä voitelu
myös tyhjäkäyntiolosuhteissa.
Yksinkertaisen näköinen systeemi
saattaisi toimia myös
jälkiasennustyyppisenä.

KYTKIMEN metallipintoihin on ilmestynyt matalia uria.
Muuten havaittavaa kulumista ei esiinny.

ja kuljetettavien kosketuksista au-
kon ympäristöön. Lisäksi takatur-
vavyö jää helposti selkänojien
taakse, ja lukko naarmuttaa kaari-
paneelia. Muoviosien keskinäisissä
sovituksissa on kohennuksen paik-
ka. Istuinlämmitinten katkaisimien
alustapaneeli ei asettunut kohdal-
leen testin aikana.

Käytön kannalta tummat pinnat
sietävät hyvin likaantumista ja kät-
kevät hyvin tahrat ja käyttökulu-
mat, mutta tummalla kojetaululla

pöly ja lika näkyvät hyvin.
Kuljettajan istuimen tyynyn ryh-

ti oli antanut periksi. Istuinverhoi-
lut olivat ehjät mutta venyneet ja
kuluneet. Sinisessä kuosissa kulu-
mat ja tahrat näkyvät selvästi istu-
ma-alueella.

Tavaratila on verhoiluistaan huo-
limatta kovapintainen. Takaistui-
men selkänoja on yksinkertainen
levy, joka kontin puolella on maa-
lattua peltiä. Muu tavaratilan ver-
hoilu on ohutta huopamattoa.

Hattuhylly suojaa katseilta, ja sen
kannakkeet on suunniteltu hep-
poisiksi. Hyllylevyn katkenneen sa-
ranatapin tilalle uuden sai tilaa-
malla, täydellisiä hyllyjä olisi ollut
myynnissä korkeaan hintaan.

Hallintalaitteet, käsikäyttöiset ik-
kunannostimet ja ulkopeilit sekä
ovilukot toimivat edelleen moit-
teitta.

� FIAT Punto 60 palveli testin ajan
muutamia erikoistapauksia lukuun
ottamatta hyvin. Testin jälkeen
auto oli ulkoisesti hyväkuntoinen.

Runsaista kilometreistä huolimatta
siisti ja ryhdikäs olemus kertoo toi-
mivasta perustasta. Ohjauspyörän
kehän kiillottumat, kojelaudan ja
viiksien painanteisiin pesiytynyt
lika, sisutuksen ja verhoilujen kulu-
mat sekä paikoiltaan irronneet
sähköjohtimet ja muovipaneelit
sen sijaan kertovat säästöistä han-
kinnoissa ja tuotannon laadussa.
Puntossa on silti hyvän käyttöau-
ton aineksia ja testiautollamme on
varmasti mukava tulevaisuus edes-
sään.

Tätä tulostetta ei saa käyttää mainos- ja myynninedistämistarkoituksiin.
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Fiat Punto 60

KÄYTTÖTESTI 60 000 km

Kokonaiskulut

Yhteensä
mk

Mk/
100 km

45,14
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TM-KÄYTTÖTESTIKULUT 78,35 mk/100 km
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113

Keskikulutukset
tarkkailujaksoittain

12
l / 100 km

11

10

9

8

7

6

Talvi

6,81
55

km/h

Kevät

6,88
59

km/h

Kesä

6,78
62

km/h

Syksy

6,99
54

km/h

5

4

Matkamittarin virhe kesä-/talvirenkailla: +2,60 % / +2,50  %

Valmistaja: Fiat S.p.A, Italia
Maahantuoja:  Italkon Oy, Helsinki

Polttoaineenkulutus (EU): kaupunki 7,3 l/100 km, maantie 4,8 l/100 km, yhdistetty 5,7 l/100 km.

Kori: Viidelle rekisteröity viisiovinen hatchback. Pituus 3,835 m, leveys 1,660 m, korkeus 1,480 m,
akseliväli 2,460 m, raideväli edessä 1,398 m ja takana 1,392 m, omamassa 950 kg.

Alusta: Edessä erillisjousitus, joustintuet, kolmiomaiset alatukivarret, kallistuksenvaimennin,
kierrejouset, nesteiskunvaimentimet.
Takana yhdystukiakselisto, kierrejouset, nesteiskunvaimentimet.

Jarrut: Kaksipiirinen jarrujärjestelmä, alipainetehostin, edessä tuuletetut levyjarrut, takana rumpujarrut.
Mekaaninen takapyöriin vaikuttava seisontajarru.

Ohjaus: Hammastanko-ohjausvaihde.
Voimansiirto: Hydraulikäyttöinen yksilevykytkin, viisivaihteinen synkronoitu vaihteisto, etupyöräveto.

Moottori: Eteen poikittain sijoitettu nelisylinterinen rivimoottori. Iskutilavuus 1242 cm3,
teho 44 kW(60 hv)/5000 r/min, vääntömomentti 102 Nm/2500 r/min.

