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F orssan Sähködiesel Oy:n syntyhistoriasta 
lienee useitakin versioita, joista lähimpänä 
totuutta lienee se, että alkuperäinen toi-
minnan käynnistäjä oli Pauli Aho. Vuosi oli 

1946 ja yritys toimi nimellä Forssan Autosähkö.
Veikko Litmanen tuli sinne töihin ja vuonna 1949 

koko helahoito siirtyi hänen omistukseensa. Toimi-
paikka sijaitsi nykyisen veneseuran laiturin tietä-
millä, jossa silloin toimi myös erilaisia limonadeja ja 
muita virvokkeita valmistava Osuusliike Tammen ve-
sitehdas.

Uuden omistajan myötä kaupparekisteriin mentiin 
nimellä Autolataus V Litmanen Ay ja vuonna 1950 yritys 
muutti Kyläkadulle.  

Toiminnallisesti firma pyöri autojen sähkölaitteiden 
ympärillä: siellä korjattiin akkuja, kennoja, latureita ja 
sähkömoottoreita. Asiakkaista ja töistä ei tuohon ai-
kaan suurempaa pulaa ollut varsinkaan kun talo oli 
Forssassa ainoa, jossa akkuja yleensä myytiin tai kor-
jattiin. Palaneet releetkin käämittiin uudelleen.

Litmasen mukana touhusivat ensimmäisinä vuo-
sina Lempisen Antti, Hernbergin Aaro, Airiston 
Heikki ja vuonna 1951 vahvuuteen liittynyt Aaltosen 
Ismo.

Näin syntyi Forssan Sähködiesel

- Meillä oli sellainen työnjako, että kaikki tekivät 
kaikkea. Litmasellakin oli verstaalla ihan oma palli, 
jossa hän ahersi muitten mukana niin toimitusjohtaja 
ja omistaja kuin olikin, kertoo talon historiasta selke-
ästi eniten tietävä Aaltonen.

Töitä talossa oli alkuvuosina enemmän kuin ti-
loja. Kuorma-autot eivät mahtuneet edes sisään, joten 
niiden ongelmia poistettiin taivasalla.

- Talviaikaan vedettiin mantteli niskaan ja painut-
tiin pakkaseen roplaamaan jääkylmiä sähköisiä osia. 
Ja kun sormet lakkasivat toimimasta, niin niitä tultiin 
sisälle lämmittämään pönttöuunin kylkeen. Näissäkin 
karuissa olosuhteissa vehkeet saatiin kuitenkin kor-
jattua ja asiakastyytyväisyys taattua, Aaltonen kertoo.

Kaikki pois vuonna 1956

Aaltoselle kävi kutsu Suomen raskaaseen vuonna 1956 
ja osittain siitä johtuen Litmanen pisti muutkin pois ja 
alkoi touhuta pelkästään omin voimin.

Yhden miehen yritys kantoi seuraavalle vuo-
sikymmenelle.  Hämeentielle valmistuivat uudet 
toimitilat vuonna 1961 ja Litmanen keräsi vanhan 

Heikki Airisto, Aaro Hernberg, Veikko Litmanen, Antti Lempinen ja Ismo Aaltonen
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jengin jälleen kokoon.  Vahvistukseksi hankittiin 
Kennin Raimo.

- Se oli joku varhainen sunnuntaiaamu kun Veikko 
ilmestyi ovellemme kädet kainaloita myöten rasvassa 
kysyen josko meikäläisellä olisi kiinnostusta entisiin 
hommiin. Enkä minä kovin pitkään miettinyt ennen 
kuin annoin myöntävän vastauksen, Ismo selvittää.

Töistä ei pulaa ollut. Parhaimmillaan talossa hää-
räsi 9 sähkömiestä ja 3 dieselasentajaa ja uusina kas-
voina muitten joukossa hääräsivät Kuuselan Helge ja 
Saarelan Kalevi.

Auto ja Koneliike Vihanto oli samassa kiinteistössä 
vuokralla kaupaten kansalle erilaisia Ford-henkilöau-
toja kuten myös Fordson-traktoreita.

Vihanto siirtyi kuitenkin varsin pian omiin tiloihin 
Osuuspankin viereen vieden Lempisen mukanaan.

Uusi vuokralainen saatiin Hämeen Kestovoimasta.  
Sen edustuksena olivat Saab ja Scania ja niiden huollot 
teki Litmanen.

Muutaman vuoden kuluttua yritys laajensi toimin-
taansa autokaupan puolelle alkaen myydä Renaul-
teja ja Mitsubishejä. Kun tämä laulu Litmasen koh-
dalta loppui, niin sitä jatkoi alan legendaksi seudulla 
noussut Heikki Jaakkola.

Vuosi 1970 oli yrityksen toiminnan jatkon kannalta 
varsin merkittävä, vaikka sitä ei juuri silloin monikaan 
ymmärtänyt.

Kyseisenä vuonna firmaan haettiin nimittäin die-
selmiestä ja yhdeksi rekrytantiksi ilmoittautui juuri ar-
meijasta kotiutunut nuori mies nimeltä Paavo Haka-
mäki.  

Nuorukainen kävi monen muun lailla Veikon ten-
tattavana, mutta päätöstä uudesta miehestä Veikko ei 

tahtonut saada aikaan. Jollakin kyläreissulla se sitten 
tapahtui, kun Litmanen ja Hakamäki sattuivat rappu-
sissa vastakkain. 

– Aloitat sitten aamulla, tokaisi Veikko Paavolle ja 
siitä se lähti. Ja Hakamäen kohdallahan satu jatkuu 
edelleen.

Uudet kuviot

Pitkään ja hartaasti alalla paininut Veikko Litmanen 
alkoi vähitellen lähestyä eläkeikää ja hän alkoikin 
myyskennellä korjaamotoimintaa pois. Veikon poika 
Kari jäi huolehtimaan talon varaosapuolesta, mutta 
sitä ei kestänyt kuin muutaman vuoden. Viereen nousi 
uusi kiinteistö, jossa Kari ryhtyi kauppaamaan eri-
laisia pienkoneita.

Vuosi 1982 oli yrityksen kohdalla merkittävä. Trio 
Aaltonen, Kenni, Hakamäki osti talon korjaamotoi-
minnan ja työkalut itselleen ja lähes samalla kellonlyö-
mällä perustettiin Forssan Sähködiesel. Uuden yrityksen 
toiminta polkaistiin käyntiin vuoden 1983 alussa kah-
deksan ihmisen voimin.

Aaltosen oma historiankirja kertoo, että Autola-
tauksen aikana firman ovet kävivät tiuhaan kun ukkoa 
tuli ja ukkoa meni.

Jostain syystä moinen meno kuitenkin uuden 
firman myötä tyssäsi. Talossa ei ollut johtajaa vaan 
pelkkiä työntekijöitä.  Kaikki tekivät kaikkea.

- No, kirjanpito oli sentään ulkona, Ismo virnistää.
Ulkona ja ulkona, sillä Aaltonen toimi tietyllä ta-

valla oman työnsä ohessa myös yrityksen epäviralli-
sena konttoripäällikkönä. Työpäivän päätteeksi hän 

nimittäin keräsi mapit ja paperit kainaloonsa vieden 
ne kotiin. Marjatta-vaimo työsti laskut, pisti ne kirje-
kuoreen, jotka Ismo sitten kiikutti seuraavana aamuna 
ennen töihinmenoa postiin.

Yhtiömuoto muuttui

Sähködiesel oli alkuun avoin yhtiö. Kun vaimot ja tyt-
täret kaapattiin äänettömiksi yhtiömiehiksi, muuttui 
yritys kommandiittiyhtiöksi. Osakeyhtiö siitä tuli 
vuotta ennen kuin Aaltonen siirtyi eläkkeelle.

Seuraavana vuonna tapahtui kaksi isoa asiaa; Ismo 
jäi eläkkeelle ja markka vaihtui euroksi.

Eläköitymisen myötä Aaltonen luopui myös yri-
tyksen osakkeistaan. Halukkaita niiden ostajiksi oli jo-
noksi asti, mutta Ismo halusi myydä ne Peltolan Kim-
molle.

- Ihan siksi, että yrityksen toiminnan jatkuminen 
olisi varmaa, Ismo sanoo. 

– Nyt Kimmo ja Hakamäen Paki omistavat firman 
puoliksi.

Aaltosen pitkä työura yrityksen palveluksessa ei 
ollut katkeamaton, sillä armeijan jälkeen hän työsken-
teli Filpun autokorjaamossa nelisen vuotta, eli siihen asti 
kun Litmanen keräsi entisen porukkansa kokoon.

Jos miehellä on talossa tehdyistä työvuosistaan erit-
täin lämpimät muistot, niin kaikkein parasta oli ollut 
se, että sakissa ei syntynyt koskaan riitaa. Työssäviihty-
misestä ei siihen aikaan vielä väitöskirjoja tehty, mutta 
sellaisen tekijän kannattaisi ottaa Ismoon yhteyttä.

Sähködieselissä oli nimittäin kaikilla, syystä tai toi-
sesta, hyvä olla ja työskennellä.

Litmasen perheen asuintalo talvi- ja kesäaikaan.



10 Forssan SähköDiesel  Forssan SähköDiesel         11

Autojen kuten myös niiden huolto- ja kor-
jaustoimintojen kasvu oli jo 1950-luvun lo-
pulla sen verran kiivasta, että alan yritysten 
toimitilat alkoivat käydä riittämättömiksi 

myös Forssan kokoisessa yhteisössä.
Autolataus alkoi ratkaista kyseistä probleemaa heti 

seuraavan vuosikymmenen alussa kun Hämeentieltä 
löytyi sopivankokoinen tontti.

Kuokka uuden toimitalon rakentamiseksi lyötiin 
maahan kesäkuussa 1960 ja seuraavan vuoden joulu-
kuussa tilat olivat valmiit juhlallisia avajaisia varten.

Uuden liiketalon suunnittelussa oli otettu huo-
mioon sekä ajan että toiminnan vaatimukset niin ti-
lojen kuin laitteidenkin suhteen. Neliöitä uudessa toi-
mitalossa on lähes 700, josta noin puolet on tarkoitettu 
myymälälle, varaosavarastolle sekä erilaisille sosiaali-
tiloille. Toinen puoli pyhitettiin korjaus- ja huoltotoi-
minnalle.

Avajaisissa vallitsi vankka mielipide siitä, että uudet 
tilat ja laitteet edustivat joka suhteessa kehityksen vii-
meistä sanaa ja kun tähän lisättiin yleisesti tiedossa ollut 
henkilöstön taitotaso, niin kaikilla oli syytä hymyyn.

Uudet toimitilat vuonna 1961Yllä vasemmalla:
Litmasen siskokset ja isän ”iso kissa”.

