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"Tavoitteet saavutettiin ja tulos on plussalla." Pesukatin Asko NevalaKokkolalaiset Nevalan 

veljekset miettivät, mikä toimiala hyödyttäisi ja rahoittaisi heidän autourheiluharrastustaan. Ei 

haettu sponsoria vaan mietittiin yrittämistä, sivutoimisesti.  

 

Veljekset etsivät alaa, jolla automaatiota oli hyödynnetty vähänlaisesti. Sellaisessa heidän 

osaamisensa poikisi uudenlaista bisnestä.  

 

Saunan lauteilla kypsyi päätös iskeytyä pesula-alalle.  

 

Ei päätöstä pelkän löylyn nostattamana tehty. Tutkittiin toimialoja ja markkinoita, hankittiin tietoa, 

oltiin yhteydessä eri tahoille - myös Yhdysvalloissa asuvan sisaren kautta sikäläiseen 

yrityskonsulttiin.  

 

- Ideoitiin, verkostoiduttiin, otettiin rohkeasti yhteyttä eri tahoille ja kysyttiin neuvoa, näkemyksiä 

ja kokemuksia. Pesula-alan väeltä kysyimme, miten homma pitäisi hoitaa, sanoo Asko Nevala.  

 

- Uusyrityskeskuksen Per-Göran Kålalta saatiin työkaluja yritystalouteen. TE-keskuksen 

franchising-seminaarista saimme selville, miten voimme edetä franchisingissa. Finnverasta otimme 

lainaa muun muassa sen vuoksi, että sieltä saamme parhaat analyysit ja tilastot valmiina.  

 

Nevalan seitsemän veljestä asuvat eri puolilla Suomea. Jokaisella on oma palkkatyönsä. Niinpä alun 

alkaen oli selvää, että yrittäjyys on sivutoimista ja liiketoiminta suunnitellaan ja järjestetään sen 

mukaan.  

 

Marraskuussa 1999 perustettiin avoin yhtiö Pesukatti. Se on täysin automatisoitu itsepalvelupesula 

etenkin mattojen ja muiden kodintekstiilien pesua varten.  

 

Asiakas maksaa kännykällä tai kolikoilla, useimmiten kännykällä.  

 

Veljeksistä viisi on mukana yhteisessä liiketoiminnassa.  

 

Yhteisellä päätöksellä Pesukatin toimitusjohtajuus lankesi Oulussa asuvalle Jarmo Nevalalle, 

elektroniikkainsinöörille.  

 

- Se on siihen hommaan paras. Se on niin tarkkana taloudessa. Me muut saatamme innostua 

ideoiden vietäviksi, Asko Nevala sanoo.  

 

Yhteyttä veljekset pitävät sähköpostitse, puhelimitse ja tapaamisin.  

 

- Yleensä tykätään olla sosiaalisia. Tulee luontaista liikettä. Paljon kuljetaan. Perhepiiri ja ystävät 

ovat tärkeä ja kannustava elementti elämässä.  

 

 

 



*- Kolmen vuoden suunnittelujaksot -*  

 

Pesukatin liiketoiminta suunnitellaan kolmen vuoden jaksoissa.  

 

- Ensimmäiselle kolmelle vuodelle asetetut tavoitteet saavutettiin, myös sijoitetulle pääomalle 

asetettu 30 prosentin tuottotavoite. Ja tulos on plussalla, Asko Nevala sanoo.  

 

- Tekniikka vie helposti mennessään, mahdollisuudet ovat rajattomat. Mutta asiakas ei saa tuntea 

itseään hölmöksi tekniikan kanssa.  

 

Viime vuonna tuotteistettiin ja viritettiin alihankkijaverkostoa. Yhteistyöneuvottelut ovat 

pisimmällä Oulussa, jossa käydään neuvotteluja tekijä- ja sijoittajaryhmän kanssa.  

 

Sen verran sivutoimisen yrittäjyyden käynnistäminen on vienyt aikaa ja energiaa, että bisneksen 

kyytipoikana ollut autourheilu on jäänyt vähemmälle.  

 

 

 