MOOTTORI MITATTUNA
Sylinterin halkaisija
Männän halkaisija
Männän välys
Männäntapin halkaisija
Kampilaakeritapin halkaisija
Runkolaakeritapin halkaisija
Venttiilinvarren halkaisija
- imuventtiili
- pakoventtiili
Männänrenkaiden katkosrako
1.  puristusrengas
2.  puristusrengas
Öljyrengas

Uuden moottorin
vakiomitat, mm

Mitatut arvot
testin lopussa, mm

70,810-70,830
70,760-70,790

0,030-0,050
19,996-20,000
41,990-42,008
47,988-47,994

6,982-7,000
6,982-7,000

0,200-0,400
0,250-0,500
0,250-0,500

70,810-70,840
70,750-70,760

0,060-0,080

42,000
47,990-47,995

6,990
6,990

0,400
0,400

1)

2)

1) Männäntapit ovat kiertokangissa kiinni puristussovitteella ja tappien irrottaminen mäntiä vaurioittamatta on vaikeaa. Männän-
tappien kuluneisuus arvioitiin merkityksettömäksi.  2) Öljyrenkaiden moniosaisen rakenteen vuoksi katkoksia ei mitattu.

Öljynlisäykset
Matkamittarin

lukema
Toimenpide Työ

mk
Osat
mk

Yhteensä
mk

0,00Yhteensä

0,00 mk/100 km

0,000,000,00Öljynlisäyksiä ei tarvittu

Korjauskulut
Matkamittarin

lukema
Toimenpide Työ

mk
Osat
mk

Yhteensä
mk

937,50Yhteensä

1,56 mk/100 km

61,0061,000,00Vasen H7-ajovalopolttimo uusittu

140,00140,000,00Tuulilasinpyyhkijän sulat uusittu

61,0061,000,00Oikea H7-ajovalopolttimo uusittu

675,50322,40353,10Etujarrupalojen vaihto

Rengaskulut
Kesärenkaat

1 612,64Yhteensä

654,64

Good Year GT 2 155/80 R13 79T
Arvo 334,00 mk/kpl
Keskimääräinen kuluneisuus 49% / 40 000 km
Kulumiskustannus 4 x 0,49 x 334,00

Talvirenkaat

638,00
320,00

Nokian Hakkapeliitta 1 155/80 R13 79T
Arvo 638,00 mk/kpl nastoitettuna
Keskimääräinen kuluneisuus 25 % / 20 000 km
Kulumiskustannus 4 x 0,25 x 638,00
Asennukset ja tasapainotukset

2,69 mk/100 km

Huoltokulut
Matkamittarin

lukema
Toimenpide Työ

mk
Osat
mk

Yhteensä
mk

701,80

1 598,40

1 439,90

20 000 km:n huolto

40 000 km:n huolto

60 000 km:n huolto

293,00

536,62

433,40

408,80

1 061,78

1 006,50

3 740,10Yhteensä

6,23 mk/100 km

KULUT

Keskikulutukset
tankkauksittain

40

l / 100 km

11

10

9

8

7

50 60 70 80 90 100 110

6

30
keskinopeus km/h

5

4
120

12
Koeajokulutus TM 2/00, Fiat Punto 60 3-ov.

Tätä tulostetta ei saa käyttää mainos- ja myynninedistämistarkoituksiin.
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2) Malli uudistunut, Skoda Fabia 1,4 50 kW Classic

VALOT Umpiot:  Valeo, ref. 25

"Uusi"

0 50 m 100 m 150 m

Pesimet:  painepesurit

Käyttötesti 60 961 km

JARRUT ISKUNVAIMENTIMET

PÄÄSTÖT
Testin

lopussa
CO
HC+NOx
CO2

Polttoaineenkulutus (teoreettinen)

EU-sykli

Iskunvaimentimien prosenttiluku (EUSAMA-arvo)
kuvaa jousituksen kykyä seurata tienpintaa pyörä-

kohtaisesti. Lukuarvo on pyörää maassa pitävän
voiman minimisuhde staattiseen pyöräpainoon

jousituksen resonanssitaajuudella.

26 - 45% = melko
hyvä

0 - 25% = huono
yli 90% = liian jäykkä

jousitus

46 - 90% = erittäin hyvä

JARRUVOIMA (kN) / POLJINVOIMA (N)
ETUPYÖRIEN LUKKIUTUESSA,

testin lopussa:

SEISONTAJARRUVOIMA
testin lopussa:

Vasen
etupyörä

2,0 kN
30 N

Vasen
takapyörä

1,2 kN

Oikea
etupyörä

2,1 kN
30 N

Oikea
takapyörä

0,8 kN

Vaimennuksen tulkinta-asteikko:

ISKUNVAIMENNUKSEN
EUSAMA-ARVO,
testin lopussa:Vasen

etu
Oikea

etu

74% 73%

Vasen
taka

65%

Oikea
taka

58%

Oikea
takapyörä

0,5 kN
30 N

Vasen
takapyörä

0,6 kN
30 N

Sallitut
arvot

2,20 g/km
0,50 g/km

(ei raja-arvoa)