Yllä oikealla:
Hakamäen Paavo nuorena ja nättinä.

Oikealla:
Verstas talviaikaan..
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Uuden toimitalon oli suunnitellut kauppa-
lanarkkitehti Yrjö Mykkänen ja sen pääura-
koinnista vastasi urakoitsijakaksikko Armas 
Koivula – Paavo Kaseva.  LVI-puolen työt olivat 
Ville Riikosen vastuulla, sähköpuolen hommat 
hoitelivat Stenroos & Heikkilä ja maalaustyöt teki 
Maalausliike Martti Louhelo. Kaikki edustivat pai-
kallista osaamista.

Huoltohalli oli varustettu neljällä pariovella, 
joten ajo halliin ja sieltä pois oli mahdollisimman 
yksinkertaista ja helppoa. Huoltokuilulla oli 
mittaa 12 metriä, joten siihen saatiin työn alle sa-
manaikaisesti kaksi ajopeliä.

Talon alakertaan tuli tuikitarpeellinen 100 ne-
liömetrin varastotila jatkuvasti kasvavaa ja täy-
dentyvää varaosavarastoa varten.

Paikallislehti raportoi 
kaupunkilaisia toimitilojen 
valmistumisen etenemisestä 
lehtijutuilla.

Uusista toimitiloista uutisoitiin 
näyttävästi Forssan Lehdessä 

19.12.2961.
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Avajaiset 17.12.1961.

Autolalatuksen 
harjannostajaisissa 
tunnelma oli katossa 
molemmissa pöydissä.



16 Forssan SähköDiesel  Forssan SähköDiesel         17

T uula Jussila (os. Litmanen) on perheen kol-
mesta lapsesta vanhin ja syntynyt samana 
vuonna kun isä ja äiti muuttivat Helsingistä 
Forssaan.

Jokirannan toimipaikasta Tuula ei tiedä mitään, 
mutta seuraavasta eli Kyläkadun verstaalta jo jotakin.  

- En ihan tarkkaan muista olinko kolme-, neljä- vai 
viisivuotias, kun Aaltosen Ismo teki minulle ongen, 
jolla sitten yritin pyydystää kaloja pihalla olleista ve-
silätäköistä. Senkin muistan, kun yritin talvella karata 
aidan alta ja Ismo esti sen työntämällä aidon rakoon 
aina vaan lisää lunta.

Tuula siis kasvoi firmaan sisään jo pienestä pitäen. 
Ja koska Litmasten koti ja työtilat olivat kiinni toisis-
saan, niin myös yrityksen työntekijät tulivat tytölle tu-
tuiksi ja myös varsin läheisiksi.

– Pojista ja meistä kehkeytyi vähän niin kuin perhe.
Tuula sanoo, että Kyläkadun aikana isä teki aina 

töitä ja oli tämän vuoksi myös varsin paljon pois. 
Kun äiti huolehti vielä yrityksen kirjanpidosta, niin 

Tuula ongella Kyläkadulla

oli selvää ettei kotonakaan puhuttu juurikaan muuta 
kuin työasioita.

- Itse pääsin talon töihin kun vein jalkapatikassa las-
kuja ja kirjeitä lähialueelle ja sehän se oli jännää kuin 
mikä.

Parikymppisenä Tuula tuli taloon oikein viralli-
sesti. Muutaman vuoden hän hoiteli erilaisia konttori-
rutiineja äitinsä kanssa ennen siirtymistään paikallisen 
säästöpankin leipiin.

- Muualle meneminen oli tietyllä tavalla pakon sa-
nelema juttu kun samassa firmassa työskentelivät isä, 
äiti ja veli. Oli yksinkertaisesti pakko päästä näkemään 
muutakin, sanoo pankki- ja kiinteistöalalla pitkän ja 
ansiokkaan uran tehnyt perheen esikoinen.

Vain hyviä muistoja

Vaikka Veikko isä oli kova tekemään töitä ja joutui siksi 
olemaan paljon poissa perheensä parista, niin Tuulalla 

Korjaamohallista vuonna 1968.
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Työntekijöiden kertomaa

ei ole isästä kuin hyviä muistoja.
- Isä oli todella kätevä käsistään eivätkä ideat lop-

puneet häneltä koskaan. Erilaisia varaosia syntyi 
hänen käsistään jos jonkinlaisia ja jos muuta raaka-ai-
netta osaan ei löytynyt, niin isä värkkäsi sen käytetystä 
alumiinivuoasta.

Tuulan mukaan isälle oli suuri helpotus kun firman 
työntekijät ostivat yrityksen. Näin isän elämäntyö jäi 
hyviin ja osaaviin käsiin ja jatkuvuus oli taattu.

Isälle jäi yrityskaupan jälkeen huomattavasti 
enemmän vapaa-aikaa ja sen hän käytti lähinnä met-
sästykseen ja mökkeilyyn Ruostejärvellä.

- Isällä oli sellainen varsin harvinainen erikois-
piirre, että hän ei juurikaan osallistunut muitten alan 
isokenkäisten kanssa mihinkään yöelämään. Ja silloin 
kun työt antoivat periksi, niin hän oli kotona ja siellä 
kaikki huomioonottava, todellinen koti-isä.

Sellainenkin seikka Tuulalla on isästä jäänyt mie-
leen, että tämä töitä tehdessään lähes poikkeuksetta 
vihelteli.

Päivi, Tuula, Marjatta ja Veikko Litmanen sekä 
Willys 1950-luvun puolivälissä.

”Senkin muistan, kun yritin talvella karata 
aidan alta ja Ismo esti sen työntämällä 
aidon rakoon aina vaan lisää lunta.”
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Hyvä työpaikka, vaikka kahdesti kenkää .......................... 20

Heikki Airisto:
Taloon suoraan rippikoulusta .......................................... 23
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Hyvä työpaikka,
vaikka kahdesti kenkää

L empisen Antti oli 
Ahon Paulin omis-
tamassa Forssan Au-
tosähkössä töissä jo 

ennen Litmasta. Ja kun Veikko 
sitten firman osti, niin Antti 
siirtyi uuden työnantajan palve-
lukseen kaluston mukana.

Lempisen kertoman mukaan 
vesitehtaan nurkissa sijaitse-
vassa pajassa tehtiin alkuun 
varsin paljon moottoripyöriin 
liittyviä hommia.

– Johtui osin siitä, että sen ko-
koinen vehje saatiin sentään jol-
lain tapaa hilattua sisään.

Antti ja kumppanit olivat 
siihen aikaan nuoria ja kokei-
lunhaluisia.  Jossain kohtaa ka-
vereille tuli mieleen rakentaa 
moottorivene soutupaatista ja 
moottoripyörän moottorista.

- Valmiiksikin se saatiin ja 
syksyllä päästiin sitten kokei-

lemaan.  Ei tullut neitsytmatkasta kovin pitkää, sillä 
ohjausvaijeri irtosi ja päädyimme suoraan Erkon ran-
tapöpelikköön. Olihan se kuitenkin mielenkiintoista ja 
opettavaista.

Suomen raskas eli armeija kutsui Lempisen Anttia 
vuonna 1951. Sen jälkeen miehen työpaikka löytyi 
kahden vuoden verran Filpun autokorjaamolta kunnes 
Veikko kävi jälleen vokottelemassa ja marraskuussa 
1952 Antti oli jälleen Litmasen kirjoissa.

Yritys oli toiminut Kyläkadulla jo muutaman 
vuoden ja siellä tilat olivat entiseen verraten lähes ruh-
tinaalliset.

– Joku pikkuauto sopi jopa sisään, Lempinen vir-
nistää.

Isommat hoidettiin niin, että korjattava osa irrotet-
tiin ulkona, korjattiin sisällä ja pantiin ulkona taas pai-
kalleen. Tai sitten kaikki tehtiin ulkona.

Yllättäen tapahtui niin, että Veikko ilmoitti An-
tille ja kumppaneille alkavansa tehdä töitä pelkästään 
yksin.  Näin firma vapautui liikevaihtoverosta ja sa-
malla työntekijät vapautuivat tietysti Litmasen palve-
luksesta.

- Siinä sitten lähdettiin sen vikkelästi, että pöydälle 
jäi starttimoottorikin ihan levälleen, Lempinen kertoo.

Autolatauksen vempaimia eli diesel-koepenkkejä.
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Kvartetti pikkujouluissa

Toisenkin kerran Lempistä muistettiin Autolatauksen 
aikana lopputilillä, mutta kun Hämeentien tilat val-
mistuivat, niin Antti ja kumppanit olivat jälleen 
Veikon palveluksessa. Vielä vuosienkin jälkeen Antti 
vakuuttaa, että työpaikka oli aina hyvä ja johtaja suo-
rastaan erinomainen.

Joulu lähestyi ja pikkujouluihin piti saada omaa 
ohjelmaa. Pojat perustivat kvartetin, johon Lempisen 
lisäksi uskaltautuivat Aaltonen, Airisto ja Hernberg.  
Harjoituspaikkana toimi uuden kiinteistön kellari ja 
säestyksestä vastasi trio Kuusela, tuoli ja haitari.

Pojat tempaisivat juhlissa Petteri punakuonon kovaa 
ja korkealta, mutta syystä tai toisesta jatkumoa laulu-
keikoista ei tullut.

- Jos oli juhlakansalla hauskaa, niin oli sitä meillä 
esiintyjilläkin, vakuuttaa Antti vielä puolen vuosi-
sadan jälkeen.

Vedonlyöntiä

Litmanen oli ostanut kahdella kaasuttimella varus-
tetun BMW:n ja moista peliähän oli pakko kokeilla 
ihan työaikana ja keskellä päivää. Veikko ja Antti pä-
räyttivät kierroksen ja jossain Viksbergin pellolla näkyi 

koivunlatvassa varis.
Innokkaana metsämiehenä Litmanen kävi pohti-

maan josko sen saisi losautettua pyssyllä alas ja kaivoi 
saman tien hansikaslokerosta tarkkuuspistoolin.  Täh-
täsi hetken, ampui ja sieltähän se lintu tipahti.

Verstaalla ei juttua uskottu ja Hernbergin Aaro 
oli valmis lyömään jopa vetoa. Panoksena oli viisi 
munkkia ja pullo limonaadia ja asian ratkaisemiseksi 
pojat kävivät hakemassa kuolleen variksen pois pel-
lolta ja näin Aarosta tuli maksumies.

Litmasella oli paljon metsästykseen liittyviä juttuja 
ja tarinoita, joista yksi juonsi juurensa sota-ajalle. Siellä 
Veikko oli näyttänyt kuinka jäiseen pylvääseen voi kii-
vetä vaikka perse edellä.

