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Autonpesu täydentää monipuoliset palvelut  
autoilijoille
Autopalvelukeskus Harkka tarjoaa autoilijoille kaikki palvelut, joita tien päällä vain 
tarvitaan. Turun seudulla jo 20 vuotta toimineen perheyrityksen palveluvalikoimaan 
kuuluvat mm. huolto- ja korjaamopalvelut, hinauspalvelu, katsastuspalvelu sekä 
niitä täydentämässä autonpesupalvelut. Kun vanha autonpesukone oli tullut tiensä 
päähän, Harkka-yhtiöt päätti investoida laadukkaaseen Prowashin toimittamaan 
Washtec-autonpesukoneeseen ja moderniin teknologiaan, jolla Harkka-yhtiöt pys-
tyy erottautumaan kilpailijoistaan entistä paremmin.

Synergiaa monipuolisista palveluista

Harkka-yhtiön yrittäjät Esa ja Tomi Harkka ovat olleet 
autoalalla jo vuodesta 1990. Pitkän kokemuksen 
myötä on vuosien aikana koko ajan korostunut  
monipuolisten palveluiden tarjoaminen autoilijoille. 
Kun autoilija saa yhdeltä luukulta kaiken tarvitse- 
mansa vaivattomasti ja kokonaisedullisesti, on  
yrittäjänkin näkökulmasta helpompi paketoida  
eri palvelut houkutteleviksi kokonaisuuksiksi ja  
tehdä kannattavaa liiketoimintaa.

”Eri palvelut tukevat hyvin toisiaan ja saamme niistä 
selkeitä synergiahyötyjä. Autonpesu on täydentänyt 
palvelukokonaisuuttamme jo kymmenen vuoden 
ajan. Omana erillisenä liiketoimintana se on kan- 
nattavaa ja toisaalta se on hyvä lisä esim. huolto- ja  
korjaamoliiketoimintaamme. Kun meillä huollossa 
ollut auto luovutetaan pestynä, on asiakkaiden  
palaute ollut todella positiivista”, kertoo Harkka- 
yhtiöiden yrittäjä Tomi Harkka.

Nykyaikaiset pesulaitteet ja uudet  
ominaisuudet vakuuttivat

Kun Harkka-yhtiöt päätti keväällä 2021 investoida 
uuteen autonpesukoneeseen, tarjolla olevia pesulaite-
vaihtoehtoja vertailtiin huolellisesti. Lopulliseen valin-
taan vaikuttivat markkinoiden parhaiden pesulaitteiden 
lisäksi Prowashin laaja asiantuntemus, Washtecin 
uudet teknologiat ja mm. omakohtaisten huoltotoimen-
piteiden helppous. 

”Prowashin toimittaman uuden pesulaitteen myötä 
meille mahdollistui nyt uutena toimintona mm. pyörä-
pesutoiminto ja Pesutili-palvelu. Lisäksi pystymme nyt 
pesemään entistä korkeampia autoja, kun maksimi-
korkeus lisääntyi 3,20 metriin”, kertoo Tomi Harkka, ja 

jatkaa ”Yksi olennainen asia, joka puolsi päätöstämme 
valita Prowash oli vierailu yhteen heidän referenssi-
kohteistaan. Pesulaitteiden uusien toimintojen lisäksi 
meidät vakuutti pesuhallin puhtaus. Mekin päätimme 
pesulaiteinvestoinnin yhteydessä uusia pesuhallimme 
seinät levyillä, jotka on helppo pitää puhtaina.”



Investointi uuteen laitteeseen on  
satsaus kannattavaan liiketoimintaan 

Autonpesu on jo kymmenen vuoden ajan tuonut 
kannattavaa liiketoimintaa Harkka-yhtiölle. Tarjoamalla 
automaattisen autopesun asiakas sitoutetaan liikepaik-
kaan ja autonpesu toimii hyvänä sisäänvetotuotteena 
Harkka-yhtiön muille palveluille. Investointi uuteen 
laadukkaampaan pesulaitteeseen on luonut odotukset 
entistä paremmasta tulevaisuudesta.

”Vaikka täällä Turun seudulla on paljon autonpesu-
paikkoja, me olemme aina onnistuneet saamaan  
riittävästi tyytyväisiä asiakkaita, jotka tulevat meille 

OLETKO KIINNOSTUNUT TUOTTOISASTA 
LIIKETOIMINNASTA?

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

Nykyaikainen autonpesupalvelu ei vaadi lainkaan 
henkilökuntaa. Itse pesupalvelu hoituu täysin auto-
maattisesti. 

Prowashin rakentamisen ratkaisujen avulla auto-
pesuliiketoiminta saadaan käyntiin helposti, nopeasti 
ja kustannustehokkaasti, vaikka sopivaa hallitilaa ei 
olisi nykyisessä kiinteistössä olemassa.

Autonpesu voi tapahtua täysin automaattisesti ja 
asiakaspalvelukin hoituu verkossa tai mobiilisti. 

Prowashilta löytyy palvelumalleja myös asiakas-
hankintaan ja markkinointiin. 

Myös itsepalvelupesupiste on kannatettava  
vaihtoehto.

Autonpesu on oikein hoidettuna erittäin kannattavaa 
liiketoimintaa! 

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Prowash Oy
09 3508 1090
www.prowash.fi
info@prowash.fi

Vaikka täällä Turun seudulla  
on paljon autonpesupaikkoja, 
me olemme aina onnistuneet 
saamaan riittävästi tyytyväisiä 
asiakkaita, jotka tulevat meille 
aina uudestaan

aina uudestaan. Nyt uuden koneen ja uusien pesuomi- 
naisuuksien myötä uskomme, että heitä tulee entistä 
enemmän. Ainakin alku näyttää erittäin lupaavalta”, 
summaa Harkka-yhtiön yrittäjä Tomi Harkka. 