Valmistajan
ilmoittamat

0,57 g/km
0,10 g/km
136 g/km

5,70 l/100 km

SÄHKÖLAITTEET
Akun napajännite
Käynnistysjännite
Käynnistysvirta

12,6 V
10,9 V
127 A

Testin lopussa

Latausjännite
Latausvirta 2 000 r/min

14,1 V
84 A

SUORITUSKYKY 20 000 km:n ja 60 000 km:n jälkeen

Kiihtyvyys

0-50 km/h 0-80 km/h 0-100 km/h 0-120 km/h

19,7 s (109 km/h)
19,7 s (109 km/h)

20 000 km
60 000 km

4,5 s 9,9 s 16,0 s 25,7 s

4,5 s 9,8 s 15,9 s 25,6 s

Sitkeys eri vaihteilla

60 - 90 km/h:
90 - 120 km/h:
60 - 120 km/h:

7,5 s / 157 m
13,1 s / 389 m
20,6 s / 546 m

7,2 s / 151 m
12,8 s / 383 m
20,0 s / 534 m

20 000 km 60 000 km
III vaihde

10,2 s / 213 m
14,1 s / 418 m
24,3 s / 631 m

10,1 s / 211 m
14,3 s / 422 m
24,4 s / 633 m

20 000 km 60 000 km
IV vaihde

14,3 s / 298 m
19,3 s / 572 m
33,6 s / 870 m

14,8 s / 310 m
20,2 s / 597 m
35,0 s / 907 m

20 000 km 60 000 km
V vaihde

1000

20

3000 5000 7000

40

60

80

100

kW

40

80

120

160

200

240

280

Nm

10

30

50

70

90

110

320

360

r/min

TESTIN
LOPUSSA
MITATTU:

VALMIS-
TAJAN IL-

MOITTAMA:

MOOTTORITEHO
kW / r/min:

47,0 / 5320
32,0 / 3210

44 / 5000

VÄÄNTÖMOMENTTI
Nm / r/min:

99 / 3210 102 / 2500

VETOPYÖRÄTEHO
kW / r/min:

32,0 / 5320
25,0 / 3210

–

2000 4000 6000

VERTAILUN VUOKSI

Hinta
Iskutilavuus
Suurin teho
Vääntömomentti
Pituus/paino
Käyttötestin keskikulutus
Polttoainekulut
Öljynlisäykset
Huollot
Korjaukset
Renkaat
Liikennevakuutus
Autovakuutus
Käyttötestikulut yhteensä
Käyttötesti TM:n numerossa

Fiat
Punto
60 5-ov.

mk
cm3

kW / r/min
Nm / r/min

m / kg
l/100 km

mk/100 km
mk/100 km
mk/100 km
mk/100 km
mk/100 km

mk/100 km (luokka)
mk/100 km (luokka)

mk/100 km

77 900,-
1242
44(60)/5000
102/2500
3,835/950
6,84
45,14
0,00
6,23
1,56
2,69
8,04 (21)
14,69 (07)
78,35
8/01

Peugeot
206 XT
1,4 5-ov.

97 900,-
1360
55(75)/5500
111/3400
3,385/950
6,84
44,46
0,00
3,98
3,34
3,32
8,41 (21)
17,71 (09)
81,22
19/00

Skoda
Felicia
GLXi

87 997,-
1289
50(68)/5500
100/3750
3,855/1000
6,81
44,27
0,00
5,10
-
3,56
6,53 (17)
11,67 (05)
71,13
15/96

Mercedes-Benz
A140
Classic

139 900,-
1397
60(82)/5000
130/3750
3,575/1095
7,49
48,69
0,00
6,83
3,36
3,65
8,79 (22)
23,71 (13)
95,61
2/00

Polttimot:  H7/H7

1,29 g/km
0,20 g/km
154 g/km

6,60 l/100 km

1) 50000 km TM-Käyttötesti
3) Mercedes-Benz A140

2) 3)

1)

4)

4) Sis. huoltokuluihin

99 Nm
(3210 r/min)

32,0 kW
(5320 r/min)

47,0 kW
(5320 r/min)

LÄMMITYSLAITE
°C

100

Lämmityslaitteen toiminta on mitattu laboratorion sääkaapissa
-20 °C lämpötilassa. Kokeen aikana ajetaan dynamometrillä peräkkäisiä
päästömittaussyklejä 30 minuutin ajan. Aluksi tuuletus on suurimmalla

puhallinnopeudella suunnattu tuulilasille 6 min 30 sekunnin ajan,
jonka jälkeen puhallinnopeutta on vähennetty yhdellä portaalla

ja suuntaus on käännetty puoliksi lasille ja puoliksi lattialle.
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40
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10

0

-10

-20

0 5 10 15 20 25 30
aika (minuuttia)

JÄÄHDYTYSNESTE

TUULILASILLE

KATTO

ETULATTIA
KESKIARVO

TAKALATTIA

ULKOLÄMPÖTILA

0-400 m, aika s (loppunopeus km/h)
20 000 km
60 000 km

TEHO JA VÄÄNTÖ

Tätä tulostetta ei saa käyttää mainos- ja myynninedistämistarkoituksiin.