Tarina toistui Veikon suusta useamman kerran, mutta 
työkaverit eivät siihen täysin varauksetta uskoneet.

Jo Kyläkadulla se kuitenkin konkretisoitui kun joh-
taja kiipesi puoleen väliin pylvästä ja tietysti perse 
edellä.  Seuraavaksi oli vuorossa Aaltosen Ismo. Hänet 
nostettiin miehissä metriin, mutta äijä mätkähti saman 
tien alas kuin jauhosäkki. Muut eivät sitten uskalta-
neet edes yrittää.

Lempisen Antti sanoo, että Autolatauksessa oli aina 
erinomainen työilmapiiri.

– Porukassa oli niin hyvä henki, että töihin menoa 
suorastaan odotti. Veikko oli loistava esimies ja työs-
sään todella ammattitaitoinen.

”Ei tullut neitsytmatkasta kovin pitkää, 
sillä ohjausvaijeri irtosi ja päädyimme 
suoraan Erkon rantapöpelikköön.”

Taloon suoraan rippikoulusta

A iriston Heikki integroitui Litmasen hom-
miin suurin piirtein suoraan rippikou-
lusta. No ei ehkä ihan, mutta kuitenkin jo 
16-vuotiaana.

Vuosi oli 1954 kun firma toimi Kyläkadulla ja ensi 
töikseen Heikki pääsi rakentamaan akkuja, joista siihen 
aikaan oli huutava pula. Veikko oli tuolloinkin tilan-
teen tasalla ja terävänä ja kekseliäänä miehenä hän oli 
ideoinut sekä rakentanut testipenkit niin akuille, latu-
reille kuin sytytyspuolenkin laitteille.

- Akkujen kysyntä oli aivan huikealla tasolla ja kun 
uudet maksoivat maltaita, niin me tarjosimme kunnos-
tettuja huomattavasti edullisempaan hintaan, Heikki 
kertoo.

– Akun rakentaminen vanhoihin kuoriin oli silkkaa 
käsityötä ja vei aikaa päivän verran.

Kun värkki oli saatu valmiiksi, niin se ensin ladat-
tiin ja sitten testattiin. Ja koska Heikiltä ei näissä hom-
missa sutta syntynyt, niin eivätpä akut hyllyllä pö-
lyyntymään ehtineet vaan ne myytiin saman tien.

Työsuojelusta ei 50-luvulla paljoa tiedetty. Koska ak-
kujen kanssa pelatessa haisteltiin kohtalaisessa määrin 
myös lyijyä, oli tuuletuksen tarve ilmeinen. Ja se ta-
pahtui varsin yksinkertaisesti: avattiin kellarin ikkuna.

Heikki Airisto kuului yrityksen 
siihen ydinjoukkoon Ismon, Antin 
ja Aaron ohella, jotka työskentelivät 
talossa kahteen otteeseen. 
Ammattikoulussa sorvariksi 
kouluttautunut mies palasi taloon 
uusien toimitilojen myötä ja pääsi 
käyttämään oikeaa osaamistaan 
myös sorvin äärellä.
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Akkujen korjaamisessa työskenneltiin kasvot Hämeentielle päin.

- Enimmäkseen tietysti rakensimme akkuja au-
toihin, mutta kyllä siinä sivussa tehtiin virtalähteitä 
myös moottoripyöriin, traktoreihin ja puimureihin. 
Erikoisuutena voisi mainita erikoisenmalliset akut pu-
helinkeskuksiin, Airisto luettelee.

Ylennys

Litmanen havaitsi Heikin kyvyt ja työhalut varsin 
pian.  

- Sain ylennyksen eli pääsin kellarista maan tasalle 
varsinaiseen autosähköoppiin ja kohtaamaan uusia 
haasteita, Heikki muotoilee.  

Tuohon aikaan Suomessa laturimarkkinoita hal-
litsi Lucas, jonka litmaslaiset nimesivät raamatulliseksi 
merkiksi. Valitettavasti sen tehot eivät olleet riittävät 
talviseen Suomeen. Ankkurit paloivat ja taas käämit-
tiin.

Airiston mukaan talviaamujen uskollisin asiakas oli 
Okslahden Jussi ja hänen töillään oli aina kiire. On-
nikan kun piti ehtiä sovitulle vuorolleen.

Heikki kuului yrityksen siihen ydinjoukkoon 
Ismon, Antin ja Aaron ohella, jotka työskentelivät ta-
lossa kahteen otteeseen. Ammattikoulussa sorvariksi 
kouluttautunut mies palasi taloon uusien toimitilojen 
myötä ja pääsi käyttämään oikeaa osaamistaan myös 
sorvin äärellä.

- Kollektori piti sorvata kääminnän jälkeen ja siel-
lähän se sama sorvi on edelleen ja taitaapa olla myös 
satunnaisessa käytössä.

Muutaman Hämeentiellä vietetyn vuoden jälkeen 
Heikin mielessä alkoivat siintää suunnitelmat omasta 
yritystoiminnasta. Syntyi Lounais-Hämeen Traktori, 
jossa hän toimi peräti 38 vuotta.

Eikä kysymys ollut mistään pikkupuljusta, sillä 
parhaimmillaan, tai pahimmillaan, firma työllisti 52 
ihmistä.  

- Teimme Fiat-merkkisten traktoreiden maahan-
tuontihuollot ja koska kyseessä oli italialainen merkki, 
niin huoltotöitä piisasi. Huollon lisäksi myös myimme 
niitä ja siinä sivussa kauppasimme myös erilaisia maa-
talouskoneita ja työkaluja.

Hyvät eväät

Airisto sanoo vielä vuosien jälkeenkin, että Litma-
selta tuli erinomaiset eväät oman yrityksen pyörittä-
miseen.

- Veikko oli jämpti, mutta samalla äärimmäisen 
reilu mies. Hänen johtamistapansa oli aikaansa edellä, 
josta kertoi myös talossa vallinnut henki. Puitteet eivät 
olleet maailmanluokkaaa, mutta ne korvattiin hurtilla 
huumorilla. Iloa työpäivään saatiin myös jatkuvalla 
jäynänteolla ja erilaisilla pikku kisailuilla.

Tällainen tapa työilmapiirin piristämiseksi ja yh-
teishengen lujittamiseksi olisi Airiston Heikin mielestä 
suotavaa myös tämänpäivän yrityksille.

– Viihtyminen lisää motivaatiota ja parantaa työ-
suorituksia, eli se on yrityksen tuloksenkin kannalta 
positiivista touhua.



26 Forssan SähköDiesel  Forssan SähköDiesel         27

Autolataus pääsi 
esimerkkiyrityksesksi 
Forssan Lehden 
yrittäjyysjutussa.
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Hernbergin Aarolla 
hyvät muistot

viihtymisen kanssa ei ollut koskaan minkäänlaisia on-
gelmia.

Jos firmassa elettiin väliin hiljaisempia aikoja, niin 
keksittiin jotain muuta. Lomautuksista ei Aaron mu-
kaan firmassa koskaan edes puhuttu.

Litmanen oli ostanut Ruostejärveltä rantatontin ja 
kun firman päivittäisissä rutiineissa ei koko orkesteria 
kaivattu, niin tontilla kaivattiin.

– Siellä kaadettiin puita, ammuttiin kantoja ja 
mökin valmistuttua siellä myös silloin tällöin vähän 
juhlittiin.

Asiakas oli Litmasella aina kunniassaan. Akkuihin 
ja sähkölaitteisiin kohdistuvat ongelmat kohdistuivat 
ymmärrettävästi talvikuukausille ja varsin usein lähes 
koko poppoo joutuikin jalkautumaan ympäri maa-
kuntaa.

- Eikä se aina helppoa ollut, Aaro sanoo.
– Jos piti esimerkiksi vaihtaa Zetorin akku, niin 

siinä tarvittiin osaamisen lisäksi myös voimaa. Ky-
seisen laitteen akku painoi nimittäin 70 kiloa.

 

Hommiin Helsinkiin

Hernberg ehti palvella Litmasta reilut 10 vuotta kun 
miehelle kävi kutsu Helsinkiin. Kaupungin poliisiau-

tovarikolla tarvittiin hyvää miestä ja Aaro sellaiseksi 
koettiin.

Siihen aikaan kaikki valtakunnan poliisiautot vie-
tiin sinne huoltoon ja koska nekään eivät olleet muita 
tiellä liikkuvia kummempia, niin töitä piisasi.  

Stadilaisia Hernbergeistä ei kuitenkaan lopulta tullut, 
sillä pojan allergia vuoksi oli pääkaupungin pölyt karis-
tettava ja sakki siirtyi takaisin kotikonnuille Forssaan.

Autolatauksen aikana sattui ja tapahtui monen-
laista. Hernberg muistaa hyvin sellaisenkin tapauksen 
kun 1960-luvun suosikkilaulaja Veikko Tuomen auto 
pysähtyi kakkostien sillan alle kun sen tankkiin oli 
tungettu dieselin sijasta bensiiniä.

- Auto hinattiin meille, taiteilija vaihtoi vaatteet ta-
kahuoneessa ja jatkoi matkaansa bussilla. Reilu viikko 
sen moottoria sitten korjattiin, mutta kuntoon se tuli.

Aaronkaan elämä ei ollut pelkkää työntekoa vaan 
aikaa riitti myös harrastuksille. Mies harrasti nyrk-
keilyä Forssan Alun riveissä 51 kilon sarjassa, jossa 
sattumoisin nyrkkeili myös muuan Jorma Limmonen. 
Suomen mestaruuksia ei siis herunut, mutta pokaa-
leita, kavereita ja unohtumattomia kilpailureissuja si-
täkin enemmän.

– Meillä oli silloin niin kova porukka, että yritimme 
haastaa jopa maajoukkueen, mutta se kieltäytyi.

H ernbergin Aaro liittyi Litmasen Veikon 
porukkaan suoraan ammattikoulun 
auto-osastolta vuonna 1955 ja aloitti 
siellä uransa erilaisilla pesu- ja siivous-

hommilla.
Vähitellen nuorelle miehelle uskottiin myös vaati-

vampia tehtäviä ja nehän liittyivät tietysti akkuihin.
– Niihin vaihdettiin uusia kennoja ja niitä vaihdet-

tiin paljon. Taidon ja osaamisen karttuessa siirryttiin 
sitten startteihin ja latureihin eikä tekemisestä juuri-
kaan pulaa ollut.

Aaron mukana samoja hommia tekivät myös Veikko 
itse ja Lempisen Antti.

– Herrahissi oli Litmaselle tuntematon käsite. Kaikki 
tekivät kaikkea ja työilmapiiri oli kertakaikkisen 
hieno.

Esimiestään ja yrityksen omistajaa Hernberg jaksaa 
kehua vielä puolen vuosisadankin jälkeen.

