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Itsepalvelupesula elää
räsymatoilla
●●Hämeenlinnaan avataan tänään Suomen yhdeksäs 24

Pesula.
●●Itsepalvelupesuloiden ketju aikoo avata 40 liikettä koko
Suomeen ja suunnata sitten Eurooppaan.

Toimitus puh.
(03) 615 11, iltaisin:
(03) 6151 410, (03) 6151 411
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Saila Karpiola
Hämeenlinna

Vanhat kunnon räsymatot ovat
Hämeenlinnan ensimmäisen, pelkästään itsepalveluna toimivan
pesulan, 24 Pesulan, selkäranka.
Amerikkalaisista elokuvista
tuttu pesula ollaan hyväksymässä pikkuhiljaa osaksi suomalaista
arkea, vaikka Suomessa pestäänkin vielä mieluiten pyykit omassa pienessä 24 Pesulassa kotona.
– Suurin osa asiakkaita on
30–55-vuotiaita perheenäitejä.
Kaupungeissa itsepalvelupesulassa pestään jo vaatteita, mutta
maalla ja pikkukaupungeissa räsymatot ovat ykkösiä, 24 Pesulan toimitusjohtaja Asko Nevala sanoo.
Etenkin pääkaupunkiseudun ar-

keen itsepalvelupesulat istuvat Asko Nevalan mielestä hyvin. Ahtaisiin kylpyhuoneisiin ei välttämättä
haluta hankkia omaa pesukonetta

jyskyttämään, vaan pyykit pestään
mieluummin muualla.
– Pesulat ovat auki koko vuorokauden. Esimerkiksi Hämeenlinnassa pesula avattiin kuitenkin Prismassa ja pesula on auki
kaupan aukioloaikojen mukaan,
Asko Nevala kertoo.
Tiiriön Prismassa tänään iltapäivällä aukeava itsepalvelupesula siirrettiin viime viikon lopussa
yhtiön tuotantolaitoksilta Ylöjärveltä valmiina Hämeenlinnaan.
24 Pesula on perheyritys, jonka

perustivat Kokkolassa kolme Nevalan veljestä vuonna 1999.
– Saimme idean pesulasta saunassa, kun kyllästyimme emäntiemme nalkutukseen siitä, että autourheilu vie kaiken ajan ja
rahat. Olemme kaikki tekniikan
alalla ja päätimme perustaa pesulaketjun. Nyt pesulat ovat jo
ohittaneet autourheilun, Asko
Nevala nauraa.
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Ketjuun lisää
toimipisteitä
•• 

24 Pesula on kolmen Nevalan
veljeksen perheyritys Kokkolassa. Yritys perustettiin 1999.
Toimii Helsingin, Pirkanmaan
ja Kokkolan alueella kahdeksassa toimipisteessä.
Hämeenlinnan pesula on
yhdeksäs. Se ei ole pesulan
nimestä huolimatta auki ympäri
vuorokauden, vaan Prisman
aukioloaikoina.
Pesuloita avataan tänä vuonna viisi.
Kotimaisuusaste korkea.
Lukittava kuivauskaapisto sekä
koneiden ohjaus- ja puhelinmaksujärjestelmät ovat yrityksen itsensä suunnittelemia.
Pesukoneet valmistetaan
Kataloniassa Espanjassa.
Kasvu alkoi vuona 2014, jolloin yritys sai Tekesiltä lainaa.
24 Pesulan liikevaihto kasvoi
viime vuonna 40 prosenttia.

•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 

”Suomessa pestään
mieluiten pyykit
omassa pienessä
24 Pesulassa kotona.”
Asko Nevala
24 Pesulan toimitusjohtaja

Pesula 24 aukeaa Tiiriön Prismakeskuksessa iltapäivällä.
KUVA: Terho Aalto

Amerikkalaisissa elokuvissa

pesukerta maksetaan kolikoilla,
mutta Suomessa käteisellä maksamisesta ollaan jo luopumassa.
Itsepalvelupesulassa voikin maksaa vastaisuudessa matkapuhelimella tai pankkikortilla.
– Valmiita laitteita ja systeemejä
ei ole, vaan kaikki on kehitettävä
itse. Olemme suunnitelleet itse
muun muassa puhelinmaksujärjestelmät ja ne on myös valmistettu Suomessa, Asko Nevala sanoo.
Nevalan mukaan ketjun tarkoituksena on laajentua ainakin 40
pesulan kokoiseksi. Helsinkiin pe-

Hämeen Sanomat
löytyy myös Facebookista,
Twitteristä ja Instagramista.
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Pesula

Yrityksen startup-vaihe kesti
viisitoista vuotta, sillä ketju oli
luotava itse Suomen oloihin sopivaksi. Nevala kertoo, että he keksivät itse osan pesukoneista ja kuivauskaapistot, jotka on patentoitu.
Uusia koneita kehitellään koko
ajan lisää, mutta ne julkistetaan
vasta kesällä.

uutiset

suloita on tulossa kaikkiaan 15 ja
Hämeenlinnakin saa tarpeen vaatiessa vielä toisen pesulan. Seuraavan pesulan ketju avaa kesäkuussa pääkaupunkiseudulle.
– Itsepalvelupesulaan ei tule
työntekijää, eikä sinne ole mahdollista myöskään varata aikaa.
Kokemuksesta tiedämme, että
kaikille löytyy kyllä aikaa. Kiireisintä pesulassa on heinä- ja joulukuussa, Asko Nevala kertoo.
Nevalan mukaan Pesