
Tarinoita palmun alta



Forssan kupeessa, kakkos- ja kymppiteiden risteyksessä, matkaajia palveleva Autokeidas on Suomen 

vanhin liikenneasema. Jokioisten kunnan sosiaalijohtajana sotien jälkeen työskennellyt Väinö Järvi osasi 

katsoa niin pitkälle eteenpäin, että pystyi visioimaan liikennemäärien huiman kasvun ja perusti huol-

toaseman Jokioisille. Pelkkä polttoaineen myyminen ei kuitenkaan Järvelle riittänyt ja seuraava siirto 

1960-luvulla olikin uuden aseman rakentaminen kymppitien viereen, metsän reunaan. Uuteen toimi-

pisteeseen tuli myös 20 asiakaspaikkaa tarjoava kahvila ja näin ensimmäinen askel nykyiseen toiminta-

konseptiin oli otettu.

Seuraavat sukupolvet, poika Aulis ja pojanpoika Olli, jatkoivat Väinön liikeideaa ja seuraava Autokeidas 

nousi 400 metrin päähän vanhasta huoltamorakennuksesta. Uuden liiketilan rakentaminen perustui 

kahteen johtavaan ideaan: erilaisuuteen ja palveluitten monipuolistamiseen. Näin syntyi Autokeidas, 

jonka joka suuntaan sojottava katto houkuttaa poikkeamaan ja katsomaan mitä sisältä löytyy.

Korkeuksiin kohoavat kattoikkunat antavat sisätiloihin runsaasti valoa ja viistot kattopinnat antavat 

Keitaalle sen omaleimaisen persoonallisen ilmeen. Nykyinen Autokeidas tunnetaan perinteisten huol-

toasemapalvelujen lisäksi lounaastaan ja á la carte –annoksistaan. Asiakaspaikatkin ovat lisääntyneet, 

tilaa ravintolassa riittää 450:lle. Aina avoinna olevalta Autokeitaalta löytyvät myös K-market ja Hesbur-

ger. Polttoainekaupassa yhteistyökumppanina on Nesteoil ja autojen tankkeja täytetään yötä päivää jo 

kuudetta vuosikymmenettä.

Autokeitaan maanlaajuisestikin tuttu vinokattoinen profi ili kertoo myös ympäristöstään; katon äärivii-

vat myötäilevät taustalla siintävää maisemaa, harjun huippua ja rinteitä. Teiden risteyksessä Autokeidas 

istuu osana ympäristöään ja liikkuvien ihmisten päivittäistä arkea.

Autokeidas, parasta Teille
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Jos Forssan historia kirjoitettaisiin näinä vuosina uudestaan ja sitä lähdettäisiin ruotimaan siltä poh-

jalta, mistä suomalaiset parhaiten kaupungin tuntisivat, niin Autokeidas olisi varmasti listan kärki-

päässä, ellei jopa ykkösenä. Jo reilut puoli vuosisataa kakkos- ja kymppiteiden risteyksessä matkaajia 

palvellut Autokeidas lienee yksi Suomen tunnetuimmista maamerkeistä ja koska se on maamme vanhin 

liikenneasema, niin onhan se varmasti itsestään kertovan kirjasen arvoinen.

Autokeitaan historia on harvinaisen värikäs. Jo perustaja Väinö Järvi oli vuosia, ellei vuosikymmeniä, 

aikaansa edellä ja jälkipolvet ovat onnistuneesti jatkaneet samalla tiellä. Autokeidas on toiminut alal-

la tiennäyttäjänä ja ollut yleensä myös ensimmäinen kun perinteistä toimintakonseptia on kehityksen 

myötä pitänyt muuttaa.

Kenelläkään ei ole lähimainkaan tarkkaa tietoa siitä kuinka monta kävijää Keitaalla on viiden vuosikym-

menen aikana poikennut, mutta kymmenistä miljoonista puhutaan. Ja koska paikka on ollut avoinna 

ympäri vuorokauden, niin paljon on tapahtunut. Autokeitaan arjessa on syntynyt uskomaton määrä 

erilaisia tarinoita, joista pieni osa tallentuu tämän historiikin lehdille. On täysin selvää, että moni hyvä 

tarina jää kertomatta, koska kaikkia mahdollisia kertojia ei tavoitettu eikä kaikkia tarinoita ole varmasti 

edes kerrottu. Varsin kohtuullinen määrä asiakkaitten, henkilökunnan ja yhteistyökumppaneitten ker-

tomia tapauksia ja tarinoita on kuitenkin saatu talteen. Kiitos kaikille heille, joita olen viimeisten 8 

kuukauden aikana julkeasti ja toistuvasti häirinnyt.

Oma ajatukseni historiikistä oli alun perinkin se, että siitä tulisi niin paljon kuin mahdollista Auto-

keitaan näköinen. Kädessäsi oleva Autokeitaan 50-vuotishistoriikki on siis nippu ihmisten kertomia 

tarinoita. Ja ellei kirjaa olisi kirjoitettu nyt, niin hetken päästä sitä ei olisi enää ainakaan tässä muodossa 

voitu enää edes tehdä. Ensimmäisistä vuosista kertomaan pystyvien ihmisten määrä on nimittäin voi-

makkaasti vähenemässä, joten tässä asiassa oltiin liikkeellä aivan viime hetkillä. Kirjan kokoaminen 

on joka tapauksessa ollut aikaa vievän lisäksi myös äärimmäisen mielenkiintoista ja haastavaa. Se on 

varmasti myös tekijäänsä opettanut.

Toivottavasti kirjasta on iloa myös lukijalle.

Forssassa tammikuussa 2010

Matti Kaasalainen



Perhekuva vuodelta 1960 tai 1961

Ylärivissä vasemmalta: Reijo Järvi, Aulis Järvi, Kalle Arkkila, Jyrki Arkkila, Ida Järvi

Alarivissä vasemmalta: Pirkko Järvi, Jaana Järvi, Jouni Järvi, Sinikka Järvi, Anja Arkkila, Maire Arkkila, Olli Järvi, Väinö Järvi

 Väinö Järvi, 
  piinkova pappa
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Jokioisten Kiipun kylässä ensi parkaisunsa kiljaissut Väinö Järvi oli 

pientilallisen poika, jota jo syntymässään siunattiin tekemisen ja-

lolla lahjalla. Väinö oli elämänsä aikana niin monessa mukana ja ehti 

niin moneen paikkaan, että moista on vuosienkin jälkeen vaikea us-

koa. 

Jostain ihmeestä Väinö oli perinyt melkoisen annoksen kaukonäköi-

syyttä, joka ensimmäisenä ilmeni Jokioisten bensa-aseman hankinta-

na. Kyseistä huoltamoa Väinö piti Jokioisten keskustassa jo 1940-lu-

vulla, toimi jossain vaiheessa sahan puunostajana ja ehti tekemään 

pitkän uran myös kunnan sosiaalisihteerinä vuodesta 1947 vuoteen 

1973. Ansioistaan hänelle myönnettiin myös Suomen Kunnallisliiton 

kultainen ansiomerkki. Viime mainittu posti ei varmastikaan ollut 

sodanjälkeisessä ajassa niitä helpoimpia, mutta kunnialla siitäkin sel-

vittiin; kiitos lähinnä miehen oman aktiivisuuden ja päätöksenteko-

kyvyn. Tuohon aikaan ei kunnan viranhaltijoitten sivutoimia rajattu 

millään tavalla ja miksi olisi Väinön kohdalla edes pitänyt, sillä hän 

hoiteli perustamaansa yritystä normaalin virka-ajan ulkopuolella ja 

teki sen taatusti itseään mitenkään säästämättä. Kunnantalolla ollaan 

edelleen sitä mieltä, että Väinö oli kunnan kannalta hyvä virkamies. 

Siihen aikaan ei virkamiehen toiminta ollut niin pykäliin ja lakeihin 

sidottua kuin nyt, joten Väinö hoiteli tehtäväänsä omalla, vauhdik-

kaalla tavallaan. Asiat sosiaalipuolella etenivät ilman turhaa byrokra-

tiaa ja joutavanpäiväisiä jorinoita.

Pelkkä bensan myynti ei miehelle kuitenkaan riittänyt vaan mieles-

sä siinsivät isommat kuviot. Kauaskatseinen Väinö Järvi oli jo tässä 

vaiheessa huomannut elämää suuremman mahdollisuuden tehdä bis-

nestä ja niinpä hän hankki omistukseensa määräalan Syrjälän tilasta, 

joka papereitten mukaan sijaitsi Talsoilan kylässä silloisessa Forssan 

Väinö Järvi Jokioisten kunnan sosiaalisihteerinä 1.10.1947 alkaen.

Jokioisten bensa-asema 30-luvun lopulla
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kauppalassa. Kun tieto tehdystä kaupasta kantautui kansan korviin, 

niin hätäisimmät olivat jo ehdottamassa Väinö Järven suhteen huos-

taanottoa. Kuka hullu nyt rakentaa huoltoasemaa kosteahkolle pel-

lolle ja keskelle ei mitään, oli silloin varsin yleinen mielipide.

Siemenestä palmuksi

Autokeitaan synty on viety aikakirjoihin kun Väinö Järvi haalasi uu-

delle tontilleen kakkostien ja tekeillä olevan kymppitien risteykseen 

kioskin, josta myytiin polttoainetta lähinnä 10-tietä tekevien tietyö-

maan koneiden tarpeisiin. Elettiin vuotta 1959. Ennen varsinaisen 

rakennuksen valmistumista polttoainetta myytiin enemmän tai vä-

hemmän väliaikaisesta kopista ja sitä myytiin lähinnä 10-tietä tekevi-

en koneitten tarpeisiin. 

Väinön liikemiesvaisto tajusi kuitenkin varsin pian, että kioski ei riitä 

kohta enää mihinkään vaan kasvavaa liikennettä varten oli päästä-

vä uusiin ja isompiin tiloihin niin pian kuin mahdollista. Toukokuun 

neljäntenä päivänä vuonna 1960 pistettiin väinömäisen ripeästi si-

sään uuden huoltoaseman rakennuslupahakemus. Lupa saatiin, mut-

ta asiaan tuli pieni viive kun samaan kompleksiin alettiin uittaa tiloja 

myös autokauppaa varten. Asiat kuitenkin etenivät ja tammikuun 

18. päivänä 1961 vietettiin Autokeitaan avajaisia. Forssan Lehden 

mukaan valtateiden risteykseen kohosi täydellinen autotalo, jota ni-

mikin kuvaa erittäin onnistuneesti, sillä siihen sisältyvät täydellinen 

huoltoasema, korjaamo, automyymälä sekä baari. Oli otettu suuri ja 

tärkeä askel kohti alati autoistuvaa tulevaisuutta ja tiellä liikkuvien 

parempaa palvelua.

Vanhan keidasrakennuksen suunnitteli helsinkiläinen Arkkitehtitoi-

misto Marjatta ja Martti Jaatinen ja sen rakennustapaselvitys oli ny-

kymittapuun mukaan varsin typistetty ja varsinaiselle rakentamiselle 

runsaasti vaihtoehtoja suova. Alkuperäinen Keidas oli yksikerroksi-

nen rakennus, jonka halliosassa oli kaksi huoltohallia, joista toinen 

auton pesua ja toinen voitelua varten. Korjaamohalliin mahtui kaik-

kiaan kolmisenkymmentä autoa korjattavaksi ja se oli jaettu kuorma- 

sekä henkilöauto-osastoihin. Automyymälän puolelle sopi kerrallaan 

näytteille kuusi autoa ja lisäksi myymälässä oli vielä varaosien käsiva-

rasto. Huoltoasema oli Esson dealer-asema ja tiikeriä pistettiin tank-

kiin ympäri vuorokauden. Eikä ihan vähää pistettykään, sillä Keidas 

oli polttoaineenmyynnissä kolmen parhaan joukossa koko valtakun-

nassa. Autokeitaan ensimmäinen kahvila ei ollut koolla pilattu, sillä 

sinne mahtui kerrallaan vain 20 kahvittelijaa. Siemen johonkin suu-

rempaan oli kuitenkin kylvetty.

Otetaanpa esiin vielä muutamia teknisiä yksityiskohtia ihan vaan 

siksi, että nykypolvikin saisi tietää miten puoli vuosisataa sitten ra-

kennettiin ja millaisilla materiaaleilla: Lattiat olivat maanvaraiset 200 

millin sorastuksella ja 80 millin aluslaatalla. Kosteuseristys vaadittiin 

jo silloin ja kylmälle alttiissa kohdissa piti käyttää 75-millistä Toja-

xia. Pintabetonin päälle tuli epirex-sively. Myymäläsiiven yläpohjaan 

tuli Tojaxia 150 millin vahvuudelta ja alaslaskettuihin kattoihin oli 

määrätty reijitetyt kattolevyt akustiikkaa parantamaan. Huoltohallei-

hin määrättiin eristeeksi jonkun vahvuinen Karhuntalja ja vesikaton 

päälle kaksinkertainen bitumimatto muutaman millin granoliittisi-

rotteella tukevoituna. Ikkunat olivat rakennustapaselostuksen mu-

kaan kaksinkertaiset, ulospäin aukeavat ja osittain metallipuitteiset. 

Ulko-ovet metallilasiovia ja varsinkin huoltohallin suhteen ne olivat 

myös mittavia kun korkeus oli neljä metriä. Ovia tai alkuun vain 

ovienreikiä käytiinkin paikan päällä ihmettelemässä jo rakennusvai-

heen aikana. Rakennuksen tilavuus oli yli kuusi ja puoli tuhatta kuu-

tiometriä, pohjapinta-ala reilut 1 300 neliömetriä ja se oli varustettu 

monilla mukavuuksilla. Näihin herkkuihin lukeutuivat muun muassa 

keskuslämmitys, vesi- ja viemärijohdot, WC:t, lämmin vesi ja sähkö. 

Autokeitaan juhlallisia avajaisia vietettiin tammikuun 18. päivänä 

vuonna 1961 ja tapahtumaa voidaan pitää sen ajan mittapuun mu-

kaan erittäin merkittävänä. Ensimmäisen Autokeitaan myötä Väinö 

Järven idea oli jalostunut nykyaikaiseksi liiketoiminnaksi, jonka kas-

vulla ei näyttänyt olevan minkäänlaisia rajoja.

Teho-pappa

Jos Väinö olisi perustanut Autokeitaan sijasta vaikkapa jonkun teh-

taan, niin häntä olisi jo yrityksen varhaisessa vaiheessa kutsuttu pat-

ruunaksi. Auto- ja huoltamobisnekseen moinen ”arvonimi” ei ole 

kuitenkaan koskaan kuulunut, joten yrityksen ensimmäistä johtajaa 

kutsuttiinkin yleisesti vain papaksi. Pappamaista Väinön johtamisfi -

losofi a ei kuitenkaan koskaan ollut. Ennemminkin se oli impulsiivista 

ja nykivää eikä aina niinkään alaisia miellyttävää. Väinö vaati itseltään 

paljon ja muiltakin lähes saman verran. Alaiset suhtautuivat häneen 

pelonsekaisella kunnioituksella, koska tiesivät että kelvottomasti teh-

dystä työstä seurasi välitön ja usein äänekäskin palaute.

Pappa ei ollut arkipäivän askareissaan mikään pohtija, hän oli suorit-

taja. Jos hän sai päähänsä jonkun äkkinäisen idean, niin sen työstämi-

nen alkoi välittömästi. Jos automyyjää tarvittiin papan mielestä beto-

nia kärräämään, niin sitähän kärrättiin. Ihan putkeen papan pikaiset 

projektit eivät aina menneet, mutta ei hän myöskään pieleenmenoja 

muitten niskoille sysännyt.

Väinö Järvi toimi Autokeitaan toimitusjohtajana vuoteen 1970 kun-

nes antoi ohjat pojalleen Aulikselle. Päivittäisestä toiminnasta Väinö 

ei kuitenkaan vetäytynyt vaan jatkoi omaksumallaan linjalla eli päivät 

sosiaalisihteerinä Jokioisilla ja vapaa-aikana Keitaalla yleismiehenä.

Keitaan alkuvuosina elettiin 
pappa-Järven preussilaisessa 
komennossa ja koska Väinö 
itse oli ankaran työntekijän 
maineessa, niin edellytti hän 
samaa myös alaisiltaan. 
Esimerkiksi sairaslomista Väinö 
ei tykännyt yhtään ja joskus 
Keitaalla oltiinkin sitä mieltä, 
että sairastaminen oli jopa 
kiellettyä.

Aulis Järvi ei tässä asiassa 
ihan isänsä poika kuitenkaan 
ollut, sillä tarina kertoo hänen 
hyväksyneen kerran pienen 
poissaolon ihan siksi, että 
työntekijä sairasti krapula-
merkkistä kansantautia.
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Väinö Järvi oli saanut loistavan liikeidean huoltamon perustamises-

ta valtateiden risteykseen, mutta sopivan nimen keksiminen aiheutti 

päänvaivaa. Oma ehdotus Autokulma ei kelvannut kaupparekisteriin 

ja niinpä Väinö kääntyi ongelmassa ystävänsä varatuomari Antti Ala-

sentien puoleen ja pyysi häntä tekemään asialle jotain.

Alasentien päässä muhi useitakin ehdotuksia, mutta lopullinen rat-

kaisu löytyi spontaanisti hänen ajaessaan synkänsateisena syysilta-

na Turun suunnasta kohti Forssaa. Valonheitinten kajossa kylpevä 

huoltamon rakennustyömaa näytti Alasentien silmään keitaalta erä-

maassa ja siinähän se oli: Autokeidas. Antti ajoi siitä paikasta suoraan 

Väinön luo ja jysäytti nimiehdotuksensa pöytään. Väinö Järvi lupasi 

miettiä asiaa yön yli, mutta soitti jo ennen aamun sarastusta Antille ja 

ilmoitti hyväksyvänsä tämän ehdotuksen.

Jos nimeä ja sen tenhoa analysoi puolen vuosisadan jälkeen, niin eipä 

olisi Alasentie, eikä kukaan muukaan, osuvampaa nimeä keksinyt. 

Autokeidas tunnetaan ympäri Suomen, se on edelleen kaikkien tiellä-

liikkujien tuntema maamerkki ja kohtauspaikka.

Nimen takana

AUTOKEIDAS 
1959 – 1989

• Tontti Forssan kauppalalta, Syrjälän tilasta, 

hinta 1,5 miljoonaa markkaa

• Rakennuslupa 04.05.1960

• Arkkitehtitoimisto Marjatta ja Martti Jaatinen

• Rakennuksen tilavuus 6 650 m3

• Rakennuksen pohjapinta-ala 1 309 m2

• Automyynti, korjaamo, varaosat, 

20-paikkainen baari

• Polttoainetoimittajana Esso

• Omistussuhteet: Väinö Järvi 50 %, Aulis Järvi 20 %, 

Kaarlo Arkkila 10 %, Reijo Järvi 10 %, 

Anja Alho (os. Järvi) 10 %

• Avajaiset 18.01.1961
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Paavola

60-luvun alku, yrityksen alkutaipaleet

Autotalleilla tapahtui
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Kauppilan Mikko pääsi armeijasta vuonna 1964, pyöri kolme päivää 

nurkissa kunnes isä käski häntä lähtemään työn etsintään. Mikko teki 

niin kuin isä neuvoi ja lähti autolla Jokioisilta kohti Forssaa ja ensim-

mäinen paikka mihin mies pysähtyi, oli yllättäen Autokeidas. Kaup-

pila asteli sisään huoltoasemalle ja kysyi reippaana nuorena miehenä 

silloiselta esimieheltä Matti Kutilalta, josko talosta löytyisi töitä. 

−Voit aloittaa huomenna kello 11.00, vastasi Kutila. Sellaisesta 

pikkuseikasta kuin palkasta ei rekrytointitilanteessa puhuttu halais-

tua sanaa, mutta työpaikan saaminen teki nuoresta miehestä kovasti 

onnellisen. 

−Siihen aikaan oli sellainen käytäntö, että polttoaineasiakkaat ei-

vät yksinkertaisesti saaneet tankata autojaan itse vaan me hoidimme 

sen. Pesimme myös lasit ja tarkistimme öljyt, vaikka ei edes erikseen 

pyydetty, Mikko kertoo. 

–Se oli palvelua ja siitä asiakkaat myös pitivät.

Autokeitaalla oli tuohon aikaan varsinkin viikonloppuisin mel-

koinen ruuhka ja bensapojat saivat mennä tosissaan. Omia 

hommia jouduttaakseen ja palvelua parantaakseen pojat ke-

hittivät uusia toimintatapoja, joista osasta tuli myös pysyviä 

käytäntöjä. 

−Ruuhkahuippuina toimimme niin, että toinen tankkasi ja 

pisti sitten lukemat pikku paperilapulle, jonka myötä asiakas 

tuli sitten kassalle maksamaan. Se ei välttämättä ollut aivan 

ohjesäännön mukaista, mutta toimi erinomaisesti eikä siihen 

kukaan kummemmin puuttunutkaan, Kauppila selvittää. 

Mikon toimeliaisuus havaittiin myös yrityksen johdossa ja 

jonkin ajan päästä hänet nimettiin hoitamaan Tectyl-massa-

usta. Seuraava etappi löytyi varaosapuolelta ja kun autokaup-

pa kävi hyvin, niin huonosti ei mennyt myöskään varaosissa. 

Seuraava askel Mikon elämässä oli teknillinen koulu, josta hän 

valmistui autoteknikoksi vuonna 1969 ja pääsi hetimmiten ke-

sätöihin Keitaalle. 

−Alkuun tuurasin varaosapäällikköä, mutta syystä tai toises-

ta meikäläinen nimitettiin samana vuonna vielä korjaamopääl-

liköksi, kertaa Kauppila nousujohteista uraansa Autokeitaalla. 

Yrityksen pienemmät päälliköt olivat Mikon mukaan silloin 

tällöin pienessä turbulenssissa töittensä suhteen kun talon isommat 

viskaalit eivät olleet kaikesta ihan samaa mieltä. 

−Joskus kävi niin, että Olli käski aamulla tekemään jonkun jutun 

näin, Auliksen mielipide oli taas iltapäivällä, että se pitääkin tehdä 

noin. Me emme kuitenkaan useimmiten tehneet kummallakaan ta-

valla vaan odotimme, että pappa sanoo kuinka homma lopullisesti 

hoidetaan. Pappa sanoi Mikon mielestä asiat aina nopeasti ja joskus 

ilkeästikin, mutta ei pyöritellyt asioita jälkikäteen. 

–Minusta Väinö oli työntekijöitään kohden reilu mies, hän toteaa. 

Mikolta oli kerran jäänyt huoltoaseman lattia yöllä pesemättä ihan 

pelkästään siksi, että sitä ei yksinkertaisesti ehtinyt tekemään. Pappa 

oli moisesta aamulla tietysti hurjana ja ripitti Mikkoa niin sanotusti 

isän kädestä. Mutta heltyi kun Mikko kertoi ongelman syyksi sen, että 

hän oli myynyt yön aikana vaatimattomat 13 000 litraa bensiiniä. Sit-

ten kaverit menivätkin baariin kahville.
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Kuvassa vasemmalta: Kalevi Saarela, 

Pertti Halonen, Mikko Kauppila, 

Pentti Rasila, Aimo Saarto

Töihin seuraavana päivänä

Saarelan Kalevi ehti palvella Autokeitaalla kolmeen otteeseen. Yh-

teensä niistä kertyi kuitenkin 25 vuotta ja mainitusta ajasta suotu 

prenikka on miehellä edelleen tallessa. Saarela aloitti työuransa jo 

1960 kun rakennustyöt käynnistyivät. Kalevi tapasi pappa-Järven eli 

Väinön aamulla hieman ennen kello seitsemää kysyen tältä olisiko 

mitään hommia. Oli, sillä Väinö palkkasi hänet heti ja seitsemältä 

tehtiin jo töitä. Ja sanomattakin on selvää kuka sanoi mitä tehdään. 

Väinöpä tietenkin.

Ennen juhlallisia avajaisia pappa pisti Kalevin pesemään ja puhdista-

maan auton osia ja tästä Saarelan pitkä ja hohdokas autonasentajan 

ura sitten käynnistyikin. 

−Pappa oli itse toimen mies ja samaa hän edellytti myös alaisiltaan, 

Saarela sanoo.

–Väinö kävi joka ikisenä aamuna jakamassa työt ja piti hyvää huol-

ta siitä, että ne eivät päässeet missään vaiheessa loppumaan keltään 

kesken. Huoltohallissa oli kaksi ovea eivätkä ne olleet edes samalla 

seinällä, mutta aamuisin pappa pystyi katsomaan molemmista sisään 

yhtä aikaa ja varmistamaan, että kaikki oli kunnossa ja työt edistyivät.

Joskus Autokeitaan alkuaikoina miehet valittelivat Väinölle hallin kyl-

myyttä. Koska pakkasta oli paljon ja seinät sekä katto varsin kevyesti 

lämpöeristetyt, niin työkalutkin olivat aamuisin niin kylmänkalseita, 

että niihin ei tohtinut oikein tarttua. Sitten eräänä talviaamuna ja ta-

san kello seitsemän pappa ilmestyi halliin päällään nilkkoihin saak-

ka ulottuva, paksu palttoo, päässään kunnon karvalakki ja käsissään 

kunnon pussikintaat. 

−Ei täällä mikään kylmä ole, Väinö lausahti, mutta otti ongelman 

kuitenkin hoitaakseen.

Kalevi Saarela muistaa papasta myös sellaisen tarinan kun perus-

taja ajeli siihen aikaan niin suositulla Minillä.

–Minin polkimet olivat kovasti lähellä toisiaan ja Väinöltä meni 

jotenkin kalossit sekaisin ja näin hän täräytti menopelinsä päin auto-

myynnin seinää.

Kolme kertaa Keitaalla
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Esko Urpula Autokeitaan avajaisissa 18.1.1961

Urpulan Eskon ensikosketus Autokeitaaseen tapahtui elokuussa 

1960 eli hän oli noin kymmenen muun kanssa Keidasta rakentamas-

sa. 

–Polttoainekauppaa tehtiin jo silloin ja se tapahtui enemmän tai 

vähemmän väliaikaisesta kopista, sillä pitihän talon tulopuoltakin 

ajatella. Sjömanin Olli ja velipoikani huolehtivat siitä. Rakennustöissä 

oli Eskon muistin mukaan kymmenkunta kaveria.

–Taisi siellä joku vastaava mestarikin olla, mutta Väinöhän oli se, 

jonka pillin mukaan tanssittiin. 

Rakennus valmistui kutakuinkin suunnitellussa aikataulussa ja Urpu-

lakin jäi sinne töihin, polttoainetta myymään ja sitä Pansiosta Kei-

taalle kärräämään. Avajaisissa kansaa oli suorastaan tolkuttomasti, 

vaikka ulkona oli pakkasta lähes 30 astetta. Urpulaa ei kuitenkaan 

palellut, sillä hän joutui toimimaan tapahtumassa Michelin-ukkona.

−Puvun sisällä ei todellakaan palellut ja oli se sen verran pelottava, 

että ainakin tuolloin 4-vuotias Järven Olli juoksi koko ajan pakoon.

Autokeitaan kassalla toimittiin Urpulan mukaan niin, että kuitti 

kirjoitettiin käsin, sitten vedettiin kahvasta ja tämä toimenpide avasi 

kassalaatikon ja kirjoitti asiakkaalle kuitin. 

–Bensa maksoi silloin 49 penniä litra, dieselistä joutui pulittamaan 

23 penniä ja kevyestä polttoöljystä peräti kuusi penniä. 

−Polttoaine haettiin silloin Pansiosta, kertoo Urpula. Itse tehty, 

vihreä säiliö oli kooltaan 5 980 litraa ja se oli pultattu kuorma-auton 

lavalle. Pansiossa käytiin keskimäärin kaksi kertaa päivässä, viikon-

loppuisin vähän useammin, Urpula muistelee.

Urpula muistaa tapauksen kun muuan ylpeänryhdikäs Helsingin her-

ra hieman moitiskeli polttoainemyynnin palvelua ja taisipa kutsua 

bensiininjakajaa jopa maalaistolloksi. Nuori mies ei kuitenkaan moi-

sesta häkeltynyt vaan heitti herralle takaisin: 

−Mistä te tiedätte, vaikka minä olisin Armas Puolimatkan poika!

–Esimiehen koppalakki oli silloin sääntöjen mukaan sellainen, että 

yläosa oli harmaa ja lipan yläpuolella kulki keltainen nauha, Urpula 

muistelee. 

Ura Autokeitaalla ei kuitenkaan lopulta yltänyt ansiomerkkiin asti, 

vaikka kahdeksan vuoden työrupeama polttoainemyyjänä ja myyn-

nin esimiehenä sitä tietyllä tavalla enteilikin. Ylennystä ei herunut, 

sillä Urpulalla ja Väinöllä oli nimittäin lievästi poikkeava käsitys siitä 

mitä työhön kuuluu. Esko mukaan siihen kuului polttoaineen kuljet-

taminen ja myyminen, Väinön mielestä työnkuvaan taas kuului kaikki 

mitä hänelle itselleen tuli mieleen. Ja näissä asioissa Väinön mieliku-

vitus oli suorastaan loputon.

Palvelua ja polttoainetta

Kuvassa vasemmalta: Heikki Leppänen, Aimo ”Aippa” Saarto ja Esko Urpula

Laskulan Heikki oli Autokeitaalla aikanaan legendaarinen 

Austin Minin myyjä. Eräänä vuonna Laskula oli myynyt 

seitsemässä kuukaudessa tasan sata Miniä ja siitä maahantuoja 

tarjosi tykkimyyjälle kuukauden mittaista Amerikanmatkaa. En 

minä voi lähteä kun minun pitää myydä Minejä, oli Laskula 

palkintomatkastaan tokaissut ja niin Amerikan reissu jäi.

Mutta Väinö ilmoittautui vapaaehtoiseksi sijaiseksi, sillä pitihän 

päällikönkin käydä katsastamassa millaista on peli ison veden 

takana. Ja hyvinhän matka alkoi. Lennot olivat aikataulussa, 

lentoemännät miellyttäviä ja taisipa tarjoilukin pelata. Mutta 

siihenpä reissun hauskuus loppuikin, sillä perillä ei oltu 

järjestetty oikein mitään toimintaa ja tämähän ei Väinö Järven 

pirtaan käynyt. 

–Isä hommasi jollain konstilla itselleen paluulipun jo 

seuraavaksi päiväksi ja näin kuukauden Amerikanmatka menikin 

päivässä, Anja Alho muistelee.

Väinönöööööllä oli nimiiitttttäiiäiiiiiiiiin n n n n n lllllilllllll evästiti ppoioioioiikkkkkkkkkkeaava käsässsäsittttysyysyyysy  sssiiiiiitääääää 

uuu. Essko mukaaan ssisisissisis ihihihihhhhhhhhhhen kuului pooooltlltltlllll tottotot aiaiaaiinnneene  kulu jeeet-t

inen, VVVVVäinön mimim eleeleeseseseseseseeee tättttättttttttttttttt  ttyöyöyy nkuvuvvaaaaaaaa n nn n taaas kkkuuluuui i kakkkkk ikikkkkii 

leen tttulli i mieleeeeeee n.n.... J JJJJJJJ JJJJJJa a a aa aa nännnnnnnn issä aasiss oiiioiissssa VäVäV inönn mieiei lil kukukuuk -

an lopoppppututon...
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Se toinen Olli
Muutaman vuoden eläkepäiviään viettänyt Olavi ”Olli” Sjöman 

aloitti Autokeitaalla jo ennen kuin yritystä oli edes olemassa. Miehen 

autoihin kiinteästi liittyvä työura alkoi Jokioisten Autohuollosta, jat-

kui Jokioisten Essolla bensiininmyyjänä ja kun Autokeidas valmistui, 

niin uuden työpaikan osoite oli itsestään selvä. Sjöman kävi pari Es-

son kurssia päästäkseen entistä paremmin sisään jatkuvasti uudistu-

vaan polttoainekauppaan, mutta ennen varsinaisen työnsä alkua hän 

osallistui Keitaan rakentamiseen. 

−Ajoimme Auliksen kanssa Arkkilan Kallen autolla tontille san-

taa ja sitä meni niin paljon, että ei oikein vieläkään tajua.

Rakennustöiden aikana pyrittiin kuitenkin pitämään huolta siitä, että 

kassaankin kilisi jotain eli Olli ja Urpulan Eero myivät polttoainetta 

kahdessa vuorossa siitä kioskin tapaisesta myymälästä, jota jälkikä-

teen voitaneen pitää huoltoaseman esiasteena. Pikkuhuoltojakin teh-

tiin ja kun ne tehtiin hiekan päällä, niin pikku kolhutkin olivat mah-

dollisia. Kerran petti tunkki ja Ollin sormi jäi väliin, mutta Auliksen ja 

Sinikan antaman ensiavun jälkeen mies palasi takaisin töihin.

−Kun kaikki saatiin valmiiksi, niin kaikki ihmettelivät miten mah-

dottoman iso systeemistä lopulta sitten tuli, Sjöman kertoo. 

–Eniten ihmetystä herättivät 4-metriset ovet, joita ei suurin ihmi-

sistä uskonut olevan olemassakaan. Eikä sitäkään ihan vähää kum-

masteltu, että huoltoasema oli rakennettu keskelle peltoa.

Työkavereitaan kuten myös työilmapiiriä Olli Sjöman jaksaa kiittää 

vieläkin.

–Keitaalla oli hienoa olla töissä ja koska jokaisessa työyhteisössä 

on aina joku joukon koossapitävä persoona, niin oli sellainen meil-

läkin. Laaken Riitta oli suustaan varsin suora, mutta ehdottomasti 

tärkeä henkilö työssä viihtymisen kannalta. Sjömania paremmin tun-

tevat ovat sitä mieltä, että mies pärjäsi asiakkaiden kanssa hyvin ja 

naispuolisten asiakkaiden kanssa loistavasti. Tarina kertookin, että 

Ollin työvuoron aikana asemalle ilmestyi naisasiakkaita ihan vain sik-

si, että pääsisivät jutustelemaan tämän Keitaan Gary Grantin kanssa. 

Ja Ollihan jaksoi tytöille jorista, joten molemmat osapuolet olivat il-

meisen tyytyväisiä.

Segerstedtin Seppo tutustui Autokeitaaseen jo ammattikoulua käy-

dessään. Hän nimittäin pääsi Autokeitaan korjaamolle kesähommiin 

siivoamaan lattioita, pesemään osia ja myymään polttoainetta. Kun 

autonasentajan paperit olivat taskussa, niin Seposta tuli virallisesti 

Keitaan mies ja armeijan jälkeen miehen työura jatkui vuoteen 1991 

eli siihen saakka kun korjaamotoiminta ajettiin alas.

Segerstedt ei kuitenkaan lähtenyt korjaamolta mihinkään vaan pe-

rusti Salosen Taunon ja Kallosen Osmon kanssa oman yrityksen, 

jonka nimeksi tuli pitkän pohdinnan jälkeen Korjaamokeidas, joka 

jatkoi Autokeitaan vanhoissa tiloissa. Kaikkea 1960-luvulla rakennet-

tua ei sentään siis ole purettu. 

−Tauno on melkoinen peto autojen sähköpuolella ja Osmo puo-

lestaan osasi peltihommat. Nyt ollaan oltu Taunon kanssa muutama 

vuosi kahdestaan, mutta eipä ole aika pitkäksi tullut. Töitä on riittä-

nyt ihan mukavasti, Seppo sanoo.

Sepon ensimmäinen oma auto oli merkiltään Mini ja sen hän hankki 

yllättäen Autokeitaalta. Nyt miestä kuljettaa Mersu, joka on järjestyk-

sessä jo neljäs ja tasan kaksikymmentä vuotta edeltäjäänsä nuorempi. 

Huollot kaikkiin vehkeisiin on tehty Korjaamokeitaalla, jossa ammat-

titaito on aina ollut se tärkein juttu.

Autokeitaan korjaamolla oli aikanaan summeri, joka ilmoitti milloin 

tauko alkaa kuten myös milloin se päättyy. Pojilla oli hyvin usein ta-

pana pelata paussin aikana marjapussia ja joskus pelin tuoksinassa 

kävi niin, että kukaan ei ”kuullut” summerin töräystä. Ja moinen peli 

ei sitten Väinö Järvelle sopinut. 

−Joutuihan se pappa jonkun kerran kiljaisemaan, että pilli on soi-

nut ja kyllä sen jälkeen liikuttiinkin kohti työpistettä varsin ripeästi, 

Segerstedt kertoo. 

–Väinö oli jämpti ja tarkka ja antoi tarvittaessa tunareille melkoista 

kyytiä. Pitkävihainen hän ei kuitenkaan ollut.

Keitaalta toiselle

Olli Sjöman, Riitta TamminenOlO llili SSSjöjöjö Rii T iiiilll
Seppo Segersted
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Kuvassa vasemmalta: Kalevi Saarela, työnjohtaja; Ismo Hokka, rasvari; Harri Myllylä, asentaja; Seppo Segersted, asentaja; 

Kari Joki, työnjohtaja; Eija Heikkilä, kassa; Pekka Sainio, varaosat; Sakari Mustonen, jälkimarkkinointipäällikkö

AUTOMYYNTI 
1961 – 1991

• Mercedes-Benz 1961 – 1991
• Austin 1961 – 1970
• DKW 1961 – 1967
• Donau 1961 – 1964

• Auto-Union 1962 
• Audi 1967 – 1974
• NSU 1968 - 1974

• BMW 1975 – 1991
• Honda 1975 – 1991

• Fiat 1988 – 1991
• David Brown traktorit 1961 – 1967

• Hiab-Foco-nosturit
• Dinitrol- ja Tectyl ruostesuojaus 
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Kallosen Martin lähes kahdenkymmenen vuoden mittainen ura 

Autokeitaan automyyjänä on palanen yrityksen menestyksekkäintä 

historiaa. Kallonen oli alkuun ainoa myyjä ja kauppaa tehtiin alkuun 

lähinnä Austineilla, Mersuilla ja monenmerkkisillä vaihtoautoilla. 

–Vaihtoautojen määrä oli väliin lähellä nollaa ja kun uusien kauppa 

kävi kitsaasti, niin vaihtoautojen määrän lisääminen tuotti melkoises-

ti päänvaivaa. Mutta siitä se tilanne kuitenkin hiljalleen parani, vaikka 

suorat uuden auton ostot olivat perin harvinaisia, Kallonen kertoo. 

Tilanne oli tällainen vuosina 1969 – 1971, mutta muuttui huonom-

maksi laman rynnätessä päälle. 

–Laman aikana ei myyty kuin yksi ainoa Mersu, mutta se oli sen-

tään malliltaan niin sanottu pitkä ja seitsemänpaikkainen. Meni muu-

ten yksityiskäyttöön, Martti muistelee.

Seuraavana vuonna tilanne kuitenkin koheni ja koheni siihen mal-

liin, että Martti ei enää yksin ehtinyt kauppoja tekemään. Siltasen 

Raimo huudettiin apuun ja tämä kaksikko hoitelikin keskenään myös 

kuorma-autojen myynnin. Austin vaihtui samoihin aikoihin Audiin, 

mutta Mersu pysyi ja kauppa kukoisti. Martti Kallonen on syystäkin 

edelleen rinta jonkin verran rottingilla muistellessaan senaikaista 

johtotähden markkinaosuutta Forssan taksissa. Vain yksi taksi ei ol-

lut Mersu. 

–Ja koko talousalueellakin taksit olivat lähes 70 %:sti mainittua 

merkkiä. Kallonen ei muuten tässä kohden erikseen kerro missä liik-

keessä kyseiset kaupat oli tehty ja kenen toimesta. Vaatimaton kaveri 

siis edelleen.

Autokaupan kulkiessa kovaa ja tulevaisuuden näyttäessä hyvältä, pal-

kattiin Keitaallekin lisää kaupanteon ammattilaisia. 

–Perälän Jaska, Lammintaustan Väinö, Oittisen Pentti, Kestin 

Ilmo ja Ojanperän Timppa ottivat myynnistä oman vastuunsa, Kal-

lonen kertoo. Automyyjän työsopimus ei ollut tuohon aikaan aina-

kaan kiveen kirjoitettu ja asioiden niin vaatiessa automyyjiäkin käy-

tettiin myös muissa tehtävissä. 

−Väinö oli sellainen ihminen, että hänen oma asiansa ohitti muut 

asiat ja kun Väinöltä tuli komento, niin sitten mentiin. Ja mentiin ko-

vaa, sillä minkäänlainen vitkuttelu ei tälle herralle sopinut. Kerran 

Väinö komensi Kallosen kesken antoisan työpäivän lapiohommiin. 

Vanhan keitaan alakerran pohja piti saada tasaiseksi ja laudoitukset 

tehtyä ja niin Kallonenkin riisui kravattinsa ja vaihtoi pipokärkiken-

gät saappaisiin. 

–Oli se Väinö tämän kiireen keskellä sellainen kaveri, että se pisti 

töihin jokaisen, joka tuli edes lähelle työmaata. Mutta tulihan vaihte-

lua meikäläisenkin työpäivään.

Martti ja muutama mersu

Onnellinen uuden Mersun omistaja Vilho Lankinen (kesk.) 

teki kaupat Kallosen Martin (vas.) ja Järven Ollin kanssa.

Kallonen (vasemmalla) Vehon palkitsemana
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Kauppakirjoja 60-luvulta
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Speedway-radoilta tuttu forssalainen Ilkka Ahlgren palveli Autokei-

dasta ja varsinkin sen asiakkaita nelisen vuotta 1960-luvun lopulla. 

Miehen toimenkuva oli ajan hengen mukainen eli äärimmäisen vaih-

televa: tehtiin sitä mikä oli tarpeen eikä mussutettu pienistä. 

−Siihen aikaan itsepalvelusta ei tiedetty vielä mitään ja meidän 

bensapoikien tehtäviin kuuluikin tankkaamisen lisäksi myös öljyjen 

katsominen, tuulilasin pesu ja aika usein asiakas pyysi tarkistamaan 

myös renkaitten paineet.

Polttoaineenmyynnin lisäksi Ahlgren ajoi myös Keitaan hinausautoa, 

kävi hakemassa säiliöautolla Pansiosta bensaa ja sen joutui joskus te-

kemään kolmekin kertaa päivässä varsinkin silloin kun edessä olivat 

pitemmät pyhät. Ahlgrenin muistin mukaan Autokeidas oli noihin 

aikoihin Esson toiseksi paras polttoaineenmyyntipiste koko valta-

kunnassa. Mainittu kansainvälinen öljyfi rma oli myös tarkka mai-

neestaan ja myyntipisteiden palvelun tasoa tutkittiin monella tavalla. 

−Meillä bensanmyyjilläkin oli numero rinnassa ja sellaiset puolisa-

laiset tarkkailijat pisteyttivät toimintaamme ja tekivät sen suorastaan 

inhottavan tarkasti, Ilkka Ahlgren kertoo. Ahlgren joutui tällaisen 

tarkkailun kohteeksi kaksi kertaa, joista ensimmäisen hän muistaa 

paremmin kuin toisen. 

–Ensimmäisellä kerralla meikäläiselle pamahti maksimipisteet, 

mutta toisella taisi tulla jonkin verran heikommat. Ellen nyt ihan vää-

rin muista, niin toinen arviointi sattui pahimpaan ruuhkaan eikä sii-

nä tietenkään ihan kaikkea ehtinyt riittävästi huomioimaan.

−Tutustuin työssäni sekä Väinöön että Aulikseen ja Ollia jouduin 

jopa kouluttamaan. Väinö oli touhun mies, joka omistautui yrityksel-

leen ja työlleen 24 tuntia vuorokaudessa ja seitsemän päivää viikossa. 

Aulis oli esimiehenä leppoisampi ja suuntautui enemmän automyyn-

nin puolelle ja oppihan se Ollikin sitä bensaa myymään, mutta aikan-

sa se vei, analysoi Ahlgren Järven sukua kolmessa polvessa.

Palvelu kunniassaan 1960-luvulla”Pappa-Järvi jaksoi aina muistuttaa työnteki-
jöilleen, että kahvitunti alkaa tasan summerin 
soidessa ja päättyy tasan silloin kun summeri 
sen päättyväksi ilmoittaa. Kerran kävi niin, että 
varaosapuolella työskennellyt Ilpo Mäkelä heli-
sytteli pikkurahaa kädessään törmätessään Väi-
nöön kahvituntisummerin soitua. 
   –En ehtinyt antaa asiakkaalle rahasta takai-
sin kun tuo summeri käski menemään kahville.”
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Erkki Viranne on ostanut Autokeitaalta kolme autoa, joista ensim-

mäinen oli DKW-merkkinen ja lisävarusteilla. 

– Ne lisävarusteet olivat tosin Autokeitaan mainostarroja, sil-

lä peli oli Väinön vähän ajettu työsuhdeauto, Viranne naurahtaa. 

Erkki on ollut Keitaan asiakas alusta lähtien ja pohdiskelee onko 

hän ikinä missään muualla edes tankannut. Viranne liittyy talon 

historiaan myös osa-aikaisena työntekijänä, sillä hänen panostaan 

tarvittiin kun Autokeitaan ensimmäinen osa piti saada valmiiksi. 

Kiire pukkasi päälle ja Väinö kävi hakemassa Viranteen ja tämän 

työkaverin illalla Jokioisilta asentamaan ovia ja hitsaamaan metal-

lirakenteita. 

−Se oli todellista kuutamokeikkaa, sillä työt tehtiin öisin ja palkka 

maksettiin suoraan käteen eikä kumpikaan osapuoli kysellyt kuittia, 

Viranne kertoo. 

–Mutta valmista syntyi ja kaikki olivat tyytyväisiä.

Leimukallion tanssilava oli aikanaan eteläisen Suomen suosituimpia 

ja tanssinhaluiset poikkesivat Keitaalle usein mennen tullen. Ylei-

söennätys tehtiin vuonna 1987 kun tansseihin myytiin 2 364 lippua 

ja illan päätähtenä loisti Erkki Junkkarinen. Miten tämä tapahtuma 

sitten liittyy Autokeitaaseen? 

−Totta kai se liittyy, sillä tuollainen väkimäärä hotki tapahtuman 

aikana hirmuisen määrän grillimakkaraa. Makkarat haettiin kaupas-

ta, mutta kaasugrilleihin tarvittava kaasu aina Keitaalta. Siitä meillä 

oli oikein kirjallinen sopimus, Viranne selvittää.

Jokioisten VPK:lla meni noihin aikoihin kovaa. Talous oli sen verran 

hyvässä kunnossa, että yhdistys päätti hankkia uuden paloauton. Pa-

loautotyöryhmään kuuluivat Viranteen lisäksi tietysti Väinö Järvi ja 

Siltasen Raimo. Trio hankki Mersun alustan vuonna 1972 ja kohta 

vapaapalokunnalla oli sellainen menopeli, että hälytyksiä olisi saanut 

tulla enemmänkin.

Yhteistyötä puoli vuosisataa, öin ja päivin

2. maaliskuuta, 1970. Autokeidas luovutti viisi Mercedes-Benz autoa, joista yksi linja-auto ja muut kuorma-autoja. Kuva on 

luovutustilaisuudesta, jossa luovuttajien edustajina olivat johtajat Väinö ja Aulis Järvi sekä myyntipäällikkö Raimo Siltanen ja 

vastaanottajina Risto Vire, autoilija Esko Rasila ja liikkeenharjoittaja Keijo Pessi sekä liikennöitsijä Raimo Aaltonen. Kuvassa on myös 

autoilijaveljesten Mikko ja Martti Meren kuorma-auto. Veljekset itse olivat estyneet saapumasta tilaisuuteen. Maahantuojan 

(Oy Veho Ab:n) edustajina olivat myyntipäällikkö K. Taskinen ja kenttäpäällikkö R. Toivio.