- Veikko oli joustava ja ymmärtäväinen niin esimie-
henä kuin johtajanakin. Ja kun pienemmätkin pomot 
oli syystä tai toisesta valettu samasta muotista, niin 

”Auto hinattiin meille, taiteilija 
vaihtoi vaatteet takahuoneessa ja 

jatkoi matkaansa bussilla.”
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Kennin Raimo
uskollisista uskollisin

K ennin Raimo ongittiin Litmasen palveluk-
seen suoraan ammattikoulun sähköpuo-
lelta vuonna 1959. Eikä mies sen jälkeen 
talosta poistunut.

Alkuun Kenni tutustui talon tapoihin juoksupojan 
roolissa, mutta vähitellen miehelle alkoi tippua myös 
koulutusta ja osaamista vastaavia töitä eli starttien, 
akkujen, latureitten ja valojen korjaamista ja propaa-
mista.

Kahden vuoden päästä yritys siirtyi Hämeentielle 
ja silloin palkattiin väkeä lisää ja Kennin mielestä ta-
loon tulivat kaikki Forssan todelliset ammattimiehet 
niin sähkön kuin dieselinkin puolelle.

- Hommia oli suorastaan tolkuttomasti eli niin paljon, 
että pääjohtajankin oli oltava mukana aamusta iltaan. 
Veikko oli tosi mukava ihminen ja johtajana suorastaan 
ylikylä. Ja kun meille sallittiin työn ohessa keksiä ihan 
omaakin kivaa, niin ei voinut olla viihtymättä.

Reilun parinkymmenen vuoden päästä tilanne 
muuttui sellaiseksi, että yrityksen omistussuhteita al-
koivat heiluttaa muutoksen tuulet.

- Veikko katsoi, että hän voisi jo vetäytyä ja niin 
minustakin tuli sitten osaomistaja Ismon ja Paavon 
kanssa. Samalla firman nimi muuttui Sähködieseliksi, 
koska homma ei enää pitkään aikaan ollut pelkkää 
sähkövehkeitten kanssa puljaamista, Kenni selvittää.

Eläkkeelle 2005

Seuraava eläköityjä firman johdossa olikin sitten 
Kennin Raimo Itse. Mies täytti 60 vuotta vuonna 2005 
ja myi osuutensa firmalle.

– Ja kun Peltolan Kimmo oli ostanut Ismon osak-
keet, niin talo jäi tältä puolelta sellaiseen kuvioon mikä 
pätee nytkin.

Nykyinen toimitila näytti harjakaisvaiheessa tällaiselta.
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Kennin eläessä hohdokkainta ja antoisinta työ-
uraansa ei tietokoneista tiedetty vielä mitään, mutta 
Raimolla oli jo tähän aikaan korviensa välissä mielen-
kiintoinen kovalevy.

Hän oli nimittäin peto muistamaan autojen rekis-
terinumeroita. Ja tästä taidostaan hän oli jopa niin 
tunnettu, että paikallinen poliisikin käytti sitä hyväk-
seen.

– Sellaiset sinitakit kuin Takkinen ja Forss olivat 
hienoja kavereita ja heidän kanssaan oli lysti työs-
kennellä.  Nykyään tällaiset poliisit taitavat olla aika 
harvassa.

Koska autot olivat 50 vuotta sitten sellaisia kuin 
olivat, niin vikoja niihin tuli oli ratin takana sitten 
ihan tavallinen tallaaja tai sen ajan kuuluisuus. Ja mel-
koinen julkkis oli siihen aikaan muuan Tabe Slioor.

Cadillac ja Corvette

Tällaisilla merkeillä se Tabe sitten kaduilla miesten 
päitä käänteli. Rouvan Cadillaciin Raimo pääsi tutus-
tumaan jo Kyläkadulla, jossa hän autoa pikkuisen pi-
hapiirissä ajelikin, ilman korttia tosin.

H akalan Ollia pidetään autopiireissä 
yleisesti melkoisena osaajana. Mies on 
edelleen pätkissä jatkuvan uransa ai-
kana tehnyt erilaisiin ajopeleihin mitä 

ihmeellisempiä remontteja, eikä ole pitänyt tapa-
naan nostaa käsiä pystyyn minkäänlaisen ongelman 
edessä.

Sen lisäksi, että Olli on taituroinut satoja ja taas 
satoja ajopelejä kuntoon ja liikkeelle, on hän ehtinyt 
myös ratin taakse. Hakala on sompaillut vuosien ai-
kana rekkaa ja bussia takaperinkin sen verran mitä 
keskivertoautoilijat ajavat etuperin.

Sähködieseliin ja Litmaseen mies liittyy monellakin 
tavalla.  Vuonna 1962 15-vuotias pojankloppi nimittäin 
syöksähti suoraan kansakoulusta taloon töihin tähtäi-
messään autosähköasentajan vaativa ja niin kiinnos-
tava oppimäärä.

- Ei minusta sellaista kuitenkaan koskaan tullut, 
mutta autojen parista en halunnut mihinkään mennä. 
Taisi olla verenperintöä kun isäkin oli autoilija, Olli 
sanoo.

Litmasen ajoilta Hakala muistaa oikein hyvin sel-
laisen tapauksen kun hän sai kaverinsa kanssa ki-
nuttua Veikolta kahden päivän urakan akkujen hajot-

Hakalalla pysyvä 
muisto

Kennin Raimo ei uransa aikana 
kertaakaan firmaa vaihtanut.

Tabe lähti kuitenkin varsin pitkälle Amerikan mat-
kalle, mutta kun hän sieltä Liesjärven nurkille jälleen 
palasi, niin alla oli vaatimaton Corvette.

- Sen rekisteri oli helppo muistaa kun se oli Ame-
rikanmallia ja laatassa luki lyhyesti ja ytimekkäästi 
RAKAS.

- Mutta sekin piti Suomen lakien mukaan katsastaa 
ja kun poliisilta tuli erikoslupa, niin pääsinpä minäkin 
tätä ihmettä ihan itse sompaamaan. Sen verran hie-
nolta kärry tuntui, että pistin matkalla pikkuisen jopa 
kumia savuamaan.

Kuonokopilla varustetut dobermannit olivat toi-
sella kerralla Taben lisäksi auton kyydissä ja Raimo ih-
metteli kovasti kun rouva hoki matkan aikana useasti, 
että ”Forssa, Forssa”.

Jälkeenpäin Kennille selvisi, että toisen koiran nimi 
oli Forssa. Se taas ei selvinnyt olisiko toinen ollut mah-
dollisesti Tammela.

Kuten muutkin yrityksessä työskennelleet kertovat, 
niin Veikosta ei Raimonkaan mielestä oikein mitään 
negatiivista.

- Työaikana sai aina silloin tällöin pitää hauskaa. 
Yksi suosituimmista lajeista oli pullontyöntö ja siinä 
Litmanen oli useimmiten ihan kingi.

”Sen verran hienolta kärry tuntui, että pistin 
matkalla pikkuisen jopa kumia savuamaan.”
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lainen ja Jaakkola olivat oppi-isiä, joita Olli muistelee 
edelleen lämmöllä ja kunnioituksella.

Ihan täydellistä dieselmiestä hänestä ei kuitenkaan 
koskaan kehkeytynyt, mutta erilaisia oppeja ja taitoja 
innokkaasti imeneestä miehestä kehittyi todellinen 
autoalan yleismies, jonka osaamisesta ja ahkeruudesta 
pääsivät nauttimaan monet auto- ja kuljetusalan pai-
kalliset yrittäjät.

Olli oli osaaja myös sähköpuolella ja hänen lentävä 
lauseensa tämän puolen ongelmissa olikin perusteltu 
ja selkeä: ”Joko on johto poikki tai sulake palanut”.

Hakalan oivaltavuudesta ja näppäryydestä kertoo 
sellainenkin asia, että hän on onnistunut korjaamaan 
eräällä paikallisella lääkäriasemalla jopa sydänfilmi-
laitteen.

Olli tunnetaan piireissä ahkeran ja osaavan lisäksi 
myös kohelina. Kerran äijältä lähti bensankuljetus-
rekan säiliössä taju kun happi loppui ja toisen kerran 
hän tuli noin 500-kiloisen taakan tainnuttamaksi rek-
kavuosinaan.

Ja Litmasen ajoilta miehelle on jäänyt pysyvä muis-
tokin; ikean silmän alaluomen tietämillä äijällä on ni-
mittäin jo 45 vuotta ollut vasaranpalanen. 

– Eikä sellaisen kanssa sovi mennä edes magneetti-
kuvaan, Hakala virnistää.

Pertti sai oivat eväät

J ääkiekkokentiltäkin tuttu Pertti ”Pera” Savikko 
tuli taloon joulukuussa 1966 ja suoraan varaosa-
päälliköksi Saarengon Pertin tilalle.

Ihan pystymetsästä Savikko ei vaativalle pal-
lilleen kiivennyt, sillä alan kokemusta hänelle oli jo 
ehtinyt karttumaan Autotarvikkeelta. Ennen miehen 
armeijaan menoa iski kuitenkin lama ja intin jälkeen 
Savikko löysikin itsensä Koholta vääntelemästä maa-
ilmankuulujen jääkiekkomailojen varsia.

- Alkuun pyörittiin lähes pelkästään sähkö- ja 
dieselpuolen vempaimissa, mutta varsin pian toi-
mintaa laajennettiin yleisvaraosien puolelle. Hyl-
lyyn hankittiin kaikenlaisia kulumiselle alttiita osia 
lähes kaikkiin tiellä liikkuviin automerkkeihin, Sa-
vikko sanoo.

Mies seisoi varaosatiskin takana yrityksessä viiti-
sentoista vuotta. Kaupanteon lisäksi hän imi oppia, 
solmi suhteita ja etsi erilaisia kanavia ajatuksenaan 
oman varaosayrityksen perustaminen.

”Jos kolmas maailmansota olisi syttynyt, niin 
Veikosta olisi tullut taatusti miljonääri.”

tamisesta.  Lyijystä kun sai silloin romuttamosta varsin 
kohtuullisen hinnan ja Litmasen Veikko tarkkana mie-
henä tiesi tämän hyvin.

- Lekalla me niitä mäiskimme ja homma saatiin 
pakettiin yhdessä päivässä. Kuoret kärrättiin kaato-
paikalle ja nesteet taisivat mennä ihan vain maahan, 
mutta ei kai siinä kovin suurta ympäristökatastrofia 
syntynyt kun vedet olivat aikojan kuluessa jo laimen-
neet.

Hakalan mukaan päällikkö eli Litmanen oli tark-
kaakin tarkempi mies ja hänen tapoihinsa kuului ke-
rätä talteen kaikki millä voisi olla myöhemmin hyö-
dyllistä käyttöä.

