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Pesupaikka on moderni autonpesukeskus kaikilla 
herkuilla
Pesupaikka on moderni autonpesukeskus, joka toimii Espoon Leppävaarassa ja 
Helsingin Ruoholahdessa. Yhtiön nopean kasvun takana ovat näkemyksellisyys 
asiakaslähtöisessä autonpesuliiketoiminnassa sekä selkeä kokonaiskonsepti. No-
pea ja laadukas pesukatu, monipuoliset pesuvaihtoehdot, itsepalvelupesupaikka 
ja vedenpuhdistamo ovat kokonaisuus, joka tarjoaa kaikille autonpesijöille sopivan 
vaihtoehdon. 

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 autonpesuliiketoiminta, 
lähtökohtana oli alusta alkaen tarjota selkeä pesukon-
septi, 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 Juha 
Ruoho.

Pesupaikassa erinomainen pesutulos  
on kaiken A&O

Pesupaikan pesukatu ottaa autoja sisään minuutin 
välein ja itse pesukin kestää vain kuusi minuuttia.  
Koneellisen pesun pesuvaihtoehtoja on useita ja  
niitä voi ostaa kertamaksulla tai kuukausisopimuk-
sena. Pesupaikan pesukadun erikoisuuksiin kuuluu 
perusteellinen vannepesu autoa seuraavilla pyörivillä 
vanneharjoilla ja normaalin puhalluskuivauksen  
kruunaavat kuivausliinaharjat.

”Meille pesubisnes on se ainoa bisnes, joten laitteet, 
tekniikat ja muut pitää olla niin vimpan päälle, että 
se näkyy heti tuloksessa. Joka kohdassa on mietitty 
miten se tekee jäljestä parempaa, miten sen laatu 
pidetään yllä ja tarkkaillaan miten sitä voisi jatkossa 
vielä parantaakin. Pesupaikassa jälki on kaiken A&O; 
pesu ei ole lisämyyntiä tai sisäänvetotuote, vaan koko 
homman sydän”, kertoo Pesupaikan toimitusjohtaja 
Juha Ruoho.



Asiakaslähtöisyys on itsepalvelupesun 
suosion takana 

Kolme itsepalvelupesupaikkaa on varustettu katta- 
valla tarjonnalla erilaisia pesutoimintoja, joista voi 
valita kulloinkin tarkoitukseen sopivan. Katospaikan 
korkeus on yli kolme metriä, joten siellä onnistuu  
isommankin kulkuvälineen pesu.

”Itsepalvelupesumme suosion takana on asiakas- 
lähtöisyys. Pesupaikan kaikki pesupisteet on  
selkeästi opastettu ja ajo niihin on tehty helpoksi  
ja väljäksi. Asiakas vain käynnistää pesuvuoronsa  
ja painetta, pesuainetta, vahaa ja imua löytyy tasai-
sesti niin kauan, kunnes auto on puhdas. Samalla 
hinnalla saa koko rahan edestä pesuaikaa, eikä osa 
rahoista valu polettipumppauksen myötä hukkaan”, 
kertoo toimitusjohtaja Juha Ruoho.

Menestys syntyy tiimityöllä

Pesupaikan toiminnan yhtenä kulmakivenä on  
palveleva henkilökunta. Pesupaikalla on suuri määrä 
erilaista tekniikkaa ja henkilökunnan pääprioriteetti 
asiakaspalvelun lisäksi on jatkuvasti tarkkailla, yllä- 
pitää ja puuttua teknisiin poikkeamiin tai vikaan- 
tumisiin. 

”Henkilökuntamme panostaa tosissaan ennakointiin, 
säätämiseen ja puhtaanapitoon. Palvelevan ja opas-
tavan henkilökunnan ja Prowashin huoltosopimuksen 
avulla pyrimme myös välttämään palvelun katkoksia  
ja pitämään Pesupaikat aina ”kuvauskunnossa”,  
summaa Pesupaikan toimitusjohtaja Juha Ruoho.

Henkilökuntamme  
panostaa tosissaan  
ennakointiin, säätämiseen  
ja puhtaanapitoon. 



 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!
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