60-luvun alun Autokeidas
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Puoliso Ida Irene Järvi o.s. Sakkinen 
11.3.1904 – 27.8.1985

AnAnjaja KKaaaaririnana Alho os. Järvi 
2.2.1.1 191942 –

Puuololisso o RaRaimo Alho

MaMairre e KyKyllllikkik  AArkr kikila oos.s  JJärärvivi 
12.9.192928 – 100.4.4.2.2009 9 
PPuololisiso o Kaalllle e ArArkkkkila

Aulis Teuvo Antero Järvi 
20.7.1933 – 16.2.1991

Puoliso Sinikka Järvi o.s. Oikia

ReReijijo o UoUolelevii J Järärvi 
2222.1.1.1.1939311 ––

PuPuololisiso o PiPirkrkko J Järvi

Olli Antero Järvi 
24.3.1957 –

Puoliso Riitta Järvi o.s. Nyholm

Jouni Järvi
25.7.1959 –

Puoliso Nina Järvi o.s. Orava

Minna Järvi-Ojala 
9.2.1968 –

PuPuPuP ollliso Jari Ojala

Niko Antero Järvi
25.10.1981 –

Väinöllä ja Ida-vaimolla oli neljä lasta, ikäjärjestyksessä Anja, Aulis, 

Reijo ja Maire. Anjasta tuli avioliiton kautta Alho ja Mairesta Arkkila 

ja niin lapset kuin miniät ja vävytkin olivat enemmän tai vähemmän 

mukana kantaisän toiminnassa. Maire työskenteli aviomiehensä Kalle 

Arkkilan kuljetusliikkeessä ja yritys teki pitkään yhteistyötä Autokei-

taan kanssa. Myös Anja ja puoliso Raimo tulivat Autokeitaan kanssa 

tutuiksi. Reijo puolestaan valitsi vallan toisenlaisen uran.

Reijo, suvun humanisti

Reijo ei juuristaan huolimatta bensankatkua liiemmin haistellut, 

vaikka olikin alkuvuosina yksi fi rman omistajista. Reijo Järvi valitsi 

humanistisen uran lukien itsensä maisteriksi ja teki elämäntyönsä äi-

dinkielen opettajana Lopen luonnonkauniissa pitäjässä. Nyttemmin 

mies on jälleen forssalainen ja varsin tuttu vieras sukunsa alkuun pa-

nemassa ja omistamassa yrityksessä. 

−Ensimmäiset vuodet olivat mitä suuremmassa määrin perheen 

talkootyötä. Se alkoi jo Jokiosilla, jossa bensa-aseman yhteydessä oli 

pieni baari, jossa Ida-mamma leipoi munkkeja. Ne olivat pyöreitä ja 

varhain valmiita. Koposen Hulda oli kahvilassa myyjänä ja hän oli 

aina hyvällä tuulella eikä munkkien menekissä ollut suurta ongelmaa, 

Reijo kertoo. Nykyinen sijaintipaikka oli Reijon mielestä isältä suu-

renmoinen oivallus.

–Isällä oli visioita ja rohkeutta selvästi enemmän kuin rahaa ja 

näin jälkikäteen voi kertoa, että taisivat Anjan lapsilisätkin mennä 

Keitaan laskuihin.

Väinön vauhti huoletti lähipiiriä varsin usein. Varsinkin rakennus-

hommissa pappa oli Reijon mielestä niin hätäinen, että sutta syntyi 

siellä ja täällä turhankin usein.

–Jos hän olisi miettinyt hieman pitempään ja käyttänyt enemmän 

asiantuntija-apua, niin olisi saatu useammin kerralla oikein. Pappa oli 

sellainen, että hän teki kaikkea mitä ihminen oli yleensä joskus tehnyt 

ja virtaa piisasi, Reijo naurahtaa.

Reijo pitää pappaa kuitenkin esimerkkijohtamisen edelläkävijänä. 

−Pappa tarttui kaikenlaiseen työhön erittäin hanakasti eikä pelän-

nyt mitään, eikä ketään. Parhaimmalla tuulellaan hän oli silloin kun 

joku isompi operaatio oli saatu luontevasti läpi. Ja erikokoisia operaa-

tioitahan hänen elämänsä oli kautta linjan. Mutta ne pitivät mielen 

pirteänä ja miehen liikkeessä.

Tytär ja vävy

Anja Alho on Väinö Järven tytär ja eläkkeellä olevan ammattikoulun 

rehtorin Raimo Alhon vaimo. Ja kuten perheyrityksen kuvaan kuu-

luu, niin Anjakin on toiminut isänsä yrityksissä: ensin 14 vuotta Joki-

oisten Essolla ja sitten kuusi vuotta Autokeitaalla. Anjan työtehtävät 

olivat Keitaan puolella reskontrassa ja päivän tärkein hetki oli aina se 

kun kassa täsmättiin rahan ja laskukonenauhan perusteella. 

−Eikä sitä nauhaa ihan vähää tullutkaan, sillä sitä kiemurteli pitkin 

toimiston lattiaa. Onneksi kukaan ei siihen sentään koskaan kompas-

tunut. Nauhan mittaa ei määritelty metreissä vaan kymmenissä, joten 

kyllä Keitaalla reippaasti kauppaa tehtiin, Anja Alho kertoo.

Perheyrityksen luonteeseen kuuluu myös se, että vävyille ja miniöil-

lekin suodaan tilaisuus. Sellaisen sai vuoden 1966 toukokuussa myös 

Raimo Alho kun korjaamon puolella tarvittiin päällikköä. 

−Reilun puolen vuoden kuluttua minulle tarjottiin sijaisuutta am-

mattikoulussa ja otin sen vastaan, vaikka tällaista roolia en ollut kos-

kaan itselleni ajatellut, Raimo sanoo.

–Eikä se tainnut ihan huono valinta lopulta ollakaan, sillä samasta 

talosta jäin myös eläkkeelle. Väinö Järvikin kehotti Raimoa ottamaan 

sijaisuuden vastaan, joskin papalla oli myös oma lehmä ojassa.

–Ota vaan se sijaisuus, niin kyllä sinä ehdit sivussa korjaamonkin 

pyörittämään, Väinö Järvi opasti vävyään. Ihan kaikki papan ajatukset 

eivät siis kuitenkaan toteutuneet.

Perheen kesken

Väinö Nikolai Järvi
19.12.1910 – 18.6.1992

Joni Olli-Petteri Järvi i i ii
21.10.1985 –
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Auliksen unelma:
moderni automyymälä

Väinö Järvi 70v. vuonna 1982.

Ylärivi vasemmalta: Raimo Alho, Sinikka 

Järvi, Aulis Järvi, Reijo Järvi ja Pirkko Järvi.

Alarivi vasemmalta: Anja Järvi, Ida Järvi, 

Väinö Järvi ja Maire Järvi.

Sinikka ja Aulis Järven 

kihlajaiskuva.
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Aulis Järvi oli sielultaan autokauppias. Hän viihtyi automyymälän 

puolella huomattavasti paremmin kuin huoltoasemalla ja baa-

rin puolen Aulis jättikin Sinikka-vaimonsa osaaviin käsiin. Aulis Järvi 

aloitti alalla jo Jokioisten huoltoasemalla ja muodosti Autokeitaan 

syntyessä isänsä kanssa vankan ja toisiaan täydentävän johtoduon. 

Väinö eteni kuin juna, Auliksen tapa toimia oli sen sijaan huomatta-

vasti pehmoisempi ja ihmisystävällisempi. Poika oli isäänsä etevämpi 

henkilösuhteiden hoitamisessa ja tällainen ominaisuushan on auto-

kauppiaalle kultaakin kalliimpi.

Vaikka Autokeidas profi loitui alusta lähtien lähinnä autojen ja niiden 

käyttäjien tankkaus- ja huoltopaikaksi, niin merkittävä osa sen toi-

minnoista muodostui myös autokaupasta. Se toimi vuodesta 1961 al-

kaen kolmisenkymmentä vuotta Vehon piirimyyjänä ja tuon ajanjak-

son aikana Keitaallekin tulivat tutuksi niin alan ihanuudet kuin myös 

ongelmat. Vehon tarjoama merkkivalikoima oli runsas, Mercedes-

Benz oli itseoikeutettu johtotähti, mutta myös Audi, Austin, Auto-

Union, DKW, Donau, Fiat, BMW, Honda ja NSU lukeutuivat liikkeen 

merkkivalikoimaan. David-Brown traktoreita myytiin 1960-luvulla 

jokunen vuosi kuten myös Hiab-Foco-nostureita. Ja selvää oli, että 

paikkakunnan johtava autotalo huolehti myös huolloista ja varaosis-

ta. Vuonna 1970 Autokeitaan autopuoli työllisti nelisenkymmentä 

henkilöä, joten ihan pikkubisneksestä ei ollut kysymys.

Auliksella riitti aikaa ja tahtoa myös autoalan yhteisten asioitten 

hoitamiseen ja koska Autokeidas oli paikallisesti ottaen alan näky-

vin yritys, niin Auliksen mielipiteillä oli myös runsaasti painoarvoa. 

Autokauppa ei kuitenkaan ole koskaan ollut pelkkää kasvua ja tämä 

todettiin Autokeitaankin 30 vuotta kestäneessä automyynnissä. Eri-

laisia esteitä kaupan kehitykselle tuli monestakin eri suunnasta ja yksi 

niistä oli tietysti verotus. 50-vuotishaastattelussaan heinäkuussa 1983 

Aulis Järvi totesi, että autoveron alentaminen nostaisi välittömästi 

autojen myyntiä ja se tuntuisi myös valtion kukkarossa.

– Autoala on kuitenkin erittäin suhdanneherkkä ja heilahtelut vai-

kuttavat haitallisesti koko alan menestymismahdollisuuksiin, totesi 

Aulis tuolloin. Samassa haastattelussa toimitusjohtaja kiitteli Auto-

keitaan kahvion toimintaa luoden, ehkä tietämättään, pohjaa yrityk-

sen uudelle toimintamallille. 

Huomenna 50 vuotta täyttävä fors-

salainen toimitusjohtaja Aulis Järvi 

toivoo, että päättäjät ymmärtäisi-

vät autoveron alentamisen merki-

tyksen. 

– Veron alentaminen olisi kaikki-

en osapuolien etu, sanoo toimitus-

johtaja Järvi, joka johtaa 60-luvun 

alusta Forssan Paavolassa toimi-

nutta Autokeidasta.

Autokauppaa painetaan Järven 

mielestä jatkuvasti kovalla vero-

tuksella. Autoveron alentaminen 

nostaisi välittömästi autojen myyn-

tiä ja se tuntuisi myös valtion kuk-

karossa. Kuluttjan etu se olisi luon-

nollisesti myös.

Toimitusjohtaja Järvi korostaa, 

ettei auto ole tänä päivänä enää 

mikään ylellisyystavara vaan vält-

tämätön väline. 

– Auto, sillä kulkee kaikki, on täl-

lä hetkellä teemana. Kampanjassa 

ovat kaikki automaahantuojat mu-

kana.
Toimitusjohtaja Aulis Järven 

mielestä suomalaisessa autovero-

keskustelussa on selviä puutteita. 

– Päättäjät puhuvat liian varhain 

autoveron alentamisen mahdolli-

suuksista ja tekevät samalla kar-

hunpalveluksen autokaupalle.

Autokauppa saavutti viime 

vuonna uuden myyntiennätyksen 

ja juuri autoveron alentaminen oli 

omalta osaltaan nostamassa os-

toinnostusta. 

– Tästä vuodesta odotetaan ylei-

sesti vaisumpaa, mutta ainakin 

meidän näkökulmastamme siltä, 

että 100 000:n raja rikkoontuu.

Autoala on ollut erittäin suhdan-

neherkkä. Vuosimyynti on vaihdel-

lut kymmenen vuoden aikana jopa 

75 000: sta 130 000:een. 

– Heilahtelut vaikuttavat ilman 

muuta haitallisesti autoalan me-

nestymisen mahdollisuuksiin. Ta-

sainen kehitys olisi varsin tärkeä, 

sillä heilahtelut vaikuttavat heti 

autokaupan muihin osa-alueisiin 

kuten korjaamotoimintaan. Sama 

porukka on joka tapauksessa pyö-

rittämässä autoliikettä, muistuttaa 

Järvi.
Forssalainen autokauppa on 

Järven mielestä kovaa, mutta rehel-

listä. Järjestäytyneen autokaupan 

paikallinen yhdistys toimii tällä 

hetkellä taas aktiivisesti ja Auto-

keitaan toimitusjohtaja on yhdis-

tyksen varapuheenjohtaja.

- Yhdistys on rakentava. Auto-

liikkeillä on aina yhteisiä ongelmia, 

joista on pystyttävä keskustele-

maan. Paljon rakentavaa on saatu 

aikaan, esimerkkinä vaikka auki-

oloajat.

Yhdistyksessä on viime vuosina 

keskusteltu myös käytettyjen au-

tojen testiasemasta. Aulis Järven 

mielestä olisi suotavaa, että asema 

saataisiin Forssaankin joskus tule-

vaisuudessa.

Huomenna 50 vuotta täyttävä 

Järvi on nähnyt koko autokaupan 

rajun kehityksen. Hänen isänsä 

Väinö Järvi perusti huoltamon Jo-

kioisille 50-luvun alussa. Kymmen-

kunta vuotta myöhemmin Järvet 

rakensivat huoltamon ja autoliik-

keen Paavolan tilan pellolle kun 

valtateitä rakennettiin.

- Monet ihmettelivät silloin isä-

Väinön ratkaisua, mutta hänen 

uskonsa ja näkemyksensä oli kova 

siinä asiassa. Isä painotti, että au-

tot kulkevat siellä missä tiekin on. 

Jälkeenpäin voidaan sanoa, että 

päätös oli varsin kauaskantoinen, 

toteaa Järvi.

Tänään Forssassa ja muuallakin 

maassa puhutaan enemmän Auto-

keitaan risteyksestä kuin Paavolan 

risteyksestä. Ympäri vuorokauden 

toimivat huoltamo ja Aulis Järven 

vaimon Sinikan johtama kahvio 

tunnetaan laajalla.

Autokeidas työllistää tällä het-

kellä 60 työntekijää. Väkeä otettai-

siin lisääkin, jos vain tilan antai-

sivat periksi. Laajennukset ovatkin 

yrityksen lähiajan suunnitelmissa.

Yrittäjä on ollut Suomessa tiu-

koilla. Tällä hetkellä Aulis Järvi 

viettää oikeastaan ensimmäistä 

kunnon lomaa. Poika Olli on jo vah-

vasti mukana liikkeen toiminnassa. 

Huomisen päivänsankarin vapaa-

aika kuluu ensisijaisesti kodin pi-

hapiirissä ja kesämökillä. Hiihto ja 

lenkkeily kuuluvat myös harrastuk-

siin, jos vain aikaa liikenee. – G

Forssan Lehti 19.07.1983.

Toimitusjohtaja Aulis Järvi, 50:

Autoveron alentaminen kaikkien osapuolien etu

Aulis nuorena miehenä.
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Yrittäjäpalkinto jo 20 vuotta sitten
Yrittäjäpariskunta Sinikka ja Aulis Järvi nimettiin Forssan vuoden 

yrittäjiksi jo reilut 20 vuotta sitten. Auliksen luotsaama Autokeidas 

oli silloin ollut autojen ja autolla liikkuvien asialla jo niin pitkään, että 

huomionosoitus oli enemmän kuin ansaittu. Saman katon alla toi-

miva Kahvio Sinikka Järvi Ky oli puolestaan ravinnut ja kahvittanut 

kakkos- ja kymppiteiden matkaajia koko lailla saman ajan.

Tuolloin elettiin vuotta 1988 ja yrityksessä oli jo huomattu, että ta-

lon seinät ovat liian lähellä toisiaan, joten tulevaisuuden suhteen oli 

tehtävä pikaisia ja isoja päätöksiä. Laajennustarve ei ollut pelkästään 

ilmeinen vaan se oli selkeästi pakon sanelema asia. Kaupungin kanssa 

vaihdettiin maita ja näin Autokeidas sai laajennusta varten reilut kol-

me hehtaaria lisää tonttimaata.

Uudisrakennus mitoitettiin 1 100 neliön suuruiseksi, jonne mahtui 

myös 250-paikkainen kahvila-ravintola. Suuri muutos tapahtui myös 

polttoaineen jakelussa kun Esson lippu vedettiin alas ja tilalle nostet-

tiin Kesoilin vastaava. 

− Suomi on tavoittanut elintasoltaan Länsi-Euroopan maat, mutta 

autoistumisessa ollaan vielä jäljessä, totesi Aulis Järvi haastattelussa 

tuolloin. 

–Tämän pitäisi merkitä suomalaiselle autokaupalle vielä kasvun 

vuosia ja samalla suomalaiset ovat siirtymässä aina vain laadukkaam-

piin ja turvallisempiin autoihin. Sinikka Järvi taas uskoi ihmisten käy-

vän entistä enemmän ulkona syömässä, joten ravintolapuolen paik-

kojen lisääminen oli ajan sanelema toimenpide. 

−Tuntuu ehkä hieman epäloogiselta yhtälöltä, että mennään ulos 

syömään kotiruokaa, mutta me uskomme tähän. Toki listallamme 

tulee olemaan myös tilausruokia, mutta nämä kotonatehdyltä suus-

sa maistuvat ruoat tulevat olemaan tulevaisuudessakin se minkä me 

parhaiten osaamme ja mistä eniten positiivista palautetta olemme 

saaneet.

Päiväkirjan kertomaa

Aulis piti viimeisinä elinvuosinaan päiväkirjaa, jonne hän talletti tär-

keimmät asiat. Säätiedot päiväkirjasta löytyvät pilkuntarkasti. Päivä-

työnsä lisäksi Aulis suuntasi omaa työpanostaan yhä enemmän Au-

tokeitaan ulkoisen olemuksen puolelle tehden pihatöitä, lumitöitä ja 

pitäen nurkkia kunnossa. Keitaan piha ei laisinkaan ollut ainoa Aulik-

sen työmaista, sillä virtaa riitti myös oman talon pihapiiriin, mökille 

sekä myös Ollin ja Riitan aidan sisäpuolelle. Jossain vaiheessa kesää 

oli sellainen tilanne, että normaalin päivätyön lisäksi Aulis Järvi leik-

kasi ruohoa kolme viikkoa putkeen ja ehti siinä välillä myös klapisou-

viin, pojanpoikien kanssa uimaan, Lions Club Kuhan kokoukseen ja 

Tuoppiraveihin järjestysmieheksi. Auliksen puuhailut sekä innostus 

maanviljelyyn ja metsänhoitoon olivat myös hyvää vastapainoa yri-

tystoiminnalle. 

Aulis oli myös äärimmäisen perhekeskeinen ihminen, jolle pojan-

pojat Niko ja Joni olivat lähestulkoon kaikki kaikessa. Lastenlapset 

ajoivatkin sitten ihan kaikesta ohi. Aulis-pappaa kuvataan lapsirak-

kaaksi hassuttelijaksi, jolle lastenlasten hoitaminen oli ilo ja kunnia. 

Auliksen ja pojanpoikien suhteesta kertonee sekin, että päiväkirjaan 

on tallentunut ottelutulos Nikon juniorivuosilta. Forssan Palloseura 

nimittäin voitti Rauman Lukon 7–1.

Aulis Järven päiväkirja kertoo selkeästi myös sen suuren huolen mitä 

hänellä oli autokaupan tulevaisuudennäkymien suhteen. Eikä hän 

ajatellut vain kauppaa vaan myös kaikkia niitä ihmisiä, joita asia hä-

nen lähipiirissään koski. 

–Jos pappa oli vähän tuittu ja ärhäkkä, niin isä oli kiltti ja muut 

huomioon ottava ihminen, Minna Järvi-Ojala kertoo. Sydämellisenä 

ja huolehtivaisena miehenä tunnettu Aulis kuoli yllättäen 57-vuoti-

aana.

Autokeidas 80-luvun alussa.
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Kirstunvartija-Kaija

Kaija Salonen aloitti Autokeitaan palveluksessa elokuun ensimmäise-

nä 1967 työnimikkeenään varaosakortiston hoitaja.  Kaijan työpäivä 

ei kuitenkaan koostunut pelkästään varaosista vaan myös korjaamon 

kassatoiminnot, laskutus ja tuntien kirjaaminen kuuluivat tuolloin 

Kaijan työnkuvaan. Nykyisin Kaija vastaa yhdessä Mirjan kanssa Au-

tokeitaan rahaliikenteestä ja on saanut oman arvonimenkin, Kirstun-

vartija.

Kaijan uran alkuvuosina tutuksi tulivat varaosat, joita oli muuten pal-

jon. Niitä löytyi jokaiseen merkkiin ja useimmiten suoraan hyllystä.  

Varaosavarasto sitoi huomattavan määrän pääomaa, mutta paransi 

tietysti myös palvelun tasoa. 

−Työmääräykset tehtiin silloin käsin ja koska Väinö oli aina sitä 

mieltä, että työt alkavat korjaamon puolella viimeistään kello seitse-

män, niin minun oli aloitettava jo selvästi ennen. Pappa oli sellainen 

persoona, että hän herätti kaikissa tietynlaista pelkoa ja kuri oli tie-

tysti sen mukainen.  Mutta Väinö oli myös reilu, Kaija kertoo.

Työhön liittyvät olosuhteet eivät olleet alkuvuosina parhaat mahdol-

liset, sillä halli oli hatara ja ikkunat talvisin usein ylös asti jäässä.  Ja 

kun jäinen tukkirekka ajettiin sisään, niin kohta oli entistä kalseam-

paa.  

–Eikä ollut helppoa asentajallakaan, joka joutui huoltamaan täl-

laista rekkaa sen alla, Kaija Salonen muistelee.

Autokauppa oli 1970-luvun alussa jo melkoisessa vauhdissa ja Miniä, 

Mersua, DKW:ta ja muita meni kaupaksi ennätystahtia.  Loputtomiin 

huumaa ei kuitenkaan kestänyt ja kun autokaupasta luovuttiin, päät-

tyi myös Kaijan työura Autokeitaalla. Työskenneltyään neljä vuot-

ta muissa tehtävissä sai Kaija eräänä päivänä puhelun Olli Järveltä. 

muutamien arkipäiväisyyksien ja kuulumisien vaihdon jälkeen Olli 

sai kakaistua ulos jopa asiansa. 

−Tulisitko Autokeitaalle töihin, oli Ollin varsinainen asia, jonka 

hän näin kierrellen ja kaarrellen tapansa mukaan lopulta ilmaisi. Tyy-

li toimi ja niin Kaija liittyi uudelleen Autokeitaan vahvuuteen. Uudet 

työtehtävät odottivat yrityksen taloushallinnon puolella ja kyllä nii-

tä on siitä lähtien sitten piisannutkin, sillä vanhan Keitaan nurkassa 

olevaan toimistotilaan on keskitetty myös lukuisten tytäryritysten ta-

loushallintoon liittyvät toiminnot.

Autokaupan huippuvuosia silloinen autosihteeri Kaija muistelee läm-

möllä. Autonostajia tuli paljon myös lounaisen Hämeen ulkopuolelta 

ja muuan Loimaanlainen mieskin osti ihan uuden menopelin, vaikka 

oli tullut käytettyä hakemaan. Eräs taksimies taas osti uuden Mersun 

ja maksoi koko kauppasumman kympin seteleillä, jotka oli siististi 

paketoitu ruskeaan paperipussiin, Kaija kertoo. Tarkkana ihmisenä 

mieleen on jäänyt myös kun muuan asiakas osti menopelinsä kolmen 

vuoden mittaisella vekselillä. 

–Kaveri kirjoitti nimensä 36 erilliseen vekseliin väärälle puolelle 

eikä siinä auttanut kun naputella Adler-merkkisellä käsikäyttöisellä 

Autokeitaan hyvät haltiattaret

saman verran uusia ja näyttää mihin se nimi piti kirjoittaa. Takuuajan 

umpeutuminen oli autonostajille tärkeä asia ja varsin ymmärrettävis-

tä syistä.  Toiset löysivät korjattavia kohteita enemmän kuin toiset ja 

kaikkien eniten niitä Kaijan mukaan löysivät kansakoulunopettajat.

Kaija Salosen vaihtelevaan ja monipuoliseen työnkuvaan kuului myös 

tärkeä inhimillinen osio, jota papereihin ei tosin koskaan oltu kirjattu. 

Monet autonsa huoltoon tuoneet miehenköriläät nimittäin hakeutui-

vat kovasti mielellään keskusteluun puheliaan autosihteerin kanssa ja 

joiltain irtosi kuultavaksi suurin piirtein koko elämäntarina.

 −Tällaisena terapiahetkenä jäivät omat työt tietysti tekemättä, 

mutta kuunteleminen lienee autoalalla kuitenkin tärkeä osa asia-

kaspalvelua ja tämän vuoksi rästiin jääneet oli tehtävä sitten vaikka 

omalla ajalla. Kaijan tehtäväkenttään lisättäköön vielä ensiapuvas-

taavan tehtävät. Koulutusta moiseen Kaijalle ei ollut, mutta useampi 

mekaanikko saatiin palaamaan työpisteelleen pienen paikkaamisen 

jälkeen.

Autokeitaan luotetuin henkilö

Hartikaisen Mirja aloitti Autokeitaalla marraskuussa 1974 ja on viih-

tynyt työssään ilmeisen hyvin, koska ei ole pois haikaillut. Hänen en-

simmäinen virkansa oli pääkassanhoitaja eikä se ole vuosien aikana 

juurikaan muuttunut. 

−Mirja on vuosia vastannut yrityksen koko taloushallinnosta ja on 

tarkkuudellaan ja tiedoillaan vailla vertaa, Olli Järvi kertoo.

Maksuliikenne on edelleen vilkasta, joskin jonkin verran erilaista 

kuin alkuaikoina. Mirja muistaa hyvin kun yksi käytetyimmistä mak-

suvälineistä oli shekki. 

–Sillä ostettiin ja sillä myös maksettiin eli käytimme sitä myös itse. 

Myös vekselit ehtivät tulemaan hänelle tutuiksi, sillä varsinkin auto-

kaupan puolella vekseli oli erittäin suosittu maksutapa ja vekselive-

toisia oli johonkin aikaan liikkeellä huomattavan paljon. 

−Autokaupan puolella tehtiin paljon myös käteiskauppaa ja kun 

puhuttiin usein varsin suurista summista, niin oppihan sitä ainakin 

rahaa käsittelemään.  Automyynnin, huoltoaseman, korjaamon ja va-

raosien tilitykset pistettiin nippuun ja Aulis oli yleensä se, joka kiikut-

ti ne pankkiin, Mirja kertoo. 

–Ja kyllähän se markka väliin aika iloisesti Keitaalla nauroi. Mirja 

on talossa olonsa aikana käsitellyt niin paljon käteistä rahaa kuten 

myös muunlaista maksuliikennettä, että hänelle on kehittynyt täs-

määmisen taito. 

–Sitä on vaikea selittää, mutta jotain silmien ja aivojen välistä yh-

teyttä se lienee. Luottokorttien invaasiokin on Mirjalla edelleen hyvin 

muistissa.  

–Iltapäivällä niput aina laskettiin ja koska kyseessä oli mankelin 

läpi vedettävä viritys, josta piti jäädä tosite molemmille osapuolille, 

niin olivathan sormet sitten mustat kalkkeeripaperin vuoksi.

Autokeitaalla on alusta lähtien ollut megaluokan maksuliikenne, 

mutta ihan kaikki eivät ymmärrä sitä, että maksuja liikkui molempiin 

suuntiin. 

−Ulospäin menevät maksut on aina tehtävä ajallaan ja onhan nii-

täkin talossa riittänyt.  Palkat, verot, kiinteistöön liittyvät maksut ja 

sen sellaiset on hoidettava asianmukaisesti, jotta näin mittavan liike-

yrityksen maine pysyy edelleenkin tahrattomana, Mirja Hartikainen 

muistuttaa.

Yksi syy pitkälle palvelusuralle on Mirjan mukaan se, että hänelle 

on annettu vastuuta ja sen myötä myös valtuuksia.  Haasteitakaan ei 

työstä ole puuttunut ja kun kaiken saa tehdä tietyllä tavalla taustalla 

eli vanhan kiinteistön nurkkakonttorissa, niin sekin on sopinut ihmi-

selle, jota pääosan esittäminen ei ole koskaan kiinnostanut. 

−Neljännen sukupolven kanssa tässä tällä hetkellä työskennellään 

ja täytyy ihan rehellisesti sanoa, että kaikkien kanssa on pystynyt asi-

oista keskustelemaan. Myös kipeät asiat on puhuttu halki ja tällaises-

tahan se molemminpuolinen luottamus varmasti parhaiten syntyy-

kin. Mirjan oppiäiti oli Saarisen Aune, jota Mirja luonnehtii ihanaksi 

persoonaksi.  

–Hän antoi hyvät eväät työssä viihtymiselle ja Kaija on jatkanut 

perinnettä loistavasti. Näin hyvien työtovereitten kanssa on helppo 

viihtyä, Mirja tiivistää. Yrityksen johdossa Kaijaa ja Mirjaa pidetään 

toisiaan täydentävänä voimakaksikkona.



42 43

Vasemmalta oikealla: Riitta Järvi, Sinikka Järvi, Sirpa Lähdemäki, Leena Volanen, Riitta Tamminen, Pirjo Segersted, 

Mirja Hartikainen, Kalevi Leino, Eero Saarinen ja Olli Sjöman

Takana vasemmalta oikealla: Riitta Tamminen, Sirpa Lähdemäki, Pentti Oittinen, Leena Volanen, Pentti Rasila, Kalevi Saarela, 

Seppo Segerstedt, Eero Saarinen, Kalevi Kiviranta, Pentti Heikkilä, Sirkka Harimo, Ismo Hokka, Kalevi Leino, Olavi Sjöman

Edessä vasemmalta oikealle: Aulis Järvi, Mirja Hartikainen, Pirjo Segerstedt, Riitta Laake Maila Kuittinen, Eija Heikkilä, 

Kaija Salonen, Olli Järvi 
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Vitsi-Vesse

Sellainenkin tarina forssalaisten nuorten miesten keskuudessa kulkee, että jos tansseista ei saatu tyttöä mukaan, niin lähdettiin vielä Keitaalle onnea koittamaan. Ja jos pyydys ei sielläkään lauennut, niin ilman jääneitten kuului kävellä kotiin ja jättää auto parkkipaikalle.

Vanhan Keitaan puhelinautomaatti oli varsinkin viikon-

loppuisin kovassa käytössä. Jopa niin kovassa, että lä-

hes jokaisena maanantaiaamuna puhelinlaitokselle tuli 

soitto, että automaatti on rikki. Halootalossa oivallettiin 

varsin pian mistä ongelma johtuu ja ”korjaaja” tulikin 

sen jälkeen aina paikalle mukanaan vain uusi lipas. Van-

ha oli niin täynnä kolikkoja, että se lakkasi pelittämästä 

ainoastaan sen takia.

Jokikunnaksen Heikki työskenteli Keitaalla kymmenisen 

vuotta ja on edelleen legenda siinä mielessä, ettei hän 

jäänyt missään tilanteessa hiljaiseksi. Suu nimittäin kävi, 

vaikka ajatuksen kanssa oli väliin niin ja näin.

Jonain viikonlopun aamuna pubista pöllähti Hessun kas-

salle lievästi liikuttuneessa tilassa oleva pari, joka halusi 

mennä kihloihin. Sormusten ostoon pari kassalle tuli ja 

sellaiset Hessu heille myös myi, joskaan ei ihan perin-

teiset. 
  – Kaksi letkunkiristintä oli tässä tapauksessa ihan kuin 

oikeat sormukset.

Kuvassa vasemmalla Veikko ”Vesse” Mattila

Mattilan Veikko eli Vesse on mies, joka tuntee kaikki lounaishämäläi-

set ja ison kasan vähän kauempaakin. Mattila on osakkaana Autokei-

das-konsernissa ja itseoikeutettu kahvilapuolen ylimmäinen tarinan-

kertoja. Mutta jos Vessellä on tarinoita, niin on niitä myös miehestä 

itsestään.

Yksi legendaarisimmista on Autokeitaan kanssa kauan sitten tehty 

autokauppa kun Mattila vaihtoi uudenkarhean Audinsa kaksi vuotta 

vanhempaan samanmerkkiseen. Vesse sai kaupassa siis vanhemman 

Audin ja sen lisäksi vielä porrasperäisen, ruosteisen Volkswagenin. 

Tämä ei kuitenkaan vielä myyjälle riittänyt vaan vielä piti pikkuisen 

maksaa niin sanotusti väliä. 

−Olin juuri käynyt pikatukussa, kertoo tuohon aikaan Jokioisilla 

päivittäistavarakauppiaana toiminut Mattila. 

–Autossa sattui olemaan laatikollinen Balkanin Juhla-nimistä 

makkaraa ja säkillinen eli noin 40 kiloa herneitä. Lopulta välirahaksi 

sovittiin kaksi pötköä makkaraa ja hernesäkki ja sen jälkeen Vesseä 

kutsuttiinkin pitkään papu-Mattilaksi.

90-luvun laman jälkeen Olli Järvi 

ja Veikko Mattila laajensivat 

liiketoimintaa myös kiinteistöalalle.
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Sinikka, 
keittiön sydän

Sirpa Lähdemäki ja Leena Volanen Autokeitaan baarin 

keittiössä -80 luvun alussa.
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Aulis Järvi löysi nuorena miehenä elämänkumppanikseen somerolai-

sen Sinikan eikä ihan olematonta löytöä tehnytkään. Keitaan baari 

oli alusta alkaen menestys, joka vain parani kun Sinikka lähti pyörit-

tämään kahviopuolta. Alkuaikoina Keitaan baarissa tarjottiin kahvin 

ja pullan lisäksi jotain myös pikkunälkään, mutta Sinikan tarttuessa 

ohjiin 1960-luvun loppupuolella, sekä toiminta että tarjonta nousivat 

aivan uudelle tasolle. 1970-luvun alussa baaria päästiinkin laajenta-

maan 70-paikkaiseksi ja pian Autokeitaan lounaasta tuli käsite. 

−Kävimme muutaman kerran Helsingin suunnassa opintomatkal-

la ja sieltä tarttui ideoitten lisäksi mukaan myös keittiössä tarvittavia 

koneita, astioita ja sen sellaisia, taustoittaa Sinikka mittavan uransa 

alkuvaiheita.

Ravintolapuolen meno muuttuikin pian varsin huimaksi kun kaiku 

hyvästä ruoasta kiiri ympäri valtakunnan ja erilaisia ruoka-annoksia 

myytiin päivässä satoja. 

–Ruokalistamme oli monipuolinen ja tietyllä tavalla myös ominta-

keinen, sillä muutama itse kehittämämme annos löytyy listaltamme 

vieläkin, Sinikka sanoo. 

–Valmistimme ruokaa jokaiseen makuun ja keittiön tytöt ylitti-

vät itsensä päivästä toiseen. Olli-poikakaan ei voi olla jo muutaman 

vuoden eläkkeellä ollutta äitiään ihastelematta, sillä tulokset puhuvat 

puolestaan. 

–Kun tietää ja muistaa millaiset tilat ravintolassa ja keittiön puo-

lella aikanaan olivat, niin kyllähän sieltä saatiin aivan uskomattomat 

myynnit. En tiedä miten äiti ja tytöt sen tekivät, mutta tehot olivat 

huipussaan.

Keittiön maukas ruoka ja hyvin rakennetut annokset voittivat puo-

lelleen yhä edelleen talossa käyviä kanta-asiakkaita. Ryhmäruokailuja 

Autokeitaalla on aina ollut runsaasti ja muutamien asiakkaitten kans-

sa perinne on kestänyt jo vuosikymmeniä. Näistä ryhmistä on saatu 

myös lukuisia yksittäisiä asiakkaita, jotka ovat tulleet aina uudelleen 

ja uudelleen. Keitaan suosituin, tunnetuin ja pidetyin yksittäinen ruo-

kalaji on perunamuussi. Lihapullat ja perunamuussi tehdään tänäkin 

päivänä entisellä reseptillä eivätkä uudetkaan sukupolvet ole tätä kes-

tosuosikkia hylänneet. Se on aina tehty itse ja näin tulee edelleenkin 

olemaan. 

–Raaka-aine eli pottu on jo vuosien ajan tullut Koivulan Kuori-

mosta ja laatu on ollut kiitettävää. En ihan tarkkaan osaa sanoa pal-

jonko muussia vuositasolla tehdään, mutta perunaa sitä varten tulee 

ainakin rekkakuorman verran, Sinikka kertoo. 

Sinikkaa kehutaan sydämelliseksi ja lämpimäksi ihmiseksi, jonka 

kanssa ei yksinkertaisesti voi olla tulematta toimeen. Alaiset taas ovat 

arvostaneet rouvaa siitäkin syystä, että hän ei koskaan asettanut itse-

ään muiden yläpuolelle ja oli tarpeen tullen valmis tekemään kaikkea 

mitä muutkin tilanteen niin vaatiessa. Sinikka teki ravintolassa pit-

kää päivää ja päivät pitenivät osittain myös siksi, että hänellä oli aina 

aikaa asiakkaille. Sinikka kertoo, että aina tuntui hyvältä kun joku 

vieraampi ihminen tuli tervehtimään, kysymään kuulumisia ja siinä 

sivussa kehumaan kuinka hyvää ruoka oli jälleen ollut ja kuinka hert-

taisesti henkilökunta oli palvellut. 

−Asiakkaista tuli tuttuja toistuvien käyntien kautta ja he olivat 

lähes poikkeuksetta iloista väkeä ja mukavahan sellaisten kanssa on 

turista, Sinikka sanoo. 

–Ja tämä vuorovaikutus taisikin olla yksi työni parhaista puolis-

ta. Samalla tavalla hän toimi myös oman henkilökunnan kanssa: ei 

koskaan niin kiirettä etteikö hänellä olisi ollut aikaa kuunnella ja kes-

kustella. Sinikasta pidettiin sekä talon sisällä että sen ulkopuolella. 

Sinikka antoi Autokeitaan ravintolatoiminnalle sellaiset kasvot, että 

ne ovat säilyneet tähän päivään asti. 

Sinikan lounasbaari
Lähdemäen Sirpa on jäänyt Autokeitaan ruokapuolen historiaan mo-

nellakin tavalla. Yksi hänen kiitellyistä, ja kiistellyistä, luomuksistaan 

on Marjatan vuoka. Tämä perunasta, jauhelihasta ja muutamasta 

muustakin raaka-aineesta kokoonpantu ateria pysyy listalla varmas-

ti loputtomiin, vaikka jakaa ihmiset kahtia. Toiset rakastavat, toiset 

eivät suostu edes maistamaan.

Sirpan työrupeama Autokei-

taan palveluksessa oli noin 

27 vuoden mittainen. Ensin 

seitsemän vuotta ja noin kah-

deksan vuoden tauon jälkeen 

loput. Työtehtävät vaihtelivat 

kahvilan myyjästä ja tarjoi-

lijasta vuorovastaavaan ja 

kaikkeen mahdolliseen siltä 

väliltä. Kauha oli ensimmäi-

nen työkalu mikä Sirpalle 

uran alkuvaiheessa käteen 

annettiin. 

–Ruokaa oli siihen aikaan 

tarjolla kello 10–15 ja suosi-

kit olivat tietysti lihapullat, 

makaroonilaatikko ja pais-

tetut silakat, Sirpa kertoo. 

Verilätyt putosivat Sirpan 

mukaan tiettyyn asiakas-

kuntaan todella hyvin ja 

sellainenkin erikoisuus kun 

silli ja perunat meni hyvin 

kaupaksi. Eikä pidä unoh-

taa sen aikaista gourmet-

ateriaa eli leikkelelautasta. 

Tansseista palaaville oli sii-

hen aikaan tarjolla ronskinkokoisia voileipiä, joitten päällä yleisim-

min munaa ja silliä tai kinkkua. 

−Ne tehtiin niin, että hiivaleipä pilkottiin neljään osaan, sitten hal-

kaistiin ja lyötiin herkut päälle. Ja kun tanssiporukka sitten yöllä tuli 

hiukopalalle, niin loppuivat lähes aina kesken. 

−Joskus 1980-luvun alussa listalle putkahti kaalikääryleet ja ne 

tehtiin silloinkin alusta loppuun itse, tilausruokia ei silloin ollut. Kaa-

lilaatikkoa ruvettiin tekemään hieman myöhemmin ja sitä kyseltiin 

jopa Porista asti. Taisi olla hyvää, Sirpa muistelee.

Yksi tärkeä syy Autokeitaalla viih-

tymiseen oli Sirpan mielestä se, 

että työssä tapasi runsaasti erilaisia, 

jopa erikoisia, ihmisiä. 

–Ja paikka tunnettiin hyvin, sillä 

käydessäni Helsingissä tansseissa 

joskus 1960-luvulla, niin tanssitta-

jat tiesivät hyvin missä Autokeidas 

on. Forssasta he eivät olleet täysin 

varmoja.

Keitaan asiakkaita Sirpa muistaa 

lämmöllä. 

–He olivat voittopuolisesti ystä-

vällisiä ja hauskojakin ja lisää viihty-

vyyttä työhön antoivat lukuisat jul-

kisuuden henkilöt, joista ei Keitaalla 

ole kai koskaan pulaa ollut. Sirpa on 

palvellut muiden muassa Esa Paka-

rista, Arttu Suuntalaa, Spede Pasasta 

ja montaa muuta, mutta parhaiten 

hänelle on jäänyt mieleen iso D eli 

Danny alias Ilkka Lipsanen. 

−Danny oli ystävällinen ja varsin 

persoonallinen asiakas, sillä hän käys-

kenteli useimmiten varsin erikoisessa 

asussa joka muodostui shortseista ja 

takista, joka minun mielestäni oli lä-

hinnä kylpytakki. Mutta kiva ja kohte-

lias kaveri, sillä kerrankin hän auttoi minua yön tunteina tarjottimien 

keittiöön kantamisessa, Sirpa Lähdemäki kertoo.

Keittiöstä kahjahtaa
Sirpan á la carte

Sirpa Lähdemäki 1967 elokuussa Autokeitaan baarin yövuorossa
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Salin suorasuu

Jos Autokeitaan henkilöstöstä haetaan sellainen ihminen, joka on 

jäänyt sekä asiakkaitten että oman henkilökunnan mieleen pysyväs-

ti ja ikiajoiksi, niin Riitta Laakea ei voi sivuuttaa eikä ohittaa. Tämä 

rempseä naisihminen jäi eläkkeelle 27 työvuoden jälkeen, mutta ihan 

helposti eläkkeelle lähteminen ei Riitalta sujunut. 

−Siihen tarvittiin lääkärissä ja erilaisissa virastoissa käyntejä tasan 

198 kappaletta, mutta meikäläinen kun ei ole periksi antavaa tyyppiä, 

niin jaksoin tämänkin taiston kunnialla hamaan loppuun asti, Riitta 

räväyttää. Viimeiset 11 työvuottaan Riitta teki keskeytymätöntä kol-

mea vuoroa. 

–Näkyihän se tietysti tilipussissa ja antoi enemmän aikaa omien 

asioitten hoitamiseen, mutta kyllä se samalla vieraannutti muusta 

porukasta.

Riitta oli koko mittavan työuransa uskollinen omalle tyylilleen. Ulkoi-

nen olemus oli hiuksia myöten aina samanlainen ja niinpä paikalli-

nen elokuva- ja mainostoimistomoguli Ville Koivistokin kutsui häntä 

Keitaan maamerkiksi ja monumentiksi. Myös asiakkaat noteerasivat 

Riitan verevän, vauhdikkaan ja osin äänekkäänkin olemuksen ja yksi 

loveen langenneista oli kohuttu ja kiistelty taiteilija Juhani Palmu. 

Työkavereitten mukaan taiteilija oli kovin pettynyt poiketessaan pai-

kalla sellaiseen aikaan kun Riitta oli vapaalla. 

−No kyllähän se aika usein oli niin, että tunsin olevani tietyllä ta-

valla pääosan esittäjä ja varsin monelle tuntui olevan kovin tärkeää 

se miltä minä näytän. Ja minähän näytin itseltäni, Riitta Laake muis-

telee.

−Yhtä ainoaa kertaa minua ei harmittanut mennä Keitaalle töihin, 

Riitta kertoo. 

–Meistä pidettiin hyvää huolta ja varsinkin vanhan Keitaan aikana 

olimme yhtä suurta perhettä, jonka äiti oli Järven Sinikka, Autokei-

taan sydän ja sielu. Eikä työstä juurikaan puutetta ollut. Väliin juostiin 

Riitan mukaan sukkahousut solmussa ja Sinikka oli sellainen persoo-

na, että pelkästään hänen paikalle tulonsa pisti väkeen kummasti vi-

pinää. 

–Kyllä me piiat silloin mentiin takalistot tötteröllä keräämään pöy-

distä astioita, vaikka rouva Autokeidas ei sitä edes vaatinut. Siitäkin 

Riitta on edelleen ylen onnellinen, että hän sai koko ajan työskennellä 

niin sanotusti valmiin rahan puolella eli salissa. 

–Ei minusta olisi kyökkiin ollutkaan ja miksi olisi pitänyt kun siellä 

oli Lähdemäen Sirpa. Hän oli vahva persoona, joka osasi tehdä tolkut-

toman hyvää ruokaa. Riitan mielestä Keidas oli suorastaan satumai-

nen työpaikka kun siellä näki erilaisia ihmisiä ja koko ajan tapahtui. 

–Minullakin oli koko ajan sellainen tunne, että kuulun kalustoon.

Topakka Tammiska

Tammisen Riitta pöllähti Autokeitaalle kesätöihin vuonna 1973 ja 

ihan suoraan kiertävään kuuden viikon vuorolistaan ja tietysti baarin 

puolelle. 

−Sinikka oli silloin päällikkö ja baarissa tarjottiin kahvin lisäksi 

myös ruokaa. Lounasruoka annosteltiin keittiössä valmiiksi lautaselle 

ja jos oikein tarkkaan katsoi, niin löytyihän lautaselta jotain salaatin-

kin tyyppistä. Siihen aikaan vihreä linja ei nimittäin suuremmin lou-

nastajien intohimoja herättänyt, Riitta kertoo.

Pikkusuolaiset olivat 70-luvun alussa kova sana ja varsinkin munalla 

sekä anjoviksella ryyditetty leipä oli matkaajien suosiossa. 

–Kerrankin toin niitä vuoron aikana ties kuinka monennetta 

tarjottimellista kylmiöstä kun tuli pikku horjahdus ja hetkeen ei il-

massa näkynyt kuin munansiivuja ja sillejä. Baarin suosituin ruoka 

oli jo silloin lihapullat muusilla ja sattuipa asiakaskuntaan jokunen 

ravitsemustietoinenkin eli keittoakin meni päivän mittaan muutama 

kauhallinen. Kahvilan pullat ostettiin silloin ulkopuolelta, mutta säm-

pylät leivottiin ihan itse. 

−Kahvilan puolella oltiin yksin puolesta yöstä aamuseitsemään ja 

kyllähän se joskus hieman pelottikin. Varsinkin silloin kun Huittisis-

ta oli karannut vanki, jonka oletettiin liikkuvat kohti Forssaa, Riitta 

muistelee.

Keitaan palvelu oli tuohonkin aikaan monipuolista ja kattavaa. Kän-

nyköitä ei ollut ja parkkipaikalla autoissaan koisaavien rekkamiesten 

piti ehtiä määräpaikkaansa ajoissa, joten kuljettajat tilasivat herätyk-

sen baarista. 

−Siinä sitä sitten mentiin aamuyöstä vartin välein potkimaan äijiä 

hereille.

Käytäntöjä ja monen moisia laitteitakin mahtuu Keitaan historiaa. 

Riitta muistelee kahvilan vanhalla kassalla ollutta erikoista konetta. 

Kun asiakas maksoi, niin hän sai setelityyppiset vaihtorahat suoraan 

käteen, mutta kolikot kilisivät kuppiin. 

–Eikä masiina ainakaan minun aikanani kertaakaan väärin laske-

nut, Tammiska vakuuttaa. Ja kun asiakas halusi kahvia, niin myyjä 

tiedusteli ottaisiko ison vain pienen kupin. Ja oikeankokoinen kuppi 

lyötiin sitten hänelle käteen. Joskus kuppienjaossa meni vähän pitem-

päänkin, varsinkin silloin kun tiskin taakse tupsahti bussillinen mum-

moja. Ryhmäruokailut ovat olleet Keitaalla suosittuja jo vuosikym-

menet ja ovat edelleen. Erilaisia urheilujoukkueita, matkatoimistoja 

ja bussifi rmoja ruokailee Autokeitaalle edelleen ja monilla asiakas-

suhteilla on mittaa paljon. 