 - Jos kolmas maailmansota olisi syttynyt, niin Vei-
kosta olisi tullut taatusti miljonääri. Olisivat  tallessa 
olevat tavarat nimittäin kelvanneet monen eri teolli-
suudenalan tarpeisiin. Sotaa ei kuitenkaan tullut, joten 
ne olivat jonkin ajan kuluttua vain tiellä.

Dieselmieheksi ja muualle

Hakalan seuraava porras Autolataus V Litmasella oli 
dieselpuolen korkeakoulu, jossa hänellä olikin sitten 
oivat opettajat. Kuusela, Saarela, Forsberg, Kova-

Litmanen ja Savikko uudenkarheassa 
varaosamymälässä.
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Lätkää molemmissa seuroissa

Savikko on ollut urheilumies pienestä pitäen ja kirk-
kaimmin miehen tähti on loistanut jääkiekkokauka-
lossa.

Ura alkoi 1950-luvulla Alun junioreissa kun lajin 
saloihin poikaa opasti Jylyn Raimo. Turtolan Jakelta 
Pertti sai sitten vähän paremmat luistimet ja vauhti 
alkoi kiihtyä ihan silmissä. Seura vaihtui toiseen pai-
kalliseen, mutta ilman suurempaa meteliä.

Palloseurassa Savikko kikkaili lyhyen vartensa ja 
lyhyen mailansa kanssa vuoteen 1972. Hän totesi ole-
vansa nousua uhkuvaan ja menestystä janoavaan Pal-
loseuraan liian vanha 26-vuotiaana ja siirtyi vielä vuo-
deksi jäähdyttelemään Alkuun.

- Litmanen oli tässäkin mielessä ihan ymmärtä-
väinen päällikkö. Jos tarvittiin urheilun takia joustoa 
työaikoihin, niin sitä myös järjestyi.

”Kun asiakas meni maksamaan laskua 
ja alkoi tinkiä, niin Veikko löi sille 
tulitikkurasian käteen ja asia oli kuitattu.”

Koivulalla erilainen 
taloontulo

K oivulan Keijo tutustui Autolataus V Litmaseen 
hieman eri tavalla kuin useimmat muut. Hän ei 
mennyt sinne asiakkaana eikä kyselemään töitä 
vaan rakentamaan Hämeentien kiinteistöä vel-

jensa kanssa.
– Taloon töihin meneminen ei todellakaan ollut mielessä.
Mutta sinne mies kuitenkin meni. Siis Litmaselle töihin. 

Ja joutui heti tekemisiin virkavallan kanssa.  Keijon ensim-
mäinen työ liittyi nimittäin poliisiauton ongelmaan.

– Auton pakoputkesta oli kannatinkumi poikki ja vapi-
sevin sormin sitä sitten lähdin vaihtamaan. Kuntoon tuli.

Varsin erikoiseen ja vaativaan tehtävään Koivulan Keijo 
joutui silloin kun hänet komennettiin viemään uusi akku 
Okslahden Jussille. Tällä kun oli ollut tapana pärrätä suurin 
piirtein kaikille tavarantoimittajille.

- Siinä oli sitten iso porukka ovella vastassa kun palasin 
ja kaikki halusivat tietysti tietää millaisen vastaanoton olin 
saanut. Mutta ei Jussi minulle yhtään tiuskinut vaan hommat 
hoidettiin herrasmiesten tavoin. Olivatpa jätkät moisesta 
sitten kovasti ihmeissään.

Keijo erikoistui akkuihin, mutta joutui pian vastoin omaa 
tahtoaan pian Renaultien huoltomieheksi. Tässä hommassa 

Savikon mukaan suunnitelma kyti viitisen vuotta 
ennen kuin hän katsoi ajan koittaneen.

– Lopullinen päätös oli kuitenkin helppo tehdä kun 
huomasi uratien alkavan olla tukossa ja palkan pie-
nuuskin siinä samalla kristallisoitui.

Savikon oma varaosaliike syntyikin sitten Turuntielle 
ja hän pyöritti sitä varsin menestyksekkäästi reilut 20 
vuotta. Pertti myi yrityksen Jaakkolan Simolle ja siirtyi 
hyvin ansaitulle ja itse maksetulle eläkkeelle.

Litmaselta Peralla on ihan hyvät muistot.
– Veikko oli tietyissä asioissa varsin pihi. Kun asiakas 

meni maksamaan laskua ja alkoi tinkiä, niin Veikko löi 
sille tulitikkurasian käteen ja asia oli kuitattu.

Jos firmassa sattui olemaan väliin vähän hiljai-
sempaa, niin porukka keksi erilaisia ajanvietteitä, 
joihin Veikkokin varsin usein osallistui.

- Joskus kannettiin yhdellä kädellä kilpaa varsin 
raskasta lyijypunttia ja tässä kisassa meikäläinen pär-
jäsi aina huonosti. Toinen sytyttävä ja kropan päälle 
käyvä kisa oli pullon työntäminen pitkin lattiaa, Sa-
vikko muistelee.
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mies viihtyi huonosti ja pääsikin sitten takaisin omim-
malle alueelleen eli akku- ja sähköhommiin.

Työkavereitten mukaan Koivula oli sellainen 
tyyppi, että hän ei juurikaan pitänyt itseään toimetto-
mana.  Jos ei muuta tekemistä ollut, niin Keijo siivosi ja 
pisti paikkoja järjestykseen. Tehden kaiken lisäksi niin 
sanotusti viimeisen päälle.

Omaan yritykseen

Koivula poistui Litmasen kuvioista vuonna 1977.
– Ei minulla mitään suurempaa aikomusta omaan 

yrityksen perustamiseen ollut, mutta kun rakentelin 
taloni kellarissa itselleni pyörivää hitsauskonetta ja 
kun joku tuli sitten kysymään voisinko tehdä yhden 
remontin täällä kotona, niin siitä se sitten lähti.

Syntyi K Koivulan korjaamo ja vuonna 1980 uuden 
hallin valmistumisen myötä firman nimi muuttui Ajo-
sähköksi.

”Mutta sinne mies kuitenkin meni. 
Siis Litmaselle töihin. Ja joutui heti 
tekemisiin virkavallan kanssa.”  

Renault-avajaiset vuonna 1974 
olivat yleisömenestys.

- Ihmiset olivat vuosien varrella tulleet tutuiksi ja 
kun yritys oli vielä tietyllä tavalla käynnistystilassa, 
niin alkoivat nurkissa pyöriä myös tavarantoimittajat. 
Siitä se sitten lähti ja jatkui vuoteen 1993.

Firman telakalle panoon Koivulalla oli selkeät syyt.  
Töitä oli seitsemänä päivän viikossa eivätkä asiakkaat 
juurikaan kelloa vilkuilleet Koivulan apua tarvites-
saan. Mieheen iski burnout ja kun erilaiset allergiatkin 
vaivasivat, niin päätös lopettamisesta oli lopulta 
helppo.

Toimettomaksi Koivula ei tokikaan jäänyt. Osa-
aikainen maanviljely oli ollut miehen intohimo jo 
pitkään ja nyt sille siunaantui enemmän aikaa. Hän 
rakensi pajassaan valtakunnan ensimmäisen suora-
kylvökoneen ja niin hommat kuin mies virkistyivät 
ihan silmissä.

Peltoa ostettiin lisää ja niiltä on riittänyt erilaista 
viljaa erilaisiin tarpeisiin. Eniten Keijon tiluksilla 
kasvaa kauraa.
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Työ tekijäänsä opettaa

A inakin Hakamäen Paavon kohdalla on 
käynyt juuri näin. Poika tuli Litmasen 
palvelukseen vajaat kaksi kuukautta ar-
meijan jälkeen kun taloon oli etsitty die-

selasentajaa.  Paavo oli paikkaa hakenut ja sai sen kun 
Kuuselan Helge oli tulonsa perunut.

- Ja sen verran kiire paikan täyttämiseen Veikolla 
oli, että hän kävi kaivamassa minut esiin illalla siskon 
luota. Ja käski aloittamaan aamulla.

Hakamäki oli käynyt ammattikoulun ja saanut au-
tonasentajan paperit ja olipa koulutukseen sisällytetty 
myös muutaman viikon mittainen dieseljakso. Ja jo 
tässä vaiheessa Paavo tunsi dieselin tuoksuvan tule-
vaisuudelta.

Anttilan Ristolta nuori mies ehti saamaan opetusta 
viikon verran ja kun tämä talosta häipyi, niin Paavo 
oli vähän kuin piru orrella: lähes osaamattomana ja ai-
noana dieselpuolen työntekijänä.

- Jaakkolan Istolta sai kuitenkin hyviä vinkkejä ja 
kun pääsin ensimmäistä kertaa AEL:n kursseille, niin 
osaamisen lisäksi kasvoi myös usko. Ja kurssejahan 
sitten piisasi kun maahantuojatkin alkoivat kouluttaa 
asentajia.

Jouten ”Pakin” ei ole sen jälkeen tarvinnut olla. 
Lounais-Hämeen Traktorin maahantuomien Fiat-trak-
toreidenkin pumput kierrätettiin kaikki Hakamäen 
kautta ja mies pisti säädöt kohdalleen.

– Varsinaisia vikoja niissä ei ollut, mutta säädöt 
olivat mitä sattuu.

Kiivaimmillaan pumppuja kannettiin Paavon työ-
pöydälle 350 kappaleen vuosivauhtia ja niiden lisäksi 
tietysti myös muiden dieselmoottoreiden pumput.  

   

Kaikki kelpasivat

Hakamäki on rukannut dieselmoottoreita ja varsinkin 
niiden pumppuja laidasta laitaan. Raskasta kalustoa, 
työkoneita, henkilöautoja, puimureita. Separaattoreita 
ei vastaan tullut, ne kun olivat mekaanisia vehkeitä.

Eikä hommia paiskittu pelkästään työpisteessä, 
sillä varsin usein mies joutui jalkautumaan maanteille 
ja jopa pelloille kun asiat ja asiakkaat niin vaativat.

- Maalaistaloissa tuli vierailtua alkuvuosina varsin 
usein. Eikä se hassumpaa hommaa ollutkaan kun en-
simmäiseksi pääsi kahvipöytään ja työn valmistuttua 

Veikko Litmanen, upseeri ja herrasmies. 

”Sen verran kiire paikan täyttämiseen Veikolla 
oli, että hän kävi kaivamassa minut esiin illalla 
siskon luota. Ja käski aloittamaan aamulla.”
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usein myös ruokapöytään. Vieraanvaraisuutta riitti 
eikä laskun loppusummakaan kummempaa keskus-
telua aiheuttanut.

