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TAVOITTEENAMME ON  
TARJOTA PARAS  
PESUKOKEMUS.
HELPPOUS, NOPEUS JA  
YKSINKERTAISUUS – SIINÄ 
KONSEPTIMME KULMAKIVET. 

Asiakaslähtöisyys ja selkeä konseptointi uuden 
autonpesuliiketoiminnan lähtökohtana

Suomen ensimmäinen Pesupaikka-autonpesu-
keskus on omistajiensa perusteellisen pähkäilyn 
ja huolellisen suunnittelun tulos. Nopea ja laa-
dukas pesukatu, monipuoliset pesuvaihtoehdot, 
kolme itsepalvelupesupaikkaa ja vedenpuhdis- 
tamo ovat kokonaisuus, joka tarjoaa kaikille  
autonpesijöille sopivan vaihtoehdon. Kun hyvä  
liikepaikka pitkän etsiskelyn jälkeen löytyi,  
toiminta on lähtenyt käyntiin vauhdilla.

Tavoitteena tuottaa asiakkaan odotuksia  
vastaava pesukokemus 

Autonpesuliiketoiminta on kasvanut viime vuosina 
merkittävästi ja uusia autopesuloita on perustettu 
ympäri maata vilkkaasti. Kun Juha Ruoholle ja 
hänen tiimilleen syntyi ajatus aloittaa autonpesu-
liiketoiminta, lähtökohtana oli alusta alkaen tarjota 
selkeä pesukonsepti, positiivinen pesukokemus ja 
sopiva vaihtoehto kaikille autonpesijöille.

”Autonpesutarpeita ja asiakkaita on monenlaisia. 
Tavoitteenamme on tarjota helppo ja nopea pesu- 
kokemus, joka ottaa huomioon kaikki eri toiveet ja 
tarpeet. Helppous, nopeus ja yksinkertaisuus  
– siinä konseptimme kulmakivet”, kertoo Pesu-
paikan toimitusjohtaja Juha Ruoho.

”
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Moderni autonpesukeskus kaikilla herkuilla

Pesupaikka on autonpesukeskus, jossa voi pestä 
autonsa koneellisesti nopealla pesukadulla tai 
vaihtoehtoisesti itsepalvelupesuna. Pesupaikan 
pesukatu ottaa autoja sisään minuutin välein ja 
itse pesukin kestää vain kuusi minuuttia. Koneel-
lisen pesun pesuvaihtoehtoja on useita ja niitä 
voi ostaa kertamaksulla tai kuukausisopimuksena.

Kolme itsepalvelupesu-katospaikkaa on varus-
tettu kattavalla tarjonnalla erilaisia pesutoimin-
toja, joista voi valita kulloinkin tarkoitukseen  
sopivan. Katospaikan korkeus on yli kolme  
metriä, joten siellä onnistuu isommankin kulku-
välineen pesu.

Pesupaikan pesuvedet käsitellään, puhdistetaan 
ja kierrätetään oman suodatuskaivoketjun läpi 
lähes kokonaisuudessaan uudelleen käyttöön. 
Vain 10-20% vedestä tulee verkostovedestä.  
Ympäristöystävällisyys ja veden säästö toteu- 
tuvat vedenpuhdistamon avulla.

”Teimme tarkan ja analyyttisen tutkimustyön ja 
vertailimme olemassa olevia toimittajia ja heidän 
tarjoomaansa. Prowash ja Washtecin laadukkaat 
pesukoneet olivat lopulta meille paras vaihtoehto”,  
kertoo Pesupaikan toimitusjohtaja Juha Ruoho.



Autonpesu on oikein hoidettuna erittäin kannattavaa liiketoimintaa!  

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää.

Ainutlaatuinen pesuhalliratkaisu takasi nopean 
käyntiinlähdön

Pesupaikan pesuhallin rakentamisessa hyödyn-
nettiin Prowashin ja sen kumppanin Kometok-
sen pesuhallimoduulia. Erityisesti autonpesuun 
kehitetty moduuliratkaisu on tehty kestämään 
toimintaa erittäin kosteissa olosuhteissa. Sen 
rosterirunko ja seinien vettymättömät materiaalit 
estävät rakenteiden kastumisen.

”Perinteisen rakentamisen keinoin ei näin hyvin 
vettä kestävää pesuhallia pysty rakentamaan. 
Ainakaan näin kustannustehokkaasti. Ratkaisu 
on erinomaisen toimiva ja halli saatiin pystyyn 
nopeasti”, sanoo Juha Ruoho.

Automatisoidut pesupalvelut ovat tehneet 
autonpesuyrittäjyydestä entistä helpompaa  
ja moniin erilaisiin kiinteistökohteisiin sopivaa. 

Nykyaikainen autonpesupalvelu ei vaadi  
lainkaan henkilökuntaa. Itse pesupalvelu  
hoituu täysin automaattisesti. 

Prowashin Pesuhallimoduuliratkaisun avulla 
autopesuliiketoiminta saadaan käyntiin hel- 
posti, nopeasti ja kustannustehokkaasti,  
vaikka sopivaa hallitilaa ei olisi nykyisessä  
kiinteistössä olemassa.

Autonpesu on kasvava liiketoiminta

Kun Pesupaikan perustajat viisi vuotta sitten 
aloittivat pesuliiketoiminnan suunnittelun, 
autonpesumarkkina oli pitkälti perinteisten 
pesutoimijoiden ja huoltamoiden käsissä. Tänä 
päivänä tilanne on toinen, uusia pelkästään au-
tonpesuliiketoimintaan keskittyneitä toimijoita 
on useita. Myös Pesupaikka tähtää liiketoimin-
nan voimakkaaseen kasvattamiseen.

”Uskon, että autonpesusta voi tehdä suuren vo-
lyymin liiketoimintaa. Meilläkin on jo seuraavan 
Pesupaikan rakentaminen työn alla. Myös sinne 
tullaan asentamaan Prowashin pesukoneet”, 
sanoo toimitusjohtaja Juha Ruoho.
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Autonpesu voi tapahtua täysin automaat- 
tisesti ja asiakaspalvelukin hoituu verkossa  
tai mobiilisti. 

Prowashilta löytyy palvelumalleja myös  
asiakashankintaan ja markkinointiin. 

Myös itsepalvelupesupiste on kannatettava 
vaihtoehto.

OLETKO KIINNOSTUNUT TUOTTOISASTA LIIKETOIMINNASTA?