−Näistä löytyy tuttuja tosiaan vuosien takaa ja joskus heihin törmää 

muuallakin ja sehän se vasta antoisaa onkin, Riitta Tamminen sanoo.

Uudelle Keitaalle siirtyminen oli Tammisen Riitan mielestä suurta ja 

hienoa, mutta myös kaaos. 

−Vanhoista tiloista juostiin hakemassa erilaisia vehkeitä juuri koko 

ajan, mutta tapahtuma oli kaikesta huolimatta kiehtova. Uusi paikka 

toi myös uusia asiakkaita ja näin arkeen saatiin ihan uutta hohtoa.

Uuden Keitaan pubin kohdalla sattui joskus vesivahinko, joka aihe-

utti sen, että koko keittiö rupesi lähestulkoon kellumaan. Moinen ei 

saanut kuitenkaan asiakkaita häiritä ja varsin ripeällä tahdilla polkais-

tiinkin kaupan takavarastoon varakeittiö, josta annokset kiikutettiin 

lounaslinjalle. 

–Ja hyvinhän se toimi, vaikka siihen ei edes itse alkuun uskottu.

Tammiska on toiminut viimeiset kaksi vuotta Keitaan ravintolapääl-

likkönä ja pitää työstään, koska kahta samanlaista päivää ei ole vielä 

vastaan kävellyt. Jani-poikakin on häärinyt talon kokkina vuodesta 

2001 alkaen ja toinen poika Jannekin on ollut Keitaalla kesätöissä. 

−Meillä on perunamuussi tehty aina itse ja tekemisen taito on pe-

riytynyt sukupolvelta toiselle eikä Janikaan asiassa poikkeusta tee. 

Keittiössä aamu alkaa edelleen varsin usein perunateatterilla, Riitta 

Tamminen sanoo.

Anja Into ja Riitta Laake

  Marja Mäkelä

  Marika Kukkola ja Mirjam Tuominen Motorestin työasussa

j
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Muuan sutkina ja suulaana itseään pitänyt rekkamies tup-
sahti yön tunteina Autokeitaan baarin tiskin toiselle puolen 
ja heitti Laaken Riittaa tilauksella: 
  - Ottaisin sellaisen vehkeen mittaisen makkaran, mies re-
henteli, huumorimies kun omasta mielestään oli. Ja kohta 
mies makkaransa saikin ja se oli sitten ohuin ja lyhyin mitä 
keittiöstä löytyi. 
  – Onko tämä nyt sitten muka vehkeen mittainen, rekkamies 
kysyi.
  - Riippuu siitä kenen vehkeeseen sitä verrataan, oli Riitta 
vastannut ja äijä meni varsin hiljaiseksi.

Pirjo ja reilut kolme vuosikymmentä

Segerstedtin Pirjo aloitti autokeidasuransa 1978 ja teki ensimmäiset 

kolme vuotta pelkästään ilta- ja yövuoroja. 

−Minulle se sopi erinomaisesti, sillä esikoisemme meni kouluun ja 

sain tällä tavalla aamuisin katsottua, että kaikki on kuten olla pitää. 

Seuraavat kaksi vuotta Pirjo teki pelkkää päivävuoroa, sitten pitkään 

jatkuvaa kolmea vuoroa ja hän on edelleen sitä mieltä, että ilta- ja 

yövuorot ovat olleet hänen työuransa antoisinta aikaa. 

–Työparini oli yleensä aina joku vanhempi rouva ja oppia tuli koko 

ajan ja ihan kaikissa asioissa.

Tiettyinä iltoina Sirpa ja kumppanit hoitelivat siivous- ynnä muut 

hommansa enemmän tai vähemmän etuajassa ja ihan siksi, että kaik-

ki oli kunnossa kun tanssit lähistöllä loppuivat ja tanssikansa palasi 

kotiin. 

−Silloin oltiin tirheillään tiskin takana ja katsottiin tarkasti kuka oli 

kenenkin kanssa liikkeellä ja kyllähän baari silloin melkoinen uutisten 

lähde olikin, Pirjo naurahtaa. Pirjo ei ole suuvärkkinsä puolesta ihan 

hiljaisemmasta päästä, mutta taisi jäädä kakkoseksi kun teki yhteisiä 

iltoja ja öitä Laaken Riitan kanssa. 

−Tarinaahan meillä piisasi jopa yli oman tarpeen, mutta työtkin 

ehdittiin aina ohessa tekemään eikä niin kiirettä ollut koskaan etteikö 

käsien rasvaus olisi väliin jäänyt. Riitta oli reilu ja rempseä työkaveri, 

jolla oli hämmästyttävät tiedot vaikka millaisista asioista, Pirjo Seger-

stedt kertoo.

Erilaisten isompien ja pienempien julkisuuden henkilöiden tapaami-

nen Autokeitaalla oli sen verran yleistä, että siinä ne menivät Pirjon 

mielestä muitten mukana. 

−Armi ja Danny kävivät usein ja Armi osti jokaisella kerralla sitä 

vahvempaa Jenkki-purukumia. Dingon pojille lämmitettiin nakkeja 

pakettitolkulla ja se Jonttu oli niistä ylivoimaisesti kaikkein ihanin. 

Muita mieleen jääneitä asiakkaita olivat Kalevi Sorsa ja Ilkka Kaner-

va. Sinikka Järven kanssa Pirjo työskenteli pitkään ja aina hyvässä yh-

teisymmärryksessä. 

–Oltiin me usein eri mieltäkin asioista, mutta tietyllä tavalla aina 

rakentavassa hengessä. Sinikalla kun oli sellainen tapa, että hän oli aina 

valmis kuuntelemaan myös vastakkaisia mielipiteitä. Ja siinä Sinikka oli 

hirveän inhimillinen, että hän otti mahdollisuuksien mukaan huomi-

oon myös alaistensa kotiolot ja työvuorolistat laadittiin sen mukaan. 

−Myös Aulis oli samaa maata. Hän huolehti väestään ja arvosti 

heitä ja juuri siksi työpaikalla oli erittäin hyvä henki, Pirjo sanoo.

Jos Pirjo on touhunnut Keitaalla pitkään, niin vielä pitempään nur-

kissa on pyörinyt aviomies Seppo. Lempi heidän välillään ei syttynyt 

kuitenkaan työpaikalla vaan Humppilan Seurojentalolla. 

−Siellä soittivat silloin Loukialan veljekset ja olihan Sepon pakko 

pokata minua tanssiin kun ynsysi saatolle jo alkuillasta. Mikään Fred 

Astaire Segerstedt ei silloin ollut, mutta kehittyi huomattavan nope-

asti asiantuntevassa ohjauksessani, Pirjo Segerstedt selvittää aviolli-

sen tiensä alkuvaiheita. Nyt pariskunnalla on takanaan yhteistä tai-

valta reilut 40 vuotta eikä Pirjolla ole mitään valittamista. 

–On se edelleenkin aivan ihana mies.

Reilut 30 vuotta Autokeidasta palvelleella ja edelleen palvelevalla Pir-

jolla on työnantajastaan vain hyvää sanottavaa. 

–Aina, myös kriittisinä aikoina, on köyttä vedetty samaan suun-

taan. Ja jotenkin tuntuu siltä, että vanha sananlasku ”niin metsä vastaa 

kuin sinne huutaa” kertoo parhaiten missä Autokeitaalla mennään.

Leena VolanenLeLLeLLeeen

Uuden Keitaan salissa oli suihkulähde ja kerran pari 
puoliväsyneessä tilassa ollutta ravustajaa oli saapunut 
saalistusmatkansa jälkeen Autokeitaalle virkistäyty-
mään ja toinen heppuleista oli tuonut osan saaliista 
mukanaan takkinsa taskuissa. Ja kohta niitä sitten uis-
kenteli myös suihkulähteessä ja jopa kaiken nähnyt ja 
kokenut Laaken Riittakin sai kavereitten tempusta niin 
sanotusti hepulin.

  
Pirjo Segersted

BAARI/RAVINTOLA 
• Ensimmäisessä baarissa 20 asiakaspaikkaa, 

vuokralla Leena Arkkilalla

• Asiakaspaikoissa niukkaa lisäystä 1960- ja 1970-luvuilla

• Toiminnan vetäjäksi Sinikka Järvi

• Lounasruokailu käyntiin 1970-luvun alussa

• Uuteen kiinteistöön 1989, asiakaspaikkoja 250

• Pikaruokaravintola Hesburger toimintaa täydentämään 1993

• Peruskorjaus ja laajennus 2006, asiakaspaikkoja 450
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Olli Sjöman tapasi Keitaalla julkkiksia jopa yli oman tarpeen, mutta ei 
heistä pahaa sanottavaa ollut. 
  – Olivat luontevaa porukkaa, joitten kanssa tuli hyvin toimeen. Irwin, 
Katri-Helena, Fredi, Danny ja muut sen ajan huiput poikkesivat paikalla 
usein ja aina silloin tällöin sinne piipahti myös eräskin artisti, jolla oli omat 
mainoskikat hihassa.
  – Kyseinen herrasmies oli kovasti fi ksu ja hillitty tyyppi, mutta yhdessä 
suhteessa kovasti erikoinen. Hänellä oli aina omia kasetteja mukanaan, 
joita hän vaihtoi telineessä oleviin, myytäviin kasetteihin suhteessa yksi yh-
teen.

Kansantaitelija Kalle Aaltonen oli tuttu ilmestys vanhal-
la Autokeitaalla ja tästä värikkäästä persoonasta Anja ja 
Raimo Alhollakin on monia muistoja.
  – Kalle oli ruokaillessaankin oma itsensä ja latoi samalle   
lautaselle sekä muussin, lihapullat kuten myös jälkiruo-
kakiisselin ja kun tytöt tätä kauhistelivat, niin Kallella oli 
vastaus valmiina: 
  – Menee ne vatsassa kuitenkin sekaisin. Myös Aaltosen 
rahapussi oli jäänyt Anjan ja Raimon mieleen. 
  – Se oli vanhan ulsterin sisävuoresta ommeltu pitkän-
mallinen pussi, jonka esiin vetäminen herätti aina ihme-
tystä ja usein hilpeyttäkin, Raimo Alho muistaa.

Hanoi Rocks poikkesi joskus keikkamatkalle mennessään tauolle Autokei-
taalle ja tällaisen hieman erikoisemman näköisen ja oloisen joukon ilmes-
tyminen paikalle oli tietysti tapaus sinänsä. Violetit ja ties minkä väriset 
päät, korolliset kengät, niitit ja stadin slangi olivat sen verran vieraita 
paikalliselle nuorisolle, että sanomistahan siitä tuli.
Eikä pelkästään sanomista, sillä kohtuullisen äänekkäitten turpakäräji-
en jälkeen pantiin pihalla oikein kunnolla hösseliksi eikä kauaakaan kun 
keikkabussin ilmastointi oli pistetty kuntoon. Ei nimittäin ollut onnikassa 
kohta ainuttakaan ehjää lasia.

Autokeitaalla tehtiin varsin usein erilaisia kunnostus- ja 
uudistustöitä ja niitä tehtiin useimmiten ihan normaalina 
työaikana eli silloin kun baari oli pullollaan ihmisiä. Ker-
ran siellä hakattiin lekalla betonilattiaa hajalle ja kolke oli 
sen mukainen. Kansa oli lievästi ihmeissään mistä moinen 
meteli tulee, mutta sehän selvisi taitelija Kalle Aaltosen 
suusta.
  – Keittiössä rikotaan luita huomista soppaa varten, Kal-
le kuulutti ja kansa oli informaatioon täysin tyytyväinen.
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Autokeitaalla on puolen vuosisadan aikana myyty jokunen kupillinen 

kahvia ja kahvihan kuuluu sellaisiin nautintoaineisiin, josta aina riit-

tää arvosteltavaa. Joillekin se on liian vahvaa, toisille liian laihaa. Toki 

sellaisiakin on paljon, joille se on aina ollut juuri sopivaa. Muutamia 

lentäviä lauseita Keitaan kahvista on vuosien saatossa kuitenkin syn-

tynyt ja yksi niistä on tällainen: ”Kun menet Helsingistä Poriin ja juot 

Keitaalla kupillisen kahvia, niin seuraava pysähdyspaikka on Arkkilan 

tallin kohdalla, jossa täytyy mennä vessaan.” Joku on ollut sitä miel-

tä, että mukillinen Autokeitaan kahvia pitää nauttijan hereillä aina-

kin seuraavan vuorokauden. Kahvinkeittimet tulivat muotiin joskus 

1970-luvulla, mutta Väinön mielestä ne olivat aivan turhia keksintöjä. 

Automaatit eivät nimittäin keittäneet niin kuumaa kahvia, että se oli-

si Väinönkin mielestä ollut riittävän kuumaa. Tosiasia Autokeitaan 

kahvista on ainakin se, että sitä menee paljon. Yhdessä kuormalavalli-

sessa on tätä tavaraa tasan 368 pakettia eikä sillä kovin montaa päivää 

eteenpäin pötkitä.

Muutama miljoona kahvikuponkia

Autokeitaan tankkaajilleen tarjoamat kahvikupongit ovat jo muuta-

man vuoden olleet historiaa, mutta aina silloin tällöin niitä edelleen 

vastaan tulee. Ja kahvin sillä edelleen saa, vaikka käytäntö lopetettiin 

jo vuonna 2006. Kupongin syntytarinoita on ainakin kaksi. Ensim-

mäisen mukaan autohuollon työnjohdon vatsat alkoivat olla kahvin-

juonnista sen verran kuralla, että tarvittiin muutos. Siihen asti asi-

akkaalla piti nimittäin aina olla omasta väestä ”seuralainen”, jonka 

kanssa kahvit nautittiin ja tämä tapahtui monen kohdalla useamman 

kerran päivässä. Joku valopää ehdotti vihkokuittauksen muuttamista 

kupongeiksi, joitten avulla saatiin autonsa huoltoon tuonut asiakas 

helpommin kahville yksin. Tankkaajille kahvikuponkia alettiin tyr-

kyttää 1980-luvun alussa eikä sitä todellakaan tehty hyväntekeväisyy-

destä vaan ihan silkkaa bisnestä ajatellen. 

−Ahneus oli todellakin tärkein tekijä kun kuponkisysteemi ajet-

tiin sisään, sanoo Olli Järvi kolmisen vuotta edun lakkauttamisen jäl-

keen. Ollin mukaan asiakkaiden kahvilakäyntien määrässä oli tuohon 

aikaan runsaasti korjaamisen varaa ja tällä keinolla tankkaaja kuten 

myös hänen seurueensa houkuteltiin poikkeamaan myös baarin puo-

lelle. 

−Ja jos sisään saatiin koko autollinen, jossa muut maksoivat kah-

vinsa ja torttunsa itse, niin kyllähän me siitä plussalle jäimme, Olli 

kertoo. 

−Tarkoituksena oli toki edistää myös polttoainekauppaa, jossa 

oma siivumme oli silloin selkeästi nykyistä isompi. 

Harvemmin poikkeaville asiakkaille kahvikuponki oli yleensä iloinen 

yllätys, kanta-asiakkaat taas maksimoivat siitä saamansa hyödyn. Eli 

poikkesivat tankkaamassa usein ja liruttivat tankkiin harvinaisen niu-

kasti. Myös paikalliset mopopojat ottivat systeemistä kaiken mahdol-

lisen irti, mutta se ei Keidasta haitannut eikä taloa kaatanut. 

–Oppivat jo nuorena sen missä pitää silloinkin tankata kun taka-

puolen alla on oma tai isän auto, analysoi Olli Järvi vuosien takaista 

yrityksen pelikirjaa.

Satoja erilaisia aforismejä

Kahvilapun toiselta puolelta löytyi varsin pian aforismi, jotka oli tun-

netulla taidollaan metsästänyt Aurasen Kirjapainon toimitusjohtaja 

Jukka Saarto. Laput tietysti myös painatettiin kyseisessä kirjapainos-

sa. 

−Ei niitten etsiminen ja varsinkaan löytäminen ihan yksinkertaista 

ollut, sillä aforismien piti olla hauskojen lisäksi myös viisaita, Jukka 

Saarto muistelee. 

–Minä niitä keräsin ja Sjömanin Olli valkkasi ne mitkä menivät 

sitten painettavaksi. Kuponkeihin painettiin niiden historian aikana 

satoja erilaisia lauseita ja lausahduksia ja parhaat kulkivat mukana 

alusta loppuun. Kukaan ei varmasti tiedä johtuiko tankkaajien selkeä 

lisääntyminen loistavista aforismeistä vai ilmaisesta kahvikupillises-

ta, mutta näin siinä vain kävi. Juttu Autokeitaan käyttämästä kahvi-

kupongista kiersi valtakunnassa nopeasti ja tehokkaasti ja kasvoikin 

matkan varrella kun jotkut tankilla poikenneet kyselivät kahvin ke-

raksi myös leivosta. Historiankirjat eivät kerro kuinka monta kahvi-

kuponkia noin 30 vuoden aikana painettiin ja käytettiin, mutta var-

masti ne lasketaan miljoonissa. Täsmätietoa on vuosilta 2000 – 2006, 

jolloin Auranen painoi niitä kuusi eri kertaa ja 100 000 kappaletta 

kerrallaan.

Keitaan Kaffetta
Ihmiset tuntuvat nauttivan jostain asiasta 

enemmän tietäessään, että koko joukko 
ihmisiä jää siitä ilosta paitsi

��
New York Times

Nuoruutta riittää paljon pitemmälle 
kuin nuoret osaavat kuvitella.

��
Kreivitär Diane

Puhu vihassa niin tulet pitämään parhaan
puheen mitä koskaan olet katunut.

��
Winston Churchill

Pelko on yksinkertaisesti osa ihmisen 
elämää. Jos emme pelkäisi, emme

koskaan keksisi mitään uutta
��

William Barrett

Poikani, olet  minua viisaampi,

älä silti tee tyhmyyksiä.

��
Pertt i Nieminen

On usein helpompaa taistella periaatteiden

puolesta kuin elää niiden mukaan.

��
Adlai Stevenson

Olen tehnyt tyhmyyksiä ja aion
tehdä myös vastaisuudessa.

Ne ovat elämän suola.
��

Brigitte Bardot

Elämä ilman vitsejä on
kuin maantie ilman kahviloita

��
Henri Pourrat

Hänen unett omuutensa oli niin vakavaa

laatua, ett ä hän ei enää saanut 

unta edes töissä.

��
Arthur Bugs Baer

Ei ole vaikeaa tehdä oikein.
Vaikeaa on tietää, mikä on oikein.

��
Lyndon B. Johnson

Minä en äiteliä puheita suvaitse.
Rakkaus on tekemistä.

Rakkaus on sitä että pitää sanansa
ja tulee ajallaan syömään

��
Arja Tiainen 

Jos kaikki puhuisivat edessäpäin saman
kuin selän takana,

yhteiskunta ei olisi mahdollinen
��

Honore de Balzac

Aina kun pystymme tekemään ihmisiin

vaikutuksen, saamme vihamiehiä.

Suosiossa pysyäkseen ihmisen pitää

olla keskinkertainen.

��
Oscar Wildettt t ttt

iiiiiin.n
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”Kuponkeihin painettiin niiden 

historian aikana satoja erilaisia 

lauseita ja lausahduksia ja parhaat 

kulkivat mukana alusta loppuun.”
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”Historiankirjat eivät kerro kuinka monta 

kahvikuponkia noin 30 vuoden aikana 

painettiin ja käytettiin, mutta varmasti ne 

lasketaan miljoonissa.”
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Väinö Järvi 70 v. sukukuva Väinön lapset perheineen 

Perheen kesken
Suvun yritystä jatkettiin Auliksen ja Sinikan perheessä koko joukolla. 

Ollin lisäksi myös Jouni ja Minna ovat antaneet oman panoksensa 

Autokeitaalle.

Lämmin asiakaspalvelija

Minna liittyi Autokeitaan joukkueeseen vuonna 1989 ja jatkoi lähes 

välittömästi oppimaan lisää hotelli- ja ravintolakouluun Turkuun. 

Pikkuisella Järven Minnalla oli lapsuudessaan ystäväkirja, johon hän 

oli kirjoittanut, että hänestä tulee isona baarinmyyjä. Kyllähän Min-

na vähän isompana muutakin kokeili, mutta sen enempää pankkiala 

kuin lastenhoitopuolikaan eivät niin paljoa sytyttäneet, että lapsuu-

denhaaveista olisi luopua pitänyt ja kylläpä verenperinnölläkin 

oli osuutensa asiaan. 

−Kokeilin myös huoltoaseman kassana ja toimiston puolella, 

mutta asiakaspalvelu veti puoleensa niin voimakkaasti, että pala-

sin varsin pian takaisin ravintolaan. Olen nimittäin edelleen sitä 

mieltä, että asiakaskontaktit opettavat ja hyvät sellaiset jopa pal-

kitsevat, Minna sanoo. Keitaan ravintolassa Minna Järvi-Ojala 

työskentelikin sitten 14 seuraavaa vuotta. Tuona aikana tapahtui 

paljon muutoksia, mutta perusta pysyi entisenä. 

–Kotiruoka, suomalaiset raaka-aineet ja ystävällinen palvelu, 

hän summaa. Nykyisin Minna toimii Loimaan ammatti- ja ai-

kuisopistossa suurtalouslinjalla. 

−Viihdyn hyvin. Pystyn jakamaan omaa osaamistani ja koke-

mustani eteenpäin ja maailma on mallillaan.

Papan apuri

Jouni kietaisee lapsuutensa ja varhaisen nuoruutensa vaiheet yh-

teen lauseeseen: 

–Kun viisaat lähtivät opiskelemaan, niin minä jäin papan ka-

veriksi oppimaan työntekoa. Ja melkoisen korkeakoulun Jouni Väinö-

papan kanssa sitten kävikin. Jouni muistaa papasta paljon asioita ja 

sanoo Väinöllä olleen yritystä joka lähtöön. Jounin tiedot Autokeitaan 

varhaisista vaiheista ja jopa edeltävästä ajasta ovat suvun tarkimmat 

johtuen ilmeisesti siitä, että hän touhusi papan kanssa varsin paljon. 

–Jokioisten Essoakin varten puut kaadettiin Lamminkylän metsä-

palstalta, sorat pistettiin auton kyytiin samasta paikasta ja lapiolla. 

Eikä lapio ollut mikään Fiskars vaan helkutin suuri kihveli. Lihasvoi-

ma oli silloin kunniassaan, Jouni kertoo. 

Jounin mukaan pappa arvosti myös muutenkin fyysistä kuntoa, ja toi-

miessaan nuorehkona miehenä Jokioisten sahan puunostajana lähti 

Väinö yhtenä talvena tekemään puukauppoja Somerniemelle. Siinä 

nyt ei mitään ihmeellistä ollut, mutta tapa, jolla pappa sen teki, oli 

lievästi erikoinen. Hän nimittäin meni Somerniemelle suksilla. Eikä 

Väinön kuntoliikunta kuulemma pelkkään hiihtämiseen jäänyt. Kun 

Ida-mamma synnytti Auliksen Turussa, niin pappa kävi tervehtimäs-

sä molempia useamman kerran ja teki sen polkupyörällä.

Jouni on aina ollut toiminnan 

mies ja ura jatkuikin isojen 

koneiden parissa. Nykyisin 

Jouni tekee töitä vähän isom-

milla kauhoilla ympäri Suo-

mea.
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Jounilta löytyy paljon Väinöstä kertovia muistoja, 

joista kaikki eivät pääty aivan kuten oli suunniteltu.

Syyssattuma

Väinön tytär Anja osti miehensä Raimo Alhon kanssa tontin Lam-

minkadulta ja kauppaan sisältyi myös tontilla oleva rintamamiestalo. 

Väinö sai tönöstä kuningasidean, jonka mukaan se pitää siirtää Arkki-

lan Jyrkin metsälohkolle Tammelan Lunkaalle. Eikä muuta kuin tuu-

masta toimeen. Ensin talon pohja kaivettiin auki lapiolla, sen jälkeen 

alle ratakiskoa. 