Myös paikallisten veneilijöiden vehkeet ovat tulleet 
Hakamäelle tutuiksi eikä mies muista montaakaan ta-
pausta, jolloin olisi joutunut nostamaan käden pys-
tyyn.

Hevonen-nimisen työkoneen vaihtuminen traktoriin 
aiheutti joillekin isännille kuitenkin lieviä ongelmia.

- Muuan isäntä ihmetteli kerran suuresti kun trak-
tori ei pelitä. Kysyin häneltä sitten kuinka usein on 
tullut tuo öljysuodatin vaihdettua, johon isäntä vastasi 
että ”ai mikä?”. Kertaakaan sitä ei oltu 14 vuoteen vaih-
dettu, mutta Paki sai vehkeen kuntoon.

Erilaisia varaosia jouduttiin tosin hakemaan sieltä 
ja täältä.

– Pääasia oli tietysti se, että isäntä oli äärimmäisen 
tyytyväinen.

Hakamäki on purkanut, korjannut ja koonnut tu-
hansia dieselpumppuja ja firman kellariin on näistä 
kertynyt sellainen määrä ”varaosia”, että niistä Paki 
vieläkin muutaman kasaisi.

Travolta vai Caruso?

Paavolla on elämässään ollut sentään muutakin kuin 
diesel ja työ. Tyttären kansantanssiharrastuksen myötä 
isäkin uiskenteli samaan lajiin, tosin pienellä viiveellä.

- Kuljetin tyttöä harjoituksiin ja kun miespuolisista 
tanssijoista oli kohtalaisen suuri pula, niin vetäjä hou-

kutteli minua mukaan joka armas kerta. Lupasin tulla 
seuraavalla kerralla. Ne seuraavat kerrat menivät kui-
tenkin niin, että en tullut edes ulos autosta. Joskus se 
seuraava kerta kuitenkin tuli ja olin oitis myyty.

Näin Paavo vaihtoi vapaa-ajalla kansallispukuun 
tanssimaan muun muassa Tuliluikkaa. Taidon karttu-
essa lähdettiin usein myös rundille ja Hakamäen ryt-
mitaitoa on ihasteltu niin Pispalan Sottiisissa kuin mo-
nessa muussakin suurtapahtumassa.

- Teimme jopa omia koreografioita Säkkijärven Polk-
kaan ja Konstan parempaan valssiin ja hyvin ne tanhu-
kansaan upposivat. Vaimoni Riitan 50-vuotispäiville 
teimme myös ihan oman demonstraation.

Rytmitaju ja laulunlahjat yhdistyvät yleensä sa-
massa persoonassa eikä Paavokaan ole poikkeus.

Autoteknillisen yhdistyksen perinteisellä laivamat-
kalla Hakamäki joutui karaoken pauloihin ja hänen 
tulkintansa Olavi Virran kappaleesta Valssi menneiltä 
ajoilta kantoi aina finaaliin saakka. Palkinnot kisassa 
jaettiin huutoäänestyksen perusteella ja kun Paavon 
tukena oli yli 30-henkinen joukkue, niin salin kat-
tokin nousi puoli metriä ylöspäin kun Pakia kanna-
tettiin.

Kaustisen kansanmusiikkijuhlissa Hakamäet ovat vie-
railleet säännöllisesti jo 15 vuoden ajan ja tapahtuma 
on Paavon mielestä jälleen palaamassa juurilleen.

- Se karkasi joitakin vuosia sitten aivan liian kau-
aksi alkuperäisestä formaatistaan kun paikalle kelkot-
tiin mitä erikoisempia pilliinpuhaltajia maailman joka 
kolkasta. Nyt ollaan palattu aitoon pelimannimusiik-
kiin ja näin sen pitää myös olla.

Paavo Hakamäki vuonna 2012.

Kimmo Peltola, Paavo Hakamäki, Raimo Kenni.
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V uosi 1982 oli käänteentekevä yrityksen 
historiassa. Litmasen terveys alkoi reis-
tailla ja hän oli valmis jakamaan vastuuta.

Poika Kari ei ollut halukas ottamaan 
koko hoitoa hyppysiinsä vaan olisi mieluummin kes-
kittynyt vain varaosamyymälän vetämiseen.

Veikko tarjosi korjaamotoimintaa Ismolle ja Rai-
molle, mutta pojat taas olivat sitä mieltä, että Paavo 
on tässä asiassa niin tärkeä lenkki, että häntä ei voi 
unohtaa eikä sivuuttaa. Kaksikon mielipide olikin, että 
myös Hakamäki on sitoutettava toimintaan.

Ihan äkkiä Paki ei kuitenkaan asialle lämmennyt, 
sillä velkainen omakotitalo ja perhe pistivät mietti-
mään.  Vanhasta säästöpankista oli kuitenkin tiedossa 
tarpeellinen määrä rahaa ja kohta mies oli valmis vas-
tuuseen.

Kiinteistö jäi Karille noin vuodeksi ja sen jälkeen 
mainittu troikka alkoi vääntää Karin kanssa sen osta-
misesta.

- Lainaa saatiin vähän sieltä ja täältä, mutta pahaksi 
onneksi osa siitä oli sitä valuuttalainaa ja kun syöksy 
alkoi, niin yhdessä yössä velkamme kasvoi koko lailla 
tasan sata tuhatta markkaa.

Periksi ei kuitenkaan annettu. Seuraavat vuodet 
olivat niin tiukkoja, että kolmikko ei juurikaan palkkaa 

Taipui vaan 
ei taittunut

nostanut. Tehtiin tolkuttoman pitkää päivää ja muu-
tama vuosi sijui pelkästään työn merkeissä, ilman ke-
sälomia.

Vuodet olivat vaikeita, mutta niistä selvittiin. Haka-
mäki kuvaa niitä jälkikäteen myös opettavaisiksi, sillä 
tällaiset härkävuodet antoivat yrittäjyydelle uutta nä-
kökulmaa ja pistivät katsomaan asioita jokaiselta kan-
tilta.

Historia aikana firma oli ensin avoin yhtiö, sitten 
kommandiittiyhtiö ja vuodesta 2001 se on toiminut 
osakeyhtiönä. Siitä lähtien Paavo on hoidellut diesel-
huoneesta myös toimitusjohtajan postia.

Ismo, Raimo ja Paavo olivat kuin kolme muskettiso-
turia: kaikki yhdessä ja pelkästään yrityksen puolesta.

Lähtö lähellä

Kymmenen vuotta tämän jälkeen Hakamäen maine oli 
kiirinyt Keski- ja Runo-Suomeen asti ja miehelle tar-
jottiin kahtakin mahdollisuutta osaamisensa hyödyn-
tämiseen.

Toinen seireenikutsu kuului Lappeenrannasta, 
toinen Jyväskylästä.

- Keski-Suomessa kävin oikein paikan päällä ja aika 
läheltä sinne muutto liippasi. Työkalut ja tilat eivät 
kuitenkaan vastanneet hintapyyntöä ja kun Ismo ja 
Raimo onnistuivat vielä puhumaan minut ympäri, 
niin haaveeksi jäi.

Ihan ilman arpia tapaus ei kuitenkaan työyhteisön 
kanssa mennyt. Vuoden verran sitä märehdittiin mo-
lemmilla puolilla, mutta ystävyys ja konsensus olivat 
triolla kuitenkin sitä luokkaa, että mahdolliset arvetkin 
umpeutuivat varsin pian.

Autolatauksella oli 
näyttävä messuosasto 
Kauppaoppilaitoksen 

messuilla 1970-luvulla.
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P eltolan Kimmo tuli taloon syyskuussa 1989 
varaosamyyjäksi myymälään, joka oli siinä 
vaiheessa kuitenkin vielä tyhjä.

Nuorukainen oli sitä ennen hankkinut 
alan kokemusta viiden vuoden verran Lounais-Hämeen 
Traktorista, josta Kimmo Kertoo saaneensa korkeakou-
lutason opetusta emeritusprofessori Heikki Airiston 
myötä. 

Peltolan varsinainen työ Sähködieselissä alkoi vara-
osien tilaamisella niin asentajille kuin tiskiasiakkaillekin 
ja tarvittavia osia kertyi koko ajan lisää ja lisää. Eikä 
kasvu ole vieläkään katkennut, hiljentynyt kylläkin.

- Nyt se voisi jo pysähtyä, sillä tilat eivät riitä. Lisä-
tiloja tarvittaisiin myös huollon puolelle, mutta näillä 
nyt ainakin toistaiseksi mennään, Peltola sanoo.

Ensimmäiset 15 vuotta talossa sujuivat Kimmon 
kohdalla lähes pelkästään varaosia myymällä, mutta 
kun Kennin Raimo ilmoitti siirtyvänsä eläkkeelle ja va-
raosatiskin taakse saatiin Hagan Ville, niin Peltolalle 
urkeni uusi ura.

Korjaamopäällikön vivahteikasta virkaa on nyt ta-
kana lähes 10 vuotta eikä mies ole tehtävässään pitkäs-
tymään ehtinyt.

Varaosamyyjäksi
tyhjään myymälään

Peltolan mukaan korjaamopäällikkö toimii erään-
laisena suodattimena kahteen suuntaan. Asiakkaiden 
kanssa pitää tulla toimeen eikä siitäkään haittaa ole 
jos välit ovat kunnossa myös huollon poikien puo-
lelle.

- Kahta samanlaista päivää ei ole vielä ollut ja se on 
pitänyt äijän kohtuullisen virkeänä, Peltola summaa.

Osakkaaksi 2001

Firman osaomistaja Kimmosta tuli 2001. Silloin ta-
pahtui muutakin merkittävää kun markka poistui 
markkinoilta ja rahaliikenne alkoi pyöriä euroissa. Yri-
tyskin muuttui kommandiittiyhtiöstä osakeyhtiöksi 
ja tästä oli selkeä seuraus se, että Peltolan työt lisään-
tyivät vastuista puhumattakaan.

- Ostin Aaltosen Ismon osuuden kuitenkin vielä 
ihan markan rahoilla ja täytyy näin vuosien jälkeen 
todeta, että suuri syy mainittuun toimenpiteeseen oli 
Ismon sitkeys. Hän kun muisti lähes kaikissa mah-
dollisissa tilanteissa sanoa, että ”ostaisit nyt mut eläk-
keelle”.

Selvimmin Kimmon työmäärän lisääntyminen 
näkyi toimistotöissä, joita alkuun tehtiin enemmän tai 
vähemmän käsivälitteisesti.

Muutaman vuoden kuluttua taloon hankittiin kui-
tenkin atk-pohjainen laskutusjärjestelmä ja näin muu-
tama turha ja aikaavievä työvaihe eliminoitiin.

– Jonkin verran se tietysti maksoi, mutta kyllä se 
hintansa on haukkunut.

Kilpailu kovaa, mutta reilua

Sähködieselin asiakaskunta on Peltolan mukaan kol-
mijakoinen. On ammattiliikettä ja merkkikorjaamoa, 
mutta myös suuri määrä tuttuja ja uskollisia yksityis-
autoilijoita.

Ja koska automerkkejä on paljon, niin paljon pitää 
olla myös varaosia. Peltola muistuttaakin, että isokin 
autotehdas on vain kokoonpano-osasto, jonne eri-
laiset osat kärrätään sieltä mistä ne edullisimmin saa-
daan.

- Paikallisesti ottaen olen sitä mieltä, että kilpailu 
on kohtuullisen kovaa, mutta erittäin rehtiä. Tulemme 

”Forssa on todellinen 
harmien haravointikeskus”

Kimmo Peltola aloitti talossa vuonna 1989
ja on nykyään firman osakas.



48 Forssan SähköDiesel  Forssan SähköDiesel         49

hyvin toimeen keskenämme ja toivon tilanteen jat-
kuvan samanlaisena.

Bosch on yksi maailman suurimmista autojen osa-
toimittajista ja se on myös Sähködieselin tärkein yh-
teistyökumppani. Mutta se on Kimmon mielestä siitä 
kiva firma, että se myös kouluttaa ja valistaa jälleen-
myyjiään ja alihankkijoitaan.

- Aina silloin tällöin löytyy niin vaikeita autoja, että 
niiden korjaamista joudutaan pohtimaan yhteistyössä 
Boschin kanssa. Ratkaisu on joka kerran löytynyt, vaikka 
muuan boschilainen kerran totesikin, että ”Forssa on to-
dellinen harmien haravointikeskus”, Peltola naurahtaa.

Kerran Sähködieselin pihaan ilmaantui ranskalais-
valmisteinen matkailuauto, jonka kyydissä oli ranska-
laisia, jotka puhuivat ainoastaan ja vain ranskaa.

Sähködieselin ranskantaito kun rajoittuu johonkin 
Pariisin ja Eiffel-tornin väliin, niin tarvittiin innovaa-
tiota.

Talon nuoremmasta polvesta löytyi kuitenkin eng-
lanninkielen osaajia ja kun avuksi otettiin Googlen kään-
nösohjelma, niin kommunikaatiota alkoi löytyä kum-
masti. Tällä tavalla selvisi mikä autossa mättää eli vika 
löytyi polttoainejärjestelmästä. Ja kun Hakamäen Paki 
on näissä jutuissa ihan kurko, niin ei aikaakaan kun vie-
raat jo huristelivat eteenpäin iloisesti vilkuttaen.

Peltolan mielestä tällaiset tilanteet ovat olleet suh-
teellisen harvinaisia, mutta niitä vain silloin tällöin il-
maantuu.

– Mutta kun asiat järjestyvät, niin molemmille osa-
puolille jää hyvä mieli.

Miten tulevaisuudessa?

Peltola kertoo pohtineensa autoilun ja autojen tulevai-
suutta 30 vuoden kokemuksen suomalla perspektii-
villä useammankin kerran. Mihinkään selkeään lop-
putulemaan hän ei ole kuitenkaan päätynyt.

- Se on ainakin varmaa, että erilaiset rajoitukset ja 
säädökset niin autoissa kuin autoilussakin tulevat 
edelleen lisääntymään. Ja vaikka autoista tehdään ku-
lutuksen suhteen entistä pihimpiä, niin kokonaiskus-
tannukset tulevat kasvamaan.

Viime vuosia valmistetut autot ovat niin täynnä 
elektroniikkaa, että Kimmoa ihmetyttää kuinka pit-
kään ne tällä puolen toimivat.

– Kun lämpötiloissakin on vuoden aikana jopa 70 
asteen heitto.  

On toki selvää, että elektroniset ja sähköiset osat 
tulevat autoissa edelleen yleistymään, mutta ihan 
kaikkia mekaanisia osia niillä ei kuitenkaan koskaan 
pystytä korvaamaan.

- Siksi joukossamme pitää olla useamman alan 
osaajia ja hienoa on se, että heitä on ainakin toistaiseksi 
myös riittänyt.

Forssan SähköDiesel vuonna 2012: Kimmo Peltola, Jaakko Hietarinta, Olli Kuparinen, 
Mikko Anttila, Ville Haga, Jani Virtanen, Matti Sundholm ja Paavo Hakamäki.
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Tähän ilmoitukseen vuonna 1989 
vastasi muuan Kimmo Peltola.  

Mies teki haastattelussa jykevän 
vaikutuksen ja otettiin taloon, jossa 

hän on edelleenkin. 
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Kivistöllä pitkä suhde

I hmisten kuljettamisen alalta pitkän koke-
muksen omaava Linjaliikenne Kivistö on ollut 
Litmasen uskollinen ja pitkäaikainen asiakas jo 
reilut puoli vuosisataa.

Jukka Rauhaniemi muistaa, että letukoiden, si-
sujen, vanajoiden ja bedfordien akkuja ladattiin ja 
korjattiin jo Kyläkadulla. Mutta varsin usein Kerttu 
Kivistön onnikat keräsivät maaseudulta myös patteri-
radioita, jotka kiikutettiin Litmaselle ladattaviksi.

- Eivätkä radiot olleet suinkaan ainoita vempaimia 
mitä me viheralueelta Litmaselle kärräsimme ja kyl-
lähän sen ajan linja-autoissakin oli tolkuton määrä sel-
laisia osia mitä korjattiin vain tässä kyseisessä yrityk-
sessä.

Kivistön ja Litmasen yhteistyö syveni entisestään 
kun yritys muutti Hämeentien kiinteistöön. Diesel-
huollon lisäksi sieltä alkoi löytyä myös varaosia ja 
kyllä niitä tarvittiinkin.

Rauhaniemen mukaan 1950-luvulla ja vielä sen jäl-
keenkin linja-autojen koneet piti avata aina 100 000 ki-
lometrin jälkeen ja niihin piti vaihtaa melkoinen määrä 
kuluvia osia.

– Nyt koneilla ajetaan kymmenen kertaa enemmän 
ilman suurempia remontteja.

Työn laatuun Kivistöllä ollaan aina oltu tyytyväisiä.
– Litmasella osattiin hommat laidasta laitaan ja 

jos oikeanlaista varaosaa ei ollut saatavilla, niin äijät 
värkkäsivät sellaisen ihan itse. Oma-aloitteisuus, osaa-
minen ja palvelun laatu olivat sellaisella tasolla ettei 
ainakaan meillä ollut syytä mennä muualle, Jukka 
Rauhaniemi kertoo.

Tänään tilanne on Rauhaniemen mielestä koko ta-
valla erilainen. Tuntuu nimittäin siltä, että jopa ren-
kaanvaihto alkaa olla ulkoistettu. Tien päällä sitä ei 
oikein pysty enää tekemään ja entisiä vanhan ajan 
yleiskorjaamoja ei enää ole.

”Jos oikeanlaista varaosaa 
ei ollut saatavilla, niin äijät 
värkkäsivät sellaisen ihan itse.”

Uuden toimitalon avajaisista ei kukkaloistoa puuttunut.
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”1970-luvulla riennettiin Koskenniskasta 
Tammeen tain päinvastoin saman illan 

aikana useammankin kerran.”

Yli 40 vuotta tien päällä

A utotarvikekonserni Atoyn myyntipäällikkö 
Eino Janger on työstänyt läntisessä Suo-
messa reilut 40 vuotta ja tekee sitä sa-
tunnaisesti edelleen, vaikka eläkkeellä 

onkin.
”Eikan” toimenkuvaan ovat kuuluneet kaikki alaan 

liittyvät härpäkkeet niin raskaan kuin kevyemmänkin 
kaluston osalta ja niitä onkin ollut paljon.  

- Tällä hetkellä keskusvarastomme hyllyistä löytyy 
noin 70 000 erilaista nimikettä ja tämähän tietää sitä, 
että logistiikkapuolen pitää olla kunnossa. On ni-
mittäin selvää, että jälleenmyyjämme eivät voi pitää 
moista määrää varastoissaan. Kun tilaus meille ilta-
päivällä tulee, niin sen pitää olla aamulla asiakkaalla 
ja näin se myös on.

Janger on pitkän uransa aikana nähnyt alan kehi-
tyksen ja muutokset erittäin läheltä ja sanoo, että vii-
meiset 10 vuotta ovatkin olleet lähes pelkkää muu-
tosta.

- Elektroniikkaa on tullut koko ajan lisää niin ben-
siini- kuin dieselpuolellekin ja huoltohommat edellyt-
tävät ajanmukaisia testaus- ja korjauslaitteita.

Litmasen joukkueeseen Janger tutustui ensim-
mäisen kerran vuonna 1969. Treffit sovittiin legendaa-
riseen Koskenniskaan ja ensimmäiset kaupat solmittiin 
joistain sähköpuolen vehkeistä. Sen tarkemmin Eikka 
ei tätä tärkeää päänavausta kuitenkaan muista.

Toimitusjohtajasta eli Litmasesta Jangerilla on sel-
lainen kuva, että miestä ei kovin lähelle päässyt, mutta 
kauppakumppanina Veikko oli erittäin luotettava. 
Myös Litmasen Karin kanssa tehtiin kauppaa, mutta 
eniten Janger touhusi Savikon Pertin kanssa.

- Savikko oli tiukka, tarkka ja tunnollinen ja joskus 
jopa lievästi pikkumainen, mutta toimeen tultiin aina. 
Myös silloin kun hän pyöritti omaa yritystään.

Kennin Raimosta Janger muistaa sen, että tämä oli 
kova haastamaan häntä varsinkin sähköpuoleen liitty-
vissä asioissa.

Autolatauksessa tehtiin ruuhkahuippujen aikana ankarasti töitä, hiljaisempana aikana otettiin rennommin.
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Arvostettu yritys, reilu isäntä

O li kyse sitten Autolatauksesta tai Sähködie-
selistä, niin asiakkaiden ja sidosryhmien 
mielipide yrityksestä on yhtenevä: hyvä 
yrityskuva ja osaava henkilöstö.

Paikallisen Osuuspankin eläkkeellä oleva pankin-
johtaja Seppo Jokinen kehuu firman yrityskuvaa vielä 
vuosienkin jälkeen.

– Hyvä talo, joka piti asiansa kunnossa molempiin 
suuntiin.

Reilut kolme vuosikymmentä penkin ja ratin vä-
lissä Suomen tiestöä veivannut jokioislainen Jorma 
Pirttimäki katsoo asiaa hieman eri kantilta kuin Jo-
kinen, mutta on vankasti samoilla linjoilla.