–Ulkoterassi sentään purettiin pois, koska muuten viritys olisi 

ollut ylileveä, Jouni kertoo. Ja kaikkien ihmeeksi rakennelma saatiin 

vedettyä Unimogilla paikaltaan pois ja siirrettyä jopa auton lavalle ja 

matka kohti Lunkaata alkoi.

Ihan sinne asti ei kuitenkaan päästy, sillä noin 300 metrin ajon jälkeen 

Jouni huomasi peileistä, että kuorma kallistuu pahasti ja hetken pääs-

tä se putosi kokonaan. Sen jälkeen paikalle hommattiin kuormaaja 

ja auto ja koko hoito nostettiin lavalle ja saman tien suoraan kaato-

paikalle. Tämä tapaus noteerattiin myös Forssan Lehdessä ja se pääsi 

sinne muitten syyssattumien joukkoon.

Puunkaatoa Väinön tapaan

Jouni pääsi papan kanssa myös metsänkaatoon ja sielläkin sattui kai-

kenlaista. Kerran yksi runko oli jäänyt niin sanotusti konkeloon ja 

Väinö päätti näyttää pojanpojalleen kuinka tällainen pikku ”ongelma” 

poistetaan päiväjärjestyksestä. Pappa kiipesi kallellaan olevaa runkoa 

jonkun matkaa ylöspäin ja niinhän puu alkoi kaatua. Sitä pappa vaan 

ei tiennyt, kuten ei Jounikaan, että lumen alla oli iso kivi ja kun run-

ko kaatui sen päälle, niin se aiheutti puun alapäähän sellaisen linko-

efektin ja kuinkas sattuikaan, että se osui suoraan pappaa kulkusille. 

−Siinä sitten pappaa vietiin ja vietiinkin komeasti. Sinne Väinö 

tupsahti sitten naamalleen hankeen eikä varmasti ihan vähää sattu-

nut, Jouni kertoo. Jotain iloakin Jounin mukaan tapauksesta oli, sillä 

hetken huilaamisen jälkeen pappa oli valmis lopettamaan siltä päi-

vältä. 

–Jos minä ehdotin papalle taukoa, niin se ei mennyt koskaan läpi.

Maanviljelystä

Väinö Järvelle ei mikään inhimillinen ollut koskaan vierasta ja hän 

ehti toteuttamaan itseään myös maanviljelyksen jalolla saralla. Pellon 

lannoituksesta Jounilla on naseva tarina kun Kaikulan uudelta puh-

distamolta oli saatavissa lietettä ja Väinön mielestä sitä piti pellolle 

levitettävän oikein kunnolla. Jouni lähti urakkaan David Brownilla, 

mutta jälki ei pappaa tyydyttänyt, koska paska ei levinnyt pellolle riit-

tävän tasaisesti.

Ansiokkaana laite- ja koneasiantuntijana Jouni päätti kehittää mene-

telmää ja lainasi Arkkilan Jaskalta lannanlevityskoneen ja kytki sen 

traktoriin. Pappa tietysti häsläsi mukana ja neuvoi sen kuin ehti. Jouni 

tempaisi vehkeet käyntiin ja nykäisi samalla ”puolivahingossa” levi-

tysmasiinankin päälle ja kohta paskaa lensi tuutin täydeltä. Ja lensi 

tietysti myös suoraan papan päälle ja siitähän se riemu repesi. 

−Pappa suuttui ihan oikeasti ja välitkin meni hetkeksi poikki, mut-

ta kyllä David Brownkin haisi paskalle seuraavat kolme vuotta.

Viemäri oli jossain kohtaa mennyt vanhalla Kei-
taalla tukkoon ja haju oli sen mukainen. Väinö 
pisti pojanpoikansa Jounin ongelmaa poistamaan 
ja tämä kuuliaisena menikin. Mutta palasi pian ta-
kaisin todeten papalle: 

−Siellä on ihan kamala haju. Väinö ei moises-
ta välittänyt vaan tuuppasi nuoren miehen takaisin 
kohti hajun alkulähdettä todeten saatesanoiksi: 

−Se on poika maailmanloppu kun paska lakkaa 
haisemasta.”

Jouni, Väinö ja sattumusten sarja

Forssan teknillisen koulun 

autopuolen vetäjä Reino 

Wallenius on tutkinut suo-

malaisia huoltoasemia pit-

kään ja tuloksekkaasti ja 

hänen kansioistaan löytyy 

tarkkaa tietoa myös Autokei-

taasta ja sen vaiheista.

Alun perin yrityksen nimi 

oli Autokeidas Järvi & Järvi 

ja sen omistuspohja jakaan-

tui niin, että Väinö Järvellä 

oli osakkeista 50 %. Aulik-

sen osuus oli 20 prosenttia 

ja kymmenellä pinnalla oli-

vat mukana Kaarlo Arkkila, 

Anja Alho (os. Järvi) ja Reijo 

Järvi. Väinö hoiteli toimi-

tusjohtajan postia vuoteen 

1970 minkä jälkeen puikkoi-

hin astui Aulis. Olli Järven 

pesti vastaavassa tehtäväs-

sä käynnistyi 1990 eli toi-

mitusjohtajuus on edennyt 

polvesta kolmanteen. Neljäs 

polvi on juuri nyt sisäänajo-

vaiheessa.

Autokauppaa Keitaalla on 

tehty paljon ja myytäviä 

merkkejäkin on riittänyt.  

Audi, Austin, Auto-Union, 

DKW, Donau, Fiat, BMW, 

Honda, Mercedes Benz ja NSU 

ovat olleet yrityksen edustuk-

sina kuten myös David Brown 

traktorit ja Hiab-Foco-merk-

kiset nosturit. Myös ruoste-

suojaukset olivat ohjelmis-

tossa 1970-luvun taitteessa.

Huoltoasema toimi Esson li-

pun alla vuodesta 1959 vuo-

teen 1989 ja Autokeitaan en-

simmäinen kahvio-ravintola 

oli ensimmäiset viisi vuotta 

vuokralla Kaarlo Arkkilan 

sisarella. Vuonna 1970 yri-

tyksellä oli henkilökuntaa 

noin 40 henkeä.

Vuosina 1986 – 1988 auto-

myynti koottiin Autohovi-ni-

misen yrityksen ympärille ja 

se siirrettiin Aleksinkadulle. 

Maailmanlaajuisesta taan-

tumasta johtuen autokaup-

pa alkoi kuitenkin tyrehtyä 

ja se putosi varsin pian jo 

sellaiselle tasolle, että siitä 

luovuttiin Autokeitaankin 

osalta kokonaan.  Automyyn-

ti lopetettiinkin helmikuun 

alussa 1991 ja korjaamotoi-

minta puoli vuotta sen jäl-

keen.

Uusiin ja entistä avaram-

piin tiloihin talon toiminnot 

siirtyivät 1989. Katolla lois-

ti Motorest ja polttoaineet 

tulivat Kesoililta. Myöhem-

min toimintoihin ympättiin 

myös hampurilaisravintola 

Hesburger ja vanhat tilat 

vuokrattiin pois. Vanhalla 

Keitaalla on tällä hetkellä 

perinteistä korjaamotoimin-

taa, autokatsastuskonttori, 

moottoripyöräliike, kodin-

konehalli ja –huolto.

Vuonna 1997 Autokeitaan 

liikevaihto oli noin 55 mil-

joonaa markkaa ja siitä polt-

tonesteitten osuus oli kuuti-

senkymmentä prosenttia.

HISTORIAA NIMINÄ JA NUMEROINA



Olli ja uudet tuulet, 
baarista palmun alle

Olli Järvi ja Buick -55 Autokeitaan pihalla 
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Kolmannen polven Järvi eli Olli oli seurannut Autokeitaan tou-

huja isänsä ja isoisänsä vanavedessä aivan pienestä pitäen ja 

ammatinvalinta oli selviö ensimmäisestä henkäyksestä lähtien kun 

mies putkahti maailmaan Jokioisten Esso-huoltamon yläkerrassa. 

Olli Järvellä ei ollut ammatinvalinnan suhteen vaikeuksia eikä edes 

vaihtoehtoja. Hän hengitti huoltoaseman ilmaa ensi rääkäisystään al-

kaen, aisti sen kiihkeän ilmapiirin ja kasvun mahdollisuudet ja varttui 

alan kehityksen ja muutosten myötä täysiveriseksi ammattilaiseksi. 

Olli opiskeli autoteknikoksi, suoritti siihen päälle yrittäjätutkinnon 

ja poikkesi tasaisin väliajoin isossa maailmassa haistelemassa uusia 

tuulia. Nuorelle miehelle kehittyi varsin varhaisessa vaiheessa ajatus 

siitä miten maailma muuttuu ja miten yrityksen omaa toimintamallia 

pitäisi sen myötä muuttaa. Ollissa on paljon pappaa ja se on näkynyt 

siinä, että hän on osannut katsoa eteenpäin ja ollut valmis suuriinkin 

muutoksiin. Ollille valkeni varsin pian, että perinteisessä huoltoase-

matoiminnassa ei katteita enää revitä pelkästä polttoainemyynnistä 

vaan ihan muualta. Olli muutti toiminnallista konseptia nykyaikaa 

vastaavaksi ja onnistui.

Jälkikäteen Järven Olli uskaltaa tunnustaa, että hänelle taidettiin joh-

tajauransa alkuvaiheissa antaa jopa liikaakin siimaa, sillä valtuuksia ja 

vapauksia ideoitten läpiviemiseen oli vähintäänkin riittävästi. 

−Ja tulihan sitä sitten tehtyä ihan selkeitä virheitäkin, mutta kai se 

niin on meikäläisenkin kohdalla, että niistä parhaiten oppii, Olli to-

teaa. Pappa oli Ollin mukaan kovasti määrätietoinen ja aina paikalla, 

mutta tämä osasi myös luopua. 

−Sukupolvenvaihdoskin sujui varsin lutvakkaasti kun pappa oli 

tehnyt kaiken ennalta valmiiksi ja ilmoitti vain jokaiselle mihin nimi 

pitää kirjoittaa. Isänsä Auliksen roolia Olli pitää pitkälti sovittelijana. 

–Ja kyllä siinä sovittelijaa usein tarvittiinkin kun pappa painoi 

päälle sen minkä ehti. Uskoisin, että isällekin oli aikanaan helpotus 

kun meikäläinen rupesi ottamaan asioitten hoidossa suurempaa roo-

lia. Olli imi äidinmaidon mukana sellaisen määrän diplomatiaa, että 

hänellä ei ollut kovinkaan suuria vaikeuksia saada Aulista suostutel-

luksi asioissa omalle kannalleen ja papan jäädessä pois päivittäisistä 

rutiineista tiimin yhteistyö sen kuin vain parani.

Jokainen sivu julkisivu

Autokeitaan vuonna 1961 valmistunut vanha osa ei ollut tuonaikai-

sen mittapuun mukaan mikään pikkuhuoltamo vaan sieltä isommas-

ta päästä valtakunnallisestikin ottaen. Mutta ahdasta sielläkin alkoi 

olla kun liikennemäärät kasvoivat nopeammin kuin kukaan osasi 

ennakoida. Tarvittiin siis uusi Autokeidas ja vielä sellainen mikä pal-

velisi pitkään ja erottuisi muista huoltamoista monellakin eri tavalla. 

Suunnittelijaksi palkattiin forssalainen arkkitehti Jorma Kalsola eli 

mies, jolta ei ole koskaan ideoita puuttunut. 

−Ohjeet olivat varsin haastavat, Kalsola kertoo. 

–Ensinnäkin piti piirtää sellainen rakennus, jossa jokainen sivu 

on julkisivu. Myös sitä teroitettiin, että yhdelläkään seinällä ei saanut 

näkyä sellaista perinteistä huoltoasemien visuaalista ongelmaa, jossa 

erilaiset tarpeettomat tavarat ja kaikki muukin ylimääräinen varastoi-

daan ties kuinka pitkään. Uuden Autokeitaan piti siis olla siisti mistä 

suunnasta tahansa katsottuna ja se aiheutti suunnittelijalle ja suun-

nittelulle melkoiset paineet. 

–Ensimmäisestä versiosta tuli kohtuullisen mutkikas, mutta las-

kentaan se meni. Sieltä se myös palasi, sillä hinta meni noin 30 pro-

senttia yli sen mitä oltiin arvioitu. Toisesta virityksestä tulikin sitten 

yksinkertaisempi ja siinä pelattiin Kalsolan mukaan jopa toistoilla. 

−Mutta johtavana ideana oli kuitenkin koko ajan se, että tehdään 

uudesta niin poikkeava ja niin erilainen, ettei tielläliikkuja yksinker-

taisesti voi olla menemättä ihmettä katsomaan. Ja tässä erilaisuudessa 

ainakin varmasti onnistuttiin, Jorma Kalsola summaa.

Autokeidas vaatii jo nimensäkin perusteella erilaisuutta kuten myös 

sellaista, mikä linkittäisi sen hohdokkaaseen nimeensä. Kalsolan ku-

ningasideana oli rakentaa rakennuksen sisäpuolelle lähes veret sei-

sauttava nähtävyys, sellainen jota ei muualta löydy. 

–Aivan katonrajaan piti tulla jonkinlainen pumpattava kameli, 

joka tyhjentyisi tasatunnein suihkulähteeseen. Kamelia ei tullut, suih-

kulähde tuli. Suunnittelija olisi halunnut käyttää pintamateriaalina la-

sia vieläkin enemmän kuin rakennukseen lopulta käytettiin, mutta eri 

syistä johtuen idea toteutui vain noin puolittain. 

–Toteutettu lasiterassi oli tosin Olli Järven idea, ei meikäläisen. 

Uuden Keitaan ensimmäistä osaa rakennettaessa ideoitiin jo tulevai-

suutta eikä mielikuvituksella ollut tässä hetkessä minkäänlaista rajaa. 

–Jonkinlaisia skitsejä tehtiin jopa lähes Ideaparkin kokoisesta 

kompleksista ja tässä aivoriihessä oli mukana kaikki kolme sukupol-

vea, Jorma Kalsola kertoo. 

–Ja totuushan on, että ajan ja vaatimustason muuttuessa pitää 

olla koko ajan hereillä. Eräässä asiassa Autokeidas on varmasti ol-

lut uranuurtaja. Sinne nimittäin rakennettiin Olli Järven ja Kalsolan 

Autokeidas vuonna 2006
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suunnitteluyhteistyön tuloksena valtakunnan ensimmäiset lämmite-

tyt vesipistekaapit. Tuulilasinpesuun ja pissapoikaan löytyi näin aina 

juoksevaa vettä. Loistoidea, jota muutkin ovat seuranneet.

Autojen huollosta ihmisten huoltamiseen

Isän äkillinen poismeno tiesi Ollille toimitusjohtajan postia ja varsin 

haasteelliseen väliin 34-vuotias mies välittömästi joutuikin. Autokau-

pan näkymät heikkenivät 1980-luvun loppupuolella tuntuvasti ja au-

tokaupan käyrät osoittivat pahasti alaspäin. 

−Vuoden 1989 lopulla olimme siinä tilanteessa, että autokaupasta 

oli yksinkertaisesti päästävä eroon. Veho yritti vielä jonkin verran sitä 

tukea, mutta erkani kun yleismaailmallinen lama alkoi tunkea päälle. 

Suhdanteet putosivat niin jyrkästi, että jatkajaa automyyntitoimin-

noille ei löytynyt ja lopettamista ei voitu välttää, Olli summaa. Uu-

det liiketilat olivat valmistuneet 1989 ja vaikka niiden rakentaminen 

osuikin talouden korkeasuhdanteeseen, oli 1990-luvun alussa alkanut 

lama ennen näkemättömän kova. Liiketoiminnan kannattavuus alkoi 

Keitaallakin olla siinä ja siinä ja uuden vuosikymmenen alussa alettiin 

olla isojen päätösten edessä. 

–Ja totuushan on se, että autokauppa vei sen minkä polttoaine ja 

baari toi, Olli selventää. Autokaupasta luopuminen oli vaikea, mutta 

pakon sanelema ratkaisu. Ollin onneksi pappa oli ollut autokauppaan 

liittyvistä asioista samaa mieltä jo pitkään, joten Olli sai vankkaa tu-

kea ikävän, mutta samalla merkityksellisen päätöksen tekemiseen. 

Automyynti loppui tammikuussa 1991 ja sekä korjaamo- että vara-

osatoiminnot ajettiin alas saman vuoden kesällä. Päätös tiesi sitä, että 

lähes kahdenkymmenen ihmisen työt tulivat päättymään lähikuu-

kausien aikana. Raskaan ja vaikean päätöksen asiassa tehneen Olli 

Järven mukaan liiketoiminta ei yksinkertaisesti ollut enää kannat-

tavaa ja voimavarat olikin jatkossa tarkoitus kohdistaa huoltamotoi-

minnan kehittämiseen.

Autokaupasta luopuminen tapahtui Ollin mukaan aivan viimeisillä 

mahdollisilla hetkillä. 

–Rästejäkin jäi ja ajat olivat todella kovat kun vielä sellainenkin 

ilmiö kuin pankkikriisi rassasi tilannetta entisestään. Säästöpankin 

kanssa oli jo tehty saneeraussuunnitelma, mutta se meni nurin pan-

kin mukana ja näin Autokeidas putosi Kapiteelin syliin. Oli siinä sit-

ten melkoinen työ uskotella, että tällainenkin bisnes voisi olla kannat-

tavaa. Vuonna 1996 siirryimmekin sitten Nordean asiakkaaksi, Olli 

tiivistää. Jälkikäteen Olli pitää laman aiheuttamaa tapahtumasarjaa 

hyvinkin opettavaisena. 

–Ihminen löytää itsestään hämmästyttäviä voimavaroja kun jou-

tuu selkä seinää vastaan. 

−Tämän hetken raportointijärjestelmät ovat onneksi niin tehok-

kaita, että moisen metsään menon ei enää pitäisi olla mahdollista. Iis-

sä sijaitseva toimipisteemme on opettanut minulle johtamisen lisäksi 

myös oikean tiedon saamisen tärkeyttä, Olli sanoo.

Vaikka autokauppaa pidettiinkin jossain vaiheessa Autokeitaan 

pääliiketoimintana, niin fi rman tukijalat olivat polttoaine ja baari. 

–Tämä fakta taisi hetkellisesti joskus hämärtyä ja osittain varmas-

ti siksi, että oli yhteiskunnallisesti arvostetumpaa johtaa autoliikettä 

kuin baaria tai huoltoasemaa, Olli Järvi sanoo. Ja kun autotkin olivat 

mainitun 30 vuoden aikana muuttuneet yhä paremmiksi ja vähem-

män huoltoa tarvitseviksi, niin koko Autokeitaan toiminta alkoi tässä 

vaiheessa suuntautua yhä enemmän autojen huoltamisesta ihmisten 

huoltamiseen. Uusi liikenneasemakompleksi oli ollut käytössä jo jon-

kin aikaa ja siellähän tielläliikkujien palvelu sujui kun asiakaspaikkoja 

oli jo 250.

Muussin rinnalle hampurilaisia

Olli Järven kaukokatseinen oivallus oli täydentää ravintolapuolen pal-

veluita pikaruokapaikalla. Autokeidas siis oli tässä tapauksessa jopa 

tiennäyttäjä, sillä jälkikäteen idean ovat toki omineet muutkin ja lä-

hes kaikki merkittävimmät liikenneasemat ovat seuranneet perässä. 

Vuonna 1993 Hesburgerin toimintaa lähti vetämään Ollin vaimo Riit-

ta, joka onnistui toimessaan yli odotusten. Asiaan ei nimittäin alkuun 

uskonut edes Hesburgerin omistaja Heikki Salmela, mutta myyntilu-

vut näyttivät toista. 

−Hesburgerin mukaantulo Keitaan palveluihin oli suurin piirtein 

yhtä järisyttävä asia kuin papan idea huoltoaseman perustamisesta 

keskelle peltoa ja siihen ei alkuun uskottu edes Hesen johdossa, Olli 

kertoo. 

–Myynti lähti kuitenkin rullaamaan selvästi odotettua paremmin 

eikä se nipistänyt laisinkaan normaalin sapuskan osuutta vaan päin-

vastoin. 

Avoimin mielin ja määrätietoisesti mukaan pikaruokatoimintaan läh-

tenyt Riitta Järvi kuvaa alkua hektiseksi ja työntäyteiseksi. 

–Tuolloin hampurilaiset olivat uutta ja ihmeellistä, ja alkuun epäi-

lyttikin, mahtavatko ne löytää ihmisten makuhermot, Riitta kertoo. 

Menestys tulikin iloisena yllätyksenä. 

Turun Sanomat 25.10.1990
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−Pikaruokailu oli 1990-luvun alussa suomalaisille vielä outo ruo-

kakulttuuri. Nykyisin tilanne on jo toinen ja Hesburgerin ateriat ovat 

monille arkipäivää. 

Järven suvun vaimot ovatkin osoittautuneet miestensä veroisiksi lii-

kenaisiksi, jotka jopa parantavat yrityksen tulosta. Yrittäjyys vaatii 

myös perheeltä paljon ja onkin ollut onni, että suvun aviopuolisot 

ovat katsoneet elämässä samaan suuntaan. 

Peruskorjaus, laajennus sekä vieras mies…

Vuonna 2005 Autokeitaalla aloitettiin uuden liikerakennuksen pe-

ruskorjaus ja samalla myös sen laajennus. Asiakaspaikkojen määrä 

nousi laajennuksen myötä neljään ja puoleen sataan ja jo kattaviin 

palveluihin saatiin vielä jotakin lisää. 2000-luvun muutokset tauko-

paikkojen saralla ja osuuskauppojen teiden varsille tuomat päivittäis-

tavarakaupat teitten varsille ohjasivat tiellä liikkujia uusiin kulutus-

tottumuksiin. Myös Autokeidas halusi olla muutoksessa mukana ja 

näin ollen päivittäistavarakauppa laajennettiin K-marketiksi vuonna 

2005. Vaikka nykyisin yökyöpelit voivat tehdä ostoksensa jo monissa 

muissakin päivittäistavarakaupoissa, on Autokeidas Forssan seudulla 

edelleen se ainoa läpi yön avoinna oleva ruokakauppa. Kokonaisuu-

dessaan investointi oli mittava ja kun rakentamisen tahtikin oli suo-

rastaan hurja, niin tietyt asiat olivat päässeet lipsahtamaan enemmän 

tai vähemmän hallitsemattomiksi ja yrityksen historiassa seurasi toi-

nen vaikea vaihe. 

Autokeitaan väki hieraisi silmiään useamman kerran kun taloon 

purjehti vieras mies. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun perhe-

yritykseen tuli osakkaaksi joku perheen ulkopuolelta. Eikä hän tul-

lut miksikään salivastaavaksi vaan toimitusjohtajaksi. Mies oli Ilpo 

Kuusimaa. Ilpon kanssa Autokeidas-konseptia oli tarkoitus laajentaa, 

mutta suunnitelmat jäivät toteutumatta. Sen sijaan Kuusimaa uudisti 

voimakkaasti Autokeitaan toimintaa. Ulkopuolisena Kuusimaalla oli 

uusia näkemyksiä yrityksen tehokkuuden parantamiseksi. Laajen-

nukseen oli palanut melkoinen määrä rahaa, joten oli aika kiristää 

vyötä ja tukkia vuotokohdat. Ilpo Kuusimaa päätyi tekemään kipeitä, 

mutta toiminnan kannalta välttämättömiä ratkaisuja. 

−Ilpon mukaantulo yrityksen toimintaan oli äärimmäisen tärkeä 

juttu yrityksen elinvoimaisuuden kannalta, Olli Järvi sanoo. 

–Tilannehan oli silloin se, että naapurissa oleva kilpailija nakersi 

volyymejä ja kun alla oli isot investoinnit, niin likviditeetin kanssa oli 

vähän niin ja näin. Aikaisemminkin vastaavanlaisia töitä tehnyt Kuu-

simaa löysi liiketoiminnasta ilman lisäksi myös löysää. Ostohinnoissa 

oli runsaasti korjaamista ja tehokkuuskin oli sakannut, joten korjatta-

via kohteita riitti. Ilpon kanssa asioita oli kuitenkin mietitty jo parisen 

vuotta, joten hän oli lopulta luonnollisin vaihtoehto, Olli selvittää. 

Olli myöntää asian suhteen senkin, että omat resurssit eivät välttä-

mättä olisi hommaan riittäneet. 

–Ja olisi saattanut kanttikin loppua kesken. Ulkopuoliselle tällaisen 

työn tekeminen oli kuitenkin helpompaa kun ympäristön asettamat 

paineet ovat selkeästi pienemmät. Kuusimaa toimi tehtävässä vuoden 

ja sinä aikana itkettiin ihan porukallakin. Yhteistyö ei ollut sitä, mitä 

alun perin haettiin, mutta Ilpon työ Autokeitaalla oli äärimmäisen 

tärkeää ja osoitti suuntaviivat menestyvälle Autokeitaalle. 

−Yhteistyö Ilpo Kuusimaan kanssa on tällä erää ohi, mutta välit 

ovat yhä lämpimät, Olli sanoo.

Eteenpäin tie vie

Työuraa Ollilla riittää vielä ja vapaa-ajasta nautiskellaan mökillä. 

Puuhasteltavaa järjestyy aina lisää ja innostuvana luonteena Olli kek-

sii aina jonkin oman projektin, joka paljastuu muille vasta kun asia 

on tarkoin pohdittu. Keskittymiskykyä ja kiinnostusta Ollilla riittää 

moneen asiaan ja hullutkin ideat viedään loppuun saakka. Luovuus 

syntyy hassuttelusta, itsensä kehittämisestä ja uusin silmin asioita 

katsomalla. 

Isältään ja äidiltään Olli on perinyt oikeanlaatuisen seurallisuuden 

ja kuuntelemisen taidon. Nämä ominaisuudet ovat olleet suureksi 

avuksi sekä tuloksenteossa että päivittäisissä rutiineissa oman yrityk-

sen johtamisessa. Ollia kuvataan pitkäjänteiseksi sovittelijaksi, joka 

näkee mahdollisuuksia ympärillään. ”Niin metsä vastaa kuin sinne 

huutaa” on Ollin arvostama ja ylläpitämä elämänohje.

Omien poikien siirtyminen yrityksen työntekijöiksi on luonnollisesti 

lämmittävä ajatus. 

−Jatkuvuus ja sen näkeminen, että suvun yrityksellä on tarjotta-

vaa ja annettavaa myös neljännelle polvelle, kertoo onnistuneista 

ratkaisuista. Perheyritykseen astumista ei voi pakottaa. Niko ja Joni 

kokevat yrityksemme omakseen ja siitä voi olla vain kiitollinen, Olli 

kertoo. Järven suvun Autokeidas on edelleen voimissaan. 

AUTOKEITAAN VAIHEITA 1989 –
• Uusi liikenneasemakompleksi 1989, 

polttoainetoimittaja Kesoil, 
baari Motorest (Suomen suurin)

• Uuden kiinteistön peruskorjaus 
ja laajennus 2005• Polttoainetoimittaja Neste

Forssan Lehti 5.6.1998
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Häkkisen Merja muistaa taloontulonsa kuin eilisen päivän. Hän työs-

kenteli tien toisella puolella ja oli kuullut, että Autokeitaalla oli va-

kanssi vapaana polttoainemyynnin puolella. Rohkeasti ja reippaasti 

rouva tarttuikin puhelimeen ja kilautti Järven Ollille. 

−Soitin samalla kun leivoin kotona sämpylöitä ja kädetkin olivat 

soittohetkellä ihan taikinassa, Merja muistelee myöntäen samalla, 

että taikinakikka taisi olla tässä tapauksessa kova sana. Eikä siinä sit-

ten pitkään kuhnailtu kun Häkkiskä talutettiin huoltoaseman puo-

lelle Sjömanin Ollin ja Paloposken Astan hoiviin. Kaksikko antoi tu-

lokkaalle erinomaiset eväät työn hoitamiseen ja tästä Merja on heille 

edelleen kiitollinen.

Rouvan työ oli hoitaa polttoainekassaa kahdessa vuorossa ja kiirettä-

hän siinä piisasi kun pitempään avoinna olevia asemia ei ihan lähellä 

ollut. 

–Alkuun en ymmärtänyt autoista mitään, mutta Ollin ja Saarisen 

Eeron avustuksella asiat alkoivat avautua. Varsinkin vanhempien ajo-

pelien suhteen oppia tuli päivittäin, mutta eihän meikäläisestä mitään 

ammattilaista sentään kehkeytynyt. Työ oli kiireisen lisäksi mielen-

kiintoista ja huoltoaseman porukan henki suorastaan hehkuva. 

–Olimme todellinen yhtäköyttäyhdistys eikä työ ollut koskaan pui-

sevaa. Sjömanin Ollikin oli varsinainen velho hengen luojana kuten 

myös asiakassuhteitten solmijana ja ylläpitäjänä. Ja piti aina meidän 

puolta. Saarisen Eeron kanssa Merja työskenteli seitsemän vuotta ja 

ihmettelee vieläkin kuinka hyvin yhteistyö pelasi.

–Eero tiesi kaikki asiat ja tunsi kaikki ihmiset, hänen kanssaan oli 

kauhean turvallista olla.

Huoltoasema on ollut monen keitaalaisen uran kohdalla lähtöpiste, 

josta on ponnistettu uusiin ja erilaisiin tehtäviin. 

–Olihan sillä puolen myös vaihtuvuutta, mutta ei sen enempää 

kuin muissakaan vastaavissa paikoissa, Merja sanoo. 

–Huoltoaseman porukalla oli omat kotkotuksensa, baarin väki 

touhusi omalla tavallaan ja automyynti olikin sitten ihan oma lukun-

sa. 

−Mitään skismaa eri osastojen välillä ei toki ollut, mutta kaipa sii-

nä vain kävi niin, että työ muovasi tekijänsä omansa näköiseksi ihan 

kaikkien kohdalla. Pikkujoulut olivat kuitenkin aina yhteiset ja niissä 

oli poikkeuksetta todella hauskaa.

Muutto uusiin tiloihin ei Merjankaan kohdalta sujunut ihan ongel-

mitta, sillä vanha paikka oli niin kovasti kodikas. Iloa ja tunnelmaa 

tuli kuitenkin Koivulan Katista, jonka kanssa ei tullut aika koskaan 

pitkäksi eikä puheenaiheistakaan ollut pulaa. Merjalta riittää lämpi-

miä ajatuksia muillekin inhimillisille työkavereille. Oku-niminen koi-

ra oli Merjan mukaan aivan ihana työkaveri ja turva varsinkin ilta- ja 

yövuoroissa. Vartijan hommia hoitava Oku asusti aikoinaan Autokei-

taan pihalla olevassa aitauksessaan, josta se saapui kassaväen turvak-

si. Eväätkin syötiin yhdessä ja niin opetettu Oku oli, että ei ottanut 

pöydällä olevaa Kismet-patukkaa, vaikka mieli selvästi tekikin. 

−Mutta kun annoin siihen luvan, niin johan patukka katosi puo-

lessa sekunnissa Okun kosteaan kitaan. Oku oli muuten sitä mieltä, 

että ihan silkka pöydässä istuminen ei ole työntekoa. Niinpä se puk-

kasi kuonollaan meikäläistä käteen ja vaati rapsuttamaan. Se oli sen 

mielestä työntekoa, kertoo Merja Autokeitaan toistaiseksi ainoasta 

nelijalkaisesta työntekijästä.

Viime vuodet Häkkisen Merjaa on tarvittu monessakin tehtävässä eli 

hän on yksi talon useista moniosaajista. Saman työpäivän aikana hä-

net voi nähdä kaupan kassalla, kuuntelemassa ravimiesten mölinää 

kun ovat itse täyttäneet lapun väärin, ravintolan ja kahvilan tiskin ta-

kanakin hän hallitsee kaikki tarvittavat kiemurat. 

−Minulle tällainen järjestely sopii ihan hyvin kun päivät ovat eri-

laisia. Ja jotenkin tuntuu, että näin pysyy ajassakin paremmin muka-

na, Merja Häkkinen selvittää.

Työtä tekeville
Merja Moniosaaja

Oku

Merja Häkkinen
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Ikijoustava Jari

Laakson Jaria on siunattu pyhän hengen lisäksi myös huomattavalla 

määrällä palveluhenkeä ja tämän myötä tästä maatalon pojasta onkin 

kasvanut kauppa- ja polttoainekassan ikoni.

Jari aloitti asiakkaitten palvelemisen kymmenen vuoden työputkella 

forssalaisessa ravintolassa, josta siirtyi kolmeksi ja puoleksi vuodek-

si kotitilan töihin. Sitten Autokeitaalle haettiin väkeä ja Rehtijärven 

mieskin päätti yrittää. Soitto Järven Riitalle ei vielä varmaa paikkaa 

luvannut, mutta muutaman viikon kuluttua soitti Olli ja pyysi käy-

mään. 

−Aika myöhään illalla se Olli soitti, taisi olla kympin uutisten ai-

kaan, Jari kertoo. 

–Mutta ei se haitannut kun pesti sitten kuitenkin tuli. Kävin Ol-

lin luona seuraavana päivänä ja Olli sanoi minun näyttävän tutulta ja 

näin kai se olikin, sillä olinhan aikaisemmin ravintolatyössä kiikutta-

nut Ollille ja Riitalle ruokaa ja juomaa useamman kerran.

Autokeidas ei ollut entuudestaan Jarille kovinkaan tuttu paikka, sillä 

hän oli käynyt siellä ainoastaan muutaman kerran tankkaamassa. 

–Tulin sitten vaan kokeilemaan ilman suurempia odotuksia. Nyt 

miehelle on kertynyt työvuosia jo yhdeksän, mutta onpa työnkuvakin 

sinä aikana muuttunut. 

–Ennen hoidettiin pihakin ihan itse ja olihan se ihan pirteätä aloit-

taa päivä ulkotöillä, Jari kertoo alati rauhalliseen tapaansa. 

–Nyt piha-alue on niin iso, että sitä ei ehtisi yksi mies päivän aika-

na edes hoitamaan.

Aina rauhallinen, ystävällinen ja palveleva Jari on jo kauan sitten hok-

sannut, että palveluammatti ja kiivas kilpailutilanne edellyttävät hen-

kilökunnalta paljon. 

–Joustavuus on varmasti avaintekijä, sillä ruuhkat ilmaantuvat va-

roittamatta ja niistäkin on selvittävä, Jari sanoo. Kassoilta hoidetaan 

kauppa, polttoaineet, veikkauksen pelit ja viime vuosina myös hevos-

pelien pelaajat ovat ottaneet Autokeitaan pelipaikakseen. 

–Kassa toimii myös puhelinkeskuksena, josta varataan muun mu-

assa motellin majoitusta. Onneksi puhelimet ovat kehittyneet ja pu-

helut voi yhdistää eteenpäin sekä lankapuhelimesta että kännykästä, 

Jari selvittää. Totokansalle Laakson Jari antaa tunnustusta siinä mie-

lessä, että se tuo nykyään lappunsa aikaisemmin ja myös asiallisem-

min täytettynä.

−Tässä näkee paljon erilaisia ihmisiä, koskaan ei ole kahta saman-

laista päivää ja kyllä kai tällainen työ kehittää tekijäänsä myös ihmise-

nä, summaa Jari työtään ja siinä viihtymistä.

Jari Laakso

Neljäs sukupolvi
Myös nuorempi sukupolvi on ottanut paikkansa Autokeitaan riveis-

sä. Ollin pojat Niko ja Joni ovat molemmat kouluttautuneet perhe-

yrityksen jatkajiksi. Miehet edustavat Autokeitaalla Järven sukua 

neljännessä polvessa. Uravalintaan ei ole sisältynyt pakotteita suvun 

taholta. Niko kertoo päättäneensä asian jo alakoulussa ja Jonillekin 

ura perheyrityksessä on luonnollinen jatkumo.

Autokeitaalla molemmat ovat aloittaneet ruohonleikkuusta ja lääniä 

tarkoitukseen aikanaan riitti. Huoltoaseman kassan lisäksi töitä on 

riittänyt niin keittiössä kuin kaupassakin. 

−Kesätöistä ei siis koskaan ole ollut pulaa, pojat toteavat. Vanhem-

mat, Riitta ja Olli, olivat kuitenkin joskus kehottaneet menemään töi-

hin johonkin muuallekin, että ”jotain muutakin oppisivat”. 

Oppeja yrityksen toiminnasta on pyritty ammentamaan vanhemmil-

ta sukupolvilta niin, että jokaiselta olisi tullut jotain. 

–Henkilöjohtamisen puolella haluaisin olla Väinön ja Auliksen vä-

limaastossa, sillä molemmilla oli hyvät puolensa, Niko sanoo. 

–Ihan selkeässä asiajohtamisessa käy kyllä Ollin malli, sen toimi-

vuudesta on osoituksena yrityksen nykyinen elinkelpoisuus. 

Isän, papan ja isopapan toimia pitää arvostaa, sillä jokainen heistä 

on ollut sitä mieltä, että kaikkia hommia kuuluu osata ja niitä pitää 

myös tehdä. Kaikki ovat siivonneet pihaa ja leikanneet ruohoa varsi-

naisen päätyönsä ohessa. 

–Nykyjohtamisessa ei kouluissa tätä puolta juurikaan tuoda esiin, 

mutta meidän yrityksessämme on selviö, että varsinkin vetäjä osaa 

purkaa kuorman ja käyttää tiskikonetta, Joni tiivistää. 

Autokeitaalla on alan keskiarvoon verraten paljon pitkiä työsuhteita 

ja tätä Niko ja Joni pitävät huomattavana voimavarana. 

−On kerrassaan hienoa nuoren miehen toimia kun läheltä löytyy 

tietoja ja kokemusta. Se helpottaa myös asioitten hoitamista ja ai-

nakin tähän saakka asiat on hoidettu hyvässä yhteisymmärryksessä. 

Eikä Autokeidas olisi sitä mitä se on, ellei talossa olisi aina ollut huo-

mattavia persoonia. Menestys ei Nikon mukaan henkilöidy yhteen tai 

kahteen ihmiseen vaan koko isoon joukkoon.

Niko sanoo olevansa Järven suvusta viimeinen, joka on saanut niin 

sanotun bensa-asemakasvatuksen.  

–Nyt alamme olla enemmän ravintolatyöntekijöitä ja onneksi vel-

jeni Joni pitää tätä ammattitaitoa yllä. Joni heilutti keittiöveistä pit-

kään hotelli PumpuliEnkelin ravintolan kokkina, kunnes jatkoi hotel-

li- ja ravintola-alan opiskelua. 

–Oman ammattitaidon lisäksi yritämme myös kehittää uusia toi-

mintatapoja ja jo olemassa olevia asioita, joten kyllä tässä työtä piisaa. 

Jatkuvasta kehittämisestä on apuna Ollin lausuma viisaus: ”Kun tun-

tuu, että kaikki on hyvin, niin onkin mennyt jo hetken aikaa huonosti”.

−Lausuma kelvannee huoneentauluksi monelle muullekin yrityk-

selle, Niko toteaa.

Nuorille miehille on kuitenkin siunaantunut sukupolvien perin-

tönä kohtuullisen hyvin hoidettu yritys, mutta tästä ei oteta turhia 

paineita. 

–Yritystähän pitää aina hoitaa hyvin, oli se sitten suvun tai minkä 

tahansa muun tahon hallinnassa, he tiivistävät.

Pojilla on terveitä ja maanläheisiä ajatuksia ja nuoresta iästään 

huolimatta jo aimo annos diplomaattisuutta. Jonin päättäessä par-

haillaan restonomiopintojaan on tradenomiksi valmistunut Niko jo 

tarttunut fi rman asioihin. Veljekset suhtautuvat tulevaan yhteiseen 

työuraansa luottavaisesti. Yhdessä on aina tultu toimeen ja näke-

mykset kohtaavat.



Yhteisiä 
      vuosia

PALVELUT 
• 1959 polttoainetta

• 1961 polttoainetta, öljyä, hihnoja, kärkiä, 

rengaspaineitten ja öljyn tarkistuksia,

baarissa kahvia ja pikkupurtavaa

• Korjaamo-, varaosa- ja huoltopalvelut 1961–1992

• Hinauspalvelu 1970 –1990

• Lounaspalvelut 1967–

• Veikkauspiste 1990 –

• Totopelipiste 2001–

• Päivittäistavarakauppa 1990-luvun lopulla

• Motelli 1989–

• Raskaan kaluston 

tankkauspiste 1989 –
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Humppilalainen kuorma-autoilija Heikki Kutila on ollut Autokeitaan 

asiakas jo siitä lähtien kun toiminta alkoi Jokioisilla. 

–Aulis rasvasi kuormurini useammankin kerran ja kun toiminta 

siirtyi nykyiseen paikkaan, niin oli luonnollista, että liikesuhde jatkui, 

Kutila sanoo.

Kutila pyöri Keitaan ympärillä ja vähän kauempanakin kun valtateitä 

rakennettiin. Kakkostien tekemiseen hän ei osallistunut, mutta sitä-

kin enemmän kymppitien tekemiseen. Kymppitien rakentamiseen 

tarvittiin muutama tuhat kuormaa soraa ja sitähän Kutilakin kärräsi 

joitakin kymmeniä kuormia päivässä. 

–Kuorma haettiin Vieremästä ja kipattiin varsin lähelle, joten päi-

vän aikana niitä ehti viemään varsin monta. 

Heikki osti polttoaineet lähes aina Autokeitaalta ja huollatti siellä 

myös menopelinsä. 

–Osittain myös siksi, että velipoikani oli siellä töissä. Keitaan polt-

toainepumput tulivat Kutilalle vuosia varrella varsin tutuiksi. Meno-

vettä kului vuodessakin muutama kymmenen tuhatta litraa ja Heikin 

koko mittavan ajouran aikana tietysti monta kertaa enemmän.

−Eikä Autokeitaalla pyöriminen rajoittunut pelkkään työntekoon, 

sillä sinne mentiin myös vapaa-aikana, sekä kahville että tyttöjen 

vuoksi. Ja olihan siellä ihan loistavia tyttöjä aina töissäkin, Kutila sa-

noo. 

Mikä Kutilaa ja kumppaneita Keitaassa sitten on viehättänyt? Moni-

kin asia, Kutila kertoo. 

–Se oli aikanaan yksi maan suurimmista huoltoasemista, siellä 

näki kaikenlaisia ihmisiä, ruokakin aina aivan loistavaa. Arkkilan Hel-

min lihapullat olivat ammattiryhmässämme aikanaan käsite ja kyllä 

ne Keitaan lihapullat maistuvat edelleen. Ei niitä ihan joka paikassa 

osata tehdä.

Kutila ei ole ihan varma oliko Autokeidas se paikka, jossa miesten 

vessassa oli valtakunnan ensimmäinen valosilmä. Oli tai ei, niin oi-

keille rekkamiehille ja kuorma-autoilijoille siitä ei juurikaan iloa ollut. 

– Me lorotimme yleensä ojanpuoleiseen takapyörään.

Keidas oli Kutilan mukaan eteläisen Suomen kuuluisin kohtauspaik-

ka ainakin autoilijoitten mittapuun mukaan. 

–Sinne oli yksinkertaisesti pakko pysähtyä. Väitän, että maksimis-

saan kaksi sadasta rekasta saattoi ajaa pysähtymättä ohi, mutta ne oli-

vatkin sitten sellaisia kavereita, etteivät topanneet muuallekaan.Kuvassa vasemmalta 
Heikki Kutila ja Heikki Paulamäki

Jos Autokeidas on matkaajien suosiossa, niin sitä se on myös paikal-

listen keskuudessa. Tietty ukkoporukka kokoontuu Keitaalle päivit-

täin, joskus jopa useamman kerran päivässä, ja tästä syystä sakkia 

kutsutaankin epävirallisesti johtoryhmäksi. Joukkue koostuu noin 

puolesta tusinasta eläkeläisestä ja heitä yhdistää vankka elämänko-

kemus, riittävän erilainen maailmankatsomus ja loputtomasti kahvia 

sietävä vatsa.

Vaikka äijät keskustelevat ja kinaavat ihan kaikesta, niin jokainen 

heistä omaa myös jonkun vahvan alueen missä sitten pääsevät bril-

jeeraamaan ja osoittamaan olevansa muita etevämpiä. Tosin tätä ete-

vämmyyttäkin on alettu viime aikoina kyseenalaistamaan. Ryhmän 

vanhimpana ja kokoonkutsujana toimii Viranteen Erkki. 

– Ei tätä sakkia ole tosin koskaan tarvinnut tänne pyytää, se tulee 

ihan itsekseen. Tuo sisäinen kello käy vain kaikilla sen verran eri tah-

tiin, että kovinkaan usein ei olla ihan täydellä kokoonpanolla paikalla. 

Mutta kyllä me pikku kina saadaan aikaan pienemmälläkin miehityk-

sellä.

Virannetta pidetään ryhmässä politiikan asiantuntijana. Pinnin Ai-

mon vahvuutena ovat maa- ja metsätalous, ruotsinlaivojen iltapäi-

vätanssit ja Miss Suomi -kisat siitä lähtien kun Ester Toivonen voitti. 

Eläköitynyt kuorma-autoilija Heikki Kutila on ryhmässä raskaan lii-

kenteen asiantuntija, toinen Heikki eli Vanha-Similä taas tietää kai-

ken maansiirtoon liittyvistä jutuista. Kolmas Heikki eli Paulamäki 

on terävimmillään silloin kun keskustelu kääntyy opetukseen ja kou-

lutukseen. Ryhmän kokoa ei ole koskaan virallistettu ja aina silloin 

tällöin kantapöytään kutsutaan myös rekrytantteja, joita vanhemmat 

kähmyt taitavasti ja puolisalaa tenttaavat. Ihan vaan siksi, että pe-

rinne jatkuisi ja touhulla olisi jatkuvuutta. Ryhmä on nimittäin sen 

verran rehellinen itselleen, että myöntää ukkoutumisen etenevän tur-

hankin kovalla vauhdilla. Päivittäin se näkyy siinä kun joka toisella on 

vaikeuksia muistaa jättikö autonsa kakkos- vai kymppitien puolelle. 

Vai oliko tullut autolla ollenkaan.

”Johtoryhmä” jaksaa päivästä toiseen

Takana vas.Heikki Kutila, Heikki Paulamäki, Aimo Pinni 
Edessä Esko Huhtimo, Timo Majala

Heikki Kutila ja 50 vuoden asiakassuhde
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Autokeitaalle on päiväsaikaan vaikea poiketa niin etteikö siellä tör-

mäisi Saarisen Eeroon. Miehen ja yrityksen suhteella on nimittäin 

mittaa jo 40 vuotta ja suhde sen kuin jatkuu. Saarinen aloitti Keitaalla 

bensiininmyyjänä jo vuonna 1969, oli puolen vuoden työsuhteen jäl-

keen puolisen vuotta pois, mutta jatkoi sitten vuoteen 1992. 

− Jokunen litra polttoainetta sitä taisi tulla ihmisten tankkeihin 

tuona aikana työnnettyä varsinkin kun asema toimi pitkään täydellä 

palveluperiaatteella, Saarinen pohtii. 

– Jos määrää alkaa näin jälkikäteen tarkemmin analysoida niin 

kyse lienee muutamista sadoista tuhansista litroista. Arvionsa tueksi 

Saarinen heittää sellaisen muistikuvan, että vanhan Keitaan aikana 

polttoainetta haettiin Pansiosta tai Naantalista neljä kertaa viikossa ja 

jokaisella reissulla sitä kotiutettiin 32 500 litraa.

Eero työskenteli kolmessa vuorossa 15 vuotta yhtäjaksoisesti ja muis-

taa sen hetken kun asema muuttui puolittain itsepalvelusellaiseksi. 

– Päivällä täyttä palvelua ja öiseen aikaan asiakkaat sitten tankkasivat 

omin avuin. Työtään Eero Saarinen piti haastavana, mutta myös an-

tavana. 

– Näki asiakkaita ja ihmisiä ihan laidasta laitaan ja kyllähän ne jul-

kisuuden henkilöt päivää aina tietyllä tavalla piristivät. Armas Puoli-

matka kävi usein ja silloinen puolustusministeri Lasse Äikäskin kävi 

väliin oikein virka-autolla.

Autokeitaan ruoka on Saarisen suussa maistunut aina hyvältä. 