- Jos hiili ei laitteeseen sopinut, niin siitä tehtiin sel-
lainen, että sopi ja toimi. Vehkeet eivät firmassa siihen 
aikaan olleet kovin kummoiset, mutta niiden käyttäjät 
sitäkin näppärämpiä ja kekseliäämpiä.

Pirttimäen mielestä Litmanen ei ollut koskaan yli-
mielinen, vaikka asiakas toi remonttiin minkälaisen 
ritsan tahansa. Päinvastoin, Veikko oli välittömästi sitä 
mieltä, että kuntoonhan se saadaan.

- Menin ensimmäisen kerran Kyläkadulle vuoden 
1937 mallia olevan Opelin kanssa ja tämän laitteen säh-

köiset osat sopivat yhden käden sormiin. Laturi oli sökö 
ja niin se irrotettiin ulkona ja pistettiin sisällä kuntoon.

Myöhemmin Hämeentiellä korjattiin ja huollettiin 
sitten dieselitkin eikä Pirttimäki löydä tältäkään puo-
lelta huomautettavaa.

Reilut 30 vuotta liikkuvana poliisina työskennellyt 
Seppo Forss mittaili autojen nopeuksia ensin metrimi-
talla ja sekuntikellolla kunnes tutka- niminen vempain 
keksittiin.

- Perjantait olivat kovimpia päiviä kun kansa kii-
rehti viikonlopulle hieman raskaalla kaasujalalla ja 
joskus pysäytyspaikka kävi niin ahtaaksi ettei kaikkia 
kaahareita voitu edes pysäyttää.

Litmasen firmaan Forss tutustui ensimmäisen 
kerran Kyläkadulla kun Volvo B 544-merkkiseen polii-
siautoon oli tullut joku vika.

– En muista mikä se vika oli, mutta ei kovin paha 
kun se oli vartissa korjattu.

Hämeentiellekin Seppo ja tutkaparinsa Reino Tak-
kinen poikkesivat varsin usein sekä pikku korjauksia, 
että tiettyä tiedonhankintaa varten.

- Apua saatiin molemmissa tapauksissa, Forss sanoo 
erittelemättä jälkimmäistä kuitenkaan tarkemmin.

”Jos hiili ei laitteeseen sopinut, niin siitä 
tehtiin sellainen, että sopi ja toimi.”

Yössäkin tapahtui

Janger on uransa aikana sotkenut työajoa yli 2 miljoonaa 
kilometriä ja yöpynyt eri hotelleissa toisenkin kerran.

Koska myyntitykin toimenkuvaan kuuluvat 
oleellisena osana myös illanistujaiset, niin eipä Eik-
kakaan poikkeus ollut.  Forssasta miehelle on jäänyt 
yöelämän suhteen varsin positiiviset muistikuvat 
kun 1970-luvulla riennettiin Koskenniskasta Tam-
meen tain päinvastoin saman illan aikana useam-
mankin kerran.

Litmasen joukkue oli Jangerin mielestä hyvä ja luo-
tettava kauppakumppani, mutta ilta- ja yöelämässä 
kaverit olivat harrastajatasoa.

Kaiken kaikkiaan niin Jangerille kuin Atoyllekin 
oli erittäin tärkeää, että Forssastakin löytyi ”oma 
kauppa”. Myös Sähködiesel liittyi konsernin Osaset-
ketjuun, jonka jäsenyydestä se kuitenkin ymmärrettä-
vistä syistä suhteellisen pian luopui.

- Lämmöllä kuitenkin poikia muistan ja pyrin edel-
leenkin käymään silloin tällöin heitä tervehtimässä 
ja kuulumisia vaihtamassa. Kun tällaista hommaa on 
tehnyt riittävän pitkään, niin siitä on yllättävän vaikea 
irtaantua. Asiakaskäynnit ja vanhat sekä luotetut 
kauppakumppanit pitävät tällaisen vanhan kähmyn 
vetreänä ja hyväntuulisena.

Talosta löytyi varaosia merkkiin kuin merkkiin 
ja niiden jakamisesta vastasivat Pertti Savikko 

(vas), Teuvo Kuusela ja Kari Litmanen.
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T ammelassa erityisopettajana toimiva Olli-
Pekka Jasu kutsuttiin jokin aika sitten jä-
seneksi Forssan Autoteknilliseen Yhdistykseen 
eikä miehelle tullut mieleenkään moisesta 

kunniasta kieltäytyä.
- Otin kutsun vastaan ja pidin sitä jopa jonkinlai-

sena arvostuksen osoituksena, Jasu luonnehtii.
Olli-Pekan ura auto-, moottori- ja liikennetoimitta-

jana käynnistyi lähes 30 vuotta sitten kun silloisen il-
maisjakelulehden kustantaja haki lehteensä avustajia. 
Jasun ensimmäinen juttu paikallisesta perunanviljeli-
jästä läpäisi seulan ja kohta mies kirjoittelikin jo koe-
ajotarinoita eri automerkeistä.

Jasu muistaa auringontarkasti, että ensimmäinen 
koeajojuttu kertoi Alfa-Romeosta, jonka hän sai koe-
ajettavakseen Jaakkolan Hessulta.

– Sen jälkeen tuli Bemaria, Sitikkaa ja monia muita 
merkkejä. Omien laskujeni mukaan juttuja on vuo-
desta 1984 alkaen kertynyt kolmisen tuhatta.

Satakunnassa maailmaan putkahtanut Jasu sanoo 
jos nyt ei ihan syntyneensä niin ainakin kasvaneensa 

Arvostettu autotoimittaja

autopajassa. Ensin sellainen oli isoisällä, sitten isällä 
eikä aikaakaan kun O-P jo taapersi joukossa.

- Opin sitomaan kengännauhatkin pajassa, Jasu vir-
nistää.

Miehen mielenkiinto moottoreihin ja autoihin oli 
siis myötäsyntyistä. Ensin hän rassasi mopoja, mutta 
isommat ja haastavammat pelit veivät nuoren miehen 
mennessään. Olli-Pekan ensimmäinen auto oli moot-
torivikainen Mini. Sitten tarvittiin toinen Mini, jossa 
moottori oli kunnossa.

- Kolmaskin piti vielä hankkia, jotta saatiin yksi toi-
miva ja siitä tulikin ihan kelpo peli, joka pysyi kunnos-
sakin ensimmäiseen reissuun asti. Sen jälkeen joudut-
tiin nimittäin pikkuisen fiksaamaan.

Sähködiesel tutuksi

Olli-Pekka Jasu muutti Forssaan 1978 eikä aikaakaan 
kun hän poikkesi ensimmäisen kerran Sähködiese-
liin.

Jasu väittää edelleenkin, että hän huomasi välit-
tömästi talossa olevan osaamisen. Koneet ja laitteet 
olivat ajanmukaisia ja niitä osattiin myös käyttää.

– Talossa ei vaihdettu pelkästään komponentteja 
vaan viat paikallistettiin ja korjattiin sekä laitteet sää-
dettiin.

- Pojat ovat edelleenkin pysyneet kehityksessä mu-
kana ja talo on koko ajan ollut erittäin koulutusmyön-
teinen. Ja jatkuva koulutus onkin jo vuosia ollut koko 
alan elinehdoista numero yksi.

Moottoritoimittaja Jasun jutuista muuten huomaa, 
että hän ei ole asioissa mikään harrastelija, vaan sel-
lainen toimittaja, joka vaatii kunnollisia vastauksia 
esittämiinsä haasteellisiin ja hankaliinkin kysymyk-
siin.

Mies on pistänyt jopa Hakamäen Paavon hikoile-
maan tehdessään pari vuotta sitten tarinaa dieselmoot-
toreiden nykytilasta. Toki Paavo toimittajan kiirastu-
lesta selvisi, mutta helppoa se ei tälle maineikkaalle 
dieselmiehelle ollut.

Paikallisyhdistyksen koulutusohjelma tulee nyt siis 
Jasullekin jäsenetuna ja mies pitää pakettia kattavana.

– Sieltä löytyy paljon kiinnostavaa, mutta on kyllä 
todettava, että ala on karannut harrastajan käsistä. Pi-
täisi olla omia vehkeitä kuten testereitä ynnä muita, 
että pystyisi roikkumaan mukana edes jollain ta-
valla.

Kiinnostusta riittää

Alan kehitystä on Olli-Pekan mielestä kuitenkin erit-
täin mielenkiintoista seurata. Hybriditekniikka on 
hänen mielestään viime vuosien isoin juttu ja se tulee 
yleistymään lähivuosina todella nopeasti.

Oman autonsa huollot Jasu tekee tietysti ihan itse, 
mutta tarvittavat varaosat hän joutuu hankkimaan. Ja 
varsin usein ne löytyvät Sähködieselistä.

Koska Jasun autoihin liittyvät kyvyt ovat varsin laa-
jalti tiedossa, niin eipä hän ole voinut konsulttihom-
miltakaan kokonaan välttyä.

– On se tietysti ihan kiva kun meikäläiselläkin on 
jotain käyttöä, mutta varsin usein nämä jutut ovat lie-
västi epäkiitollisia.

”Pojat ovat edelleenkin pysyneet kehityksessä 
mukana ja talo on koko ajan ollut erittäin 
koulutusmyönteinen.”





Matti Kaasalainen

Virtaa ja voimaa
Forssan SähköDieselin historiikki

Virtaa ja voimaa - Forssan SähköDieselin historiikki käy 
läpi forssalaisen pitkän linjan autohuoltamon historiaa 
aina sen perustamisesta vaiherikkaiden vuosikymmenten 
kautta tähän päivään. Entisten ja nykyisten työntekijöiden 
sekä yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kertomana 
yrityksen vaiheet käydään läpi, eikä matkan varrella 
sattuneita hauskoja sattumuksiakaan ole unohdettu!

”Sähködieselin historiikin kokoon haaliminen ei ole ollut 
kovinkaan yksinkertaista, mutta sitäkin mielenkiintoisempaa.  
Paljon on tarinoita kerrottu, mutta ainakin saman verran niitä 
on varmasti myös kertomatta.  Haastatelluille suuri kiitos 
aivotyöstä, valokuvista ja kaikesta asiaan liittyvästä, ilman teitä 
ja tarinoitanne tämä kirja olisi jäänyt tekemättä.

Talolla on ikää suurin piirtein saman verran kuin tämän 
kirjan kirjoittajalla, mutta jotenkin tuntuu, että se on selvästi 
nuorekkaammassa kunnossa ja edelleen valmis vastaamaan ajan 
haasteisiin.

Kaikki yrityksen toiminnassa mukanaolleet ovat kehuneet sen 
sisäistä ilmapiiriä eikä kirjoittajakaan pysty millään tapaa 
näkemään asioita toisin.”

Matti Kaasalainen