– On sitä syömistä silloin tällöin muuallakin kokeiltu, mutta aina 

palattu kotiin eli Keitaalle, sitä maistuvaa kotiruokaa lusikoimaan. 

Vakituisen ja katkeamattoman ruokasuhteen Eero kertoo alkaneen 

vuonna 1982 ja niin syvä ja vankka se on, että Saarinen sanoo Auto-

keidasta jopa toiseksi kodikseen. 

– Täällä kun tapaa aina tuttuja ja joskus jopa vanhoja työkavereita.

Keitaan toiminnallisen konseptin rajua muutosta ei Eeron mielestä 

pystynyt kukaan neljä vuosikymmentä sitten ennakoimaan. 

– Autokeidas on kuitenkin kulkenut aina kehityksen kärjessä ja 

tehnyt sen jopa ulkonäkönsä suhteen, Saarinen summaa. 

– Nykykeitaan arkkitehtoorisesta ilmeestä taitettiin aikanaan pal-

jon peistä, mutta tässä tapauksessa erilaisuus osoittautui silkaksi voi-

mavaraksi.

Eero Saarinen

40 vuoden suhde
Portaan poika Mikko Meri tietää tukinajosta ja Mercedes-Benz 

-merkkisistä kuorma-autoista jonkin verran. Tai täsmällisemmin 

sanottuna hän tietää niistä suorastaan hillittömän paljon, vaikka 

ensimmäinen oma auto olikin Ford vuosimallia 1940. Tätä tyyppiä 

kutsutaan vieläkin lempinimellä hävittäjä.

Mikon ja Matti-veljen ensimmäinen liikennelupa myönnettiin vuon-

na 1950 ja ensimmäinen Mersu ilmestyi pihalle vuonna 1959. 

– Se ostettiin Vaukosta Hämeenlinnasta ja kun Autokeitaan kor-

jaamotoiminta pyörähti käyntiin, niin peli huollettiin siellä, Mikko 

kertoo. Ensimmäisen kuorma-auto Mersunsa Mikko Meri osti Auto-

keitaalta vuonna 1961 eli juuri sinä vuonna kun se avattiin. Ja muu-

tama niitä ostettiin sen jälkeenkin. Vuonna 1967 Mikko pyydettiin 

opintomatkalle Saksaan Mersun tehtaille, mutta matka ei hänelle so-

pinut ja tilalle lähti velipoika Matti. 

− Oli kuulemma ihan räviä reissu kun mukaan oli hoidettu sen 

ajan kuoliaaksinaurattaja Eemelikin, Mikko kertoo.

Meri on pyörittänyt Mersuja ja muitakin ajopelejään jokusen miljoo-

nan kilometrin verran ja viimeisen Mersuna hän osti Keitaalta vuon-

na 1970. 

– Siinä oli ilmalla toimiva teli ja se oli siihen aikaan ihan uutta. 

Varsinainen uudistus kapineeseen tuli seuraavana vuonna kun sen 

perään ankkuroitiin kaksiakselinen perävaunu. 

− Kuormakoko kasvoi hurjasti ja ajoa piisasi vähintäinkin omaksi 

tarpeeksi. Ja koska samalla reissulla siirtyi huomattavasti enemmän 

puuta kuin aikaisemmin, niin sehän näkyi tietysti myös tulopuolella. 

Mikko Meri miettiikin, josko sananparsi ”rahaa tulee kuin tukinajos-

ta” olisi syntynyt juuri silloin. 

– Tulee sitä nytkin, mutta menot ovat kasvaneet niin paljon, että 

kulta-ajat ovat auttamatta ohitse.

Autokaupassa on lähes aina ollut tapana, että ostajaa muistetaan jon-

kinlaisella ”korruptiolahjalla”. Mikon vastaanottamat olivat kuitenkin 

varsin vaatimatonta luokkaa eli pusero ja pullo. 

− Mutta kun isompi Mersu tuli ostettua, niin silloin mentiin oikein 

hotelliin. Saunottiin hyvin, syötiin hyvin eikä sitä konjakkiakaan mi-

tenkään pihdattu. Hauskaa oli molemmin puolin ja liikesuhteet lujit-

tuivat entisestään, Meri muistelee.

Mikko on aina ollut yhteiskunnallisesti aktiivinen ja oman ammat-

tiryhmänsä etujen ajajana hän on suorastaan legenda. Autoilijoitten 

kesänviettopaikka Pyhäjärven rannalla on pitkälle Mikon aktiivisuu-

den aikaansaanos ja todellisena järjestöihmisenä hänelle on myön-

netty myös Forssan Ammattiautoilijoitten kunniajäsenyys numerolla 

yksi. Eikä Mikon ihastus saksalaiseen laatupeliin eli Mersuun jäänyt 

pelkästään hyötyajoneuvojen puolelle vaan ihan omassa ajossa hänel-

lä on ollut useampia johtotähtiä. Nyt miehellä on Vito, joka on muu-

ten ihan tolkun peli, mutta kun keskuslukitus vaan sohlaa ja sohlaa.

Autokeidas on ollut Mikolle aina mieleinen paikka ja on sitä edelleen. 

Keitaalla hoituivat sekä auton että miehen huollot ja aika usein siellä 

näki myös Aaltosen Kallen. 

– Sillä oli ihan oma pöytä, jossa se ryysti kahvia lautaselta ja hö-

rähteli omia aikojaan.

”Rahaa tuli kuin tukinajosta”

Mikko Meri ja Merzedes-benz -tukkirekka
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Tammelan ja kenties eteläisen Suomenkin vahvin kuorma-autoili-

ja Harri Lehtonen on ollut Autokeitaan asiakas jo niin pitkään, et-

tei muista itsekään. Tähän mennessä Harri on suhannut autoillaan 

lähes seitsemän miljoonaa kilometriä eli hän on ajanut takaperin 

saman verran kuin keskivertoautoilija etuperin. 

−Ensimmäinen kosketus Keitaaseen taisi olla se kun tultiin 

poikien kanssa Teurolta niin sanotusti tytöille, Lehtonen velmui-

lee. 

– Käytiin me aikanaan myös Rengossa Salon baarissa. Sinne 

päästiin metsäteitä pitkin ja oli pakkokin kun ei vielä ollut tuota 

ajokorttia.

Autokeitaalta Harri on ostanut yhden auton ja käyttänyt nostu-

reitaan siellä huollossa. Mutta yksittäisenä kahvinjuojana Leh-

tonen on aivan omassa kastissaan. 

– Yhden päivän ennätys taitaa olla seitsemän isoa kupillista 

ja jos kaikki lasketaan reilun 40 vuoden aikana yhteen, niin tai-

taa siitä tankkiautollinen tulla.

Vanhan Keitaan ajalta Lehtonen muistaa tapauksen kun oli 

pikkuautollaan parkissa baarin pihassa, takapenkillä oli tyttöjä 

ja käsijarru ei tietenkään ollut päällä. 

– Etupyörät menivät ojaan ja Myllykylän pojilla oli hauskaa. 

Me pyysimme poikia jelppaamaan ja he tulivat jättäen omasta 

Mossestaan ovet auki ja kun käsijarru unohtui heiltäkin, niin 

saatiin meidän Opel ylös ja Mosse rysähti tolppien välistä 

ojaan ja ovet tietysti solmuun kun auki olivat. Sitten meillä 

oli hauskaa.

Harri kutsuttiin aikanaan mukaan Autokeitaan järjestämälle 

asiakasmatkalle Ellivuoreen ja tämä reissu jäi miehelle iki-

ajoiksi mieleen. 

− Bussissa meille jaettiin uudet saappaat ja pilkkivehkeet, 

joihin kuului oleellisena osana myös juomapullo, jossa ei ollut pelkkää 

mehua. Huolto toimi loistavasti koko pilkkikisan ajan ja kun päästiin 

saunaan, niin siellä vasta riehakasta oli. Hotellin uima-altaalla pidet-

tiin nimittäin soutukilpailut lavamiesten ja tukkimiesten välillä. Oli 

kumivene, yksi airo ja yksi mela ja meidän joukkue sen tietysti voitti, 

Harri muistelee.

Lehtosen Harri ja tankkiautollinen kahvia

Harri Lehtonen

Reilut 40 vuotta rekan rattia vääntänyt hyvinkääläinen Leo ”Lexa” 

Kauppinen on sellainen mies, että jos hän saa valita mihin suuntaan 

hän lähtee villakuormaa Hyvinkäältä viemään, niin osoite on aina 

läntinen Suomi. Ja aika hyvin arpa on Kauppista kohdellut, sillä hä-

nelle on sattunut sellaisiakin viikkoja, että kyseiseen suuntaan on läh-

detty jopa viisi kertaa viikossa. Aivan tarkkaan mies ei suostu salaisia 

suuntatoiveitaan paljastamaan, mutta yksi syy lienee maan paras tau-

kopaikka. Se sattuu Lexan mielestä olemaan Autokeidas. 

−Ensimmäinen stoppi Keitaalle tuli jo 1960-luvun lopulla ja onhan 

niitä senkin jälkeen muutama ollut. Asia sattuu yksinkertaisesti vain 

olemaan niin, että en pysty ajamaan ohi. Hyvät leivonnaiset, kunnon 

kahvi ja erittäin miellyttävä ja joustava henkilökunta. Ikinä ei ole ollut 

mitään ongelmaa ja apuakin on saanut aina kun on tarvittu. 

Kauppisen mielestä Autokeitaalla on ihan kaikki. 

–Pitkäripaista ei tosin ole eikä sellaista tarvitakaan, mutta kaikki 

muu löytyy. Varsin usein tulee tehtyä normaalit kaup-

paostoksetkin Keitaalta ja sitten voi körötellä takaisin 

kotiin kun sekin puoli on kunnossa. Omalta kohdaltani 

voin sanoa, että pitää olla aivan hillitön kiire jos pysäh-

tymättä ohi ajaa. Minulla ei sellaista ole tähän päivään 

mennessä vielä ollut.

Lexa muistaa hyvin sellaisen hetken Autokeitaalta kun 

hänen piti vain poiketa pikaiselle kahville ilman torttua, 

mutta viivähtikin viitisen tuntia. 

−Sattui vain käymään niin, että ovesta tuli vartin vä-

lein entisiä ja nykyisiä villakuskeja ja pitihän siinä jälleen 

kerran pistää järjestykseen hyvät ja varsinkin huonot 

purkupaikat. Siinä meni jokunen kupillinen kahvia ja 

aski Norttia, mutta kyllä asiat kuntoon saatiin.

Kauppinen eläköityi kesällä, mutta ei edes harkitse au-

toilun lopettamista. Kun lähdetään mamman kanssa 

reissuun, niin suunta on täsmälleen sama kuin aktiivi-

aikana. 

–Eikä Autokeidasta silloinkaan ohiteta, Lexa vakuut-

taa.

Kauppinen ei pääse ohi

Leo ”Lexa” Kauppinen
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Autokeitaan ihmisvilinässä on vuosikymmenien aikana nähty erilai-

sia ihmiskohtaloita, iloa ja kyyneleitä, jopa rakkautta ja romantiikkaa. 

Siellä on leiskahdellut lempi ja sen vastapainoksi on joidenkin koh-

dalla myös rakkauden liekki lakannut lepattamasta. Henkilökunnan-

kin keskuudessa on Amor nuoliaan silloin tällöin ampunut ja joskus 

nuoli on osunut jäädäkseen kuten Katin ja Pentin kohdalla.

Heikkilän Pentti tuli huoltamolle töihin toukokuussa 1976. Hän tank-

kasi, katsoi öljyt, tarkisti rengaspaineet, vaihtoi polttimot ja teki kaik-

kea mitä huoltoasemalla kuuluikin tehdä turhia pulisematta, mutta 

ammattitaidolla ja asiakasta kunnioittaen. Työ oli kolmivuorotyötä 

eli neljä päivää samaa ja sitten pari vapaata. 

Koivulan Katin tulo samaan työpaikkaan Pentin kanssa tapahtui 

vuonna 1988 varsin hauskan tapahtumaketjun myötä. Autokeitaal-

le haettiin bensiininmyyjää lehti-ilmoituksella ja Kati päätti kokeilla. 

Pesti tuli ja Kati aloitti työt. Sjömanin Olli oli Katin työkaveri kuten 

myös esimies. Ollilla oli suuri sydän, jopa niin suuri, että hän alkoi 

katsella sinkkutytölle henkilökunnasta sopivaa sulhaskandidaattia. 

− Ollin mielestä Saarisen Eero olisi ollut kovasti sopiva, mutta yh-

teyttä välillemme ei kuitenkaan löytynyt. Mutta kun tuo Pentti hie-

man rohkaistui, niin ilmassa alkoi olla sähköä, Kati kertoo. 

– Ja sitä tuli roimasti lisää kun Pentti kävi yövuoroni aikana Kei-

taalla vuoden 1980 mallia olevalla Chevrolet Blazerillaan. Tuli ihan 

vaan tupakkaa ostamaan ja samalla turvaksi.

Vaikka Pentti oli kovasti hiljainen, niin Kati odotti häntä aina vaan 

enemmän ja enemmän eikä mies oikeastaan koskaan jättänyt tule-

matta. 

– Taisi olla vuosi 1988 kun Pentti tuli ensimmäisen kerran käm-

pälleni Kaukjärvelle ja aika pian sen jälkeen hän siirsi myös tavaransa 

sinne. Siitä se lähti ja jatkuu edelleen. Sekä Kati että Pentti myöntävät 

näin jälkikäteen, että tulihan sitä lempeä osoitettua halauksin myös 

työaikana, mutta eipä moinen varmasti ketään häirinnyt. Nyt paris-

kunnalla on 8-vuotiaat kaksoistytöt, mutta naimisissa he eivät ole. 

– Pentti ei ole huomannut kosia, Kati naurahtaa.

Romanssi, joka jatkuu edelleen

Kalevi Saarela, Kati Koivula, Merja Häkkinen

Pentti Heikkilä, Sinikka Järvi
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Koska Autokeidas oli maamme ensimmäisiä läpi vuorokauden auki olevia baareja, niin oli 
alusta alkaen selvää, että siellä tulisi läpi vuorokauden myös tapahtumaan. Tämä oli myös 
paikallisen poliisin tiedossa ja partiot poikkesivatkin Keitaalla varsinkin yöaikaan tiuhaan tah-
tiin.

Aarrelinnan Jaakkokin oli työparinsa kanssa jälleen kerran partiomatkalla Autokeitaan nurkis-
sa kun paikalla oli säpinää ja kahvihammastakin kolotti. 

– Paikka oli kuitenkin niin täynnä, että päätimme mennä kahden tunnin päästä uudelleen 
ja lähdimme ajamaan kohti Hämeentiellä olevaa asemaa. Asemalle Jaska ja kaverinsa eivät 
kuitenkaan ehtineet kun hälytyspuhelin soi ja Keitaalla kerrottiin olevan kauhean tappelun. 
Eli auto siitä paikasta ympäri ja pillit vinkuen kohti tapahtumapaikkaa, jossa poliisin paikalle 
tullessa olikin jo varsin väljää: vain neljä asiakasta sisällä ja itkevä baarityttö. 

Aarrelinna ryhtyi tapausten kulkua selvittämään ja selväksi tuli, että muuan paikallinen 
isokokoinen ja isoääninen poliisin vanha tuttu oli ruvennut jälleen kerran isottelemaan satun-
naisille kulkijoille. − Kaverit olivat siinä kahvilla kun paikallinen häirikkö oli tullut pöytään 
ja ottanut vieraitten tupakit selvittäen, että täällä kun on tällainen tapa, Aarrelinna kertoo. 

– Selitys ei kuitenkaan kavereille riittänyt vaan yksi heistä, eikä edes kovin iso, oli hermos-
tunut ja paukauttanut häiritsijää sen verran kovaa turpaan, että tämä löysi itsensä baarin 
toiselta seinältä ja säntäsi siitä paikasta karkuun niin kovaa kuin koivista lähti. Seuraavana 
päivänä Aarrelinna sai puhelun Väinö Järveltä, joka kysyi kuka tämä öinen lyöjä olikaan 
mahtanut olla. 

– Onko sinulla jotain vaatimuksia hänelle, Jaska kysyi. 
− Ei, mutta lähettäisin kaverille sellaisen kortin millä se saisi juoda ilmaiset pullakahvit 

jokaisella kerralla kun Autokeitaalle poikkeaa, Väinö tokaisi.

Aina sattuu ja tapahtuu

Tunnettu, tunnustettu ja varmasti mielipiteitä herättävä jääkiekkoval-

mentaja Juhani ”Tami” Tamminen elää juuri niin kuin opettaa. Hänen 

vahvin viestinsä otteluitten voittamiseksi on aina liittynyt keskittymi-

seen. Sen kun on miehen mukaan oltava täydet 100 prosenttia. 

−95 prosenttinen keskittyminen antaa viisikymmentä prosenttisen 

tuloksen, on aurinkokuningas paasannut jo vuosia niin hallien puku-

huoneissa kuin myös pitämissään henkilöstön koulutustilaisuuksissa.

Tami on kiertänyt Suomea ristiin rastiin jo reilut 40 vuotta. Autokei-

taan Tamminen muistaa jo 1970-luvun alusta. 

– Olimme silloin pitämässä Forssassa jääkiekkokoulua Hexi Rii-

hirannan, Vellu Ketolan ja Pentti Lindegrenin kanssa. Ja jo tätäkin 

ennen muistan paikalla poikenneeni aina silloin kun pelimatkat 

suuntautuivat Turusta itään eli Lappeenrantaan, Lahteen ja Hämeen-

linnaan. 

− Helppous ja nopeus kaikissa talon tarjoamissa toiminnoissa on 

syy miksi pidän taukoni nimenomaan Autokeitaalla, Tami summaa. 

– Kauppa on toimintoihin hyvä lisä varsinkin iltaisin eikä laisin-

kaan pieni juttu ole sekään, että vessat ovat siistit ja tilavat. 

− Kun ajat 100 000 kilometriä vuodessa ja koulutuskeikat ovat 

useimmiten illalla, niin Autokeidas 90 kilometriä ennen kotia tuntuu 

kuin olisi jo eteisessä, Tamminen sanoo. Tuossa Aurinkokuninkaan 

mietelauseessa on varmasti kaikki oleellinen miehen ja Keitaan yli 40 

vuotta jatkuneesta yhteistyöstä.

Tammisen teesit

v
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Jos Uusikaupunki edelleen jostain tunnetaan, niin se tunnetaan kori-

pallosta. Kyseisessä länsirannikon kaupungissa on pelattu tätä pitkien 

miesten peliä korkeimmalla sarjatasolla jo vuosikymmenet ja jos ei 

sitä kaikkein parasta menestystä ole ihan joka vuosi tullutkaan, niin 

yhdellä asialla Uudenkaupungin Korihait voi ylpeillä: sillä on valta-

kunnan paras kotiyleisö. Korihaitten vieraspelit suuntautuvat varsin 

usein Lahteen, Kouvolaan, Lappeenrantaan unohtamatta Karkkilaa ja 

Forssaakaan. Ja kun suunta on tämä, niin taukopaikka on Autokeidas. 

− Autokeidas on erittäin sopivassa paikassa sekä maantieteellisesti 

että aikataulullisesti, joten siellähän me täräytämme menomatkalla 

kunnon pastat poskeen, sanoo toiminnanjohtaja Tom Westerholm. 

− Pasta on kansainvälinen ruoka, mutta ei välttämättä aivan tuttu 

jostain Alabamasta tulleelle nuorelle miehelle. Ongelmaa siitäkään ei 

Autokeitaalla synny, sillä kaverit menevät toiselle tiskille ja tilaavan 

kansallisruokaansa eli hampurilaisia. Kolme megaa ja kaksi vielä mu-

gaan, Westerholm vitsailee.

Korihaitten joukkue tykkää Keitaan pöperöistä. Ovat vankasti sitä 

mieltä, että se on kotiruuan kaltaista. Eikä sekään ole ihan mitätön 

seikka, että pojat kokevat aina tulleensa kunnolla kohdelluiksi eli 

henkilökunnasta ei ole pahaa sanottavaa. Joukkueen perimätiedon 

mukaan Keitaalla on poikettu ensimmäisen kerran jo lähes 40 vuotta 

sitten, mutta vieläkään ei ole paikanvaihto mieleen tullut. Wester-

holm sanookin naama ihan peruslukemilla, että viihtyisyys Autokei-

taalla on vain lisääntynyt laajennuksen ja remontin myötä. 

Ja bussikuskikin saa aina molemmat iltapäivälehdet ihan ilmaiseksi 

mukaansa ja niitä lukee tietysti koko joukkue ulkomaalaisia myöten. 

– Eikä me olla kai ikinä vieraspeleistä suoraan kotiin ajettu vaan 

useimmiten pysähdytty Autokeitaalla. Sieltä kun on aina järjestynyt 

sopivaa huikopalaa ja evästä loppumatkaa varten, Tom Westerholm 

summaa.

Pastaa pitkille pojille
”Finkkujen” suosio on vuodesta toiseen pysynyt lähes 

käsittämättömän korkealla siitäkin huolimatta, että 

suurin osa sekstetistä on sentään turkulaisia. Onnek-

si sentään kaksi orkesterin kaveria asuu muualla kuin 

Turussa ja kun keikka on tietyllä suunnalla, niin kave-

rit treff aavat toisensa nimenomaan Forssassa ja Auto-

keitaalla. Turun ulkopuolella asuvat Lasse Paasikko ja 

Kari Lehtomäki, Lasse asuu Kiikassa ja Kari puoles-

taan Raumalla. 

− Keitaasta muodostui meille oiva kohtauspaikka 

jo 1990-luvun alussa kun bändin jäsenten asuinpaikat 

levisivät Turun ulkopuolelle, Lasse Paasikko kertoo. 

– Me tulemme Kari kanssa omilla autoillamme 

Forssaan ja sieltä sitten keikan jälkeen ajelemme ko-

tiin. Se, että paikka on sopivasti reitillä, ei välttämättä 

vielä riitä poikkeamisen perusteeksi, mutta kun Kei-

taalla on bändin mielestä monipuoliset palvelut, tila-

vat parkkialueet ja siisti yleisilme, niin siinähän niitä 

perusteita. 

Finlandersit ovat tanssittaneet suomalaisia jo neljän-

nesvuosisadan eikä suosion hiipumisesta ole merkkiä-

kään. Yksi syy orkesterin suosioon lienee siinä, että he 

ovat hyväntuulisia kavereita ja selvästi rakastavat sitä 

mitä tekevät. Ja sellaisina kaverit poikkeavat myös Au-

tokeitaalle, jossa henkilökunta odottaa heitä yhtä suu-

rella pieteetillä kuin tanssikansa rantalavalla.

Finlanders ei Autokeidasta ohita

Finlanders Autokeitaalla 18.6.2009
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”Autot liikkuvat siellä 

missä tietkin ovat” 
oli Väinön Järven kuningasidea jo reilut 50 vuotta sitten ja kuinka oi-

keassa hän olikaan. Vaikka miestä oltiin Autokeitaan perustamisaja-

tuksen vuoksi viemässä jo hourulaan, niin Väinö tiesi mitä teki. Ja kun 

Väinö tarttui työhön, niin silloin tapahtui. Viidessäkymmenessä vuo-

dessa on tapahtunut paljon ja pienestä bensiinikioskista on kasvanut 

todellinen keidas, jonka palmujen alle ihmiset tulevat tankkaamaan 

paitsi autonsa, myös huoltamaan itsensä.

Sinnikkyys ja kaukokatseisuus ovat yhä Autokeitaan väkeä leimaa-

via piirteitä. Niin esimiehet kuin työntekijätkin luovat päivin ja öin 

lämminhenkisen pysähdyspaikan, johon asiakas toivotetaan terve-

tulleeksi yhä uudelleen. Keitaalla on yhdessä tekemisen meininki ja 

siellä kiteytyy forssalainen yrittäjyys. Myöhemmät sukupolvet ovat 

jatkaneet Väinö Järven johtoajatusta ja edelleen Autokeidas haluaa 

tarjota ”Parasta Teille”.

 

Yhteisistä vuosista kiittäen,

Kolmannen polven Autokeitaan yrittäjä 

Olli Järvi perheineen 

sekä Autokeidaslaiset

Autokeidas 2000 -luvulla
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Autokeidas 60-luvulla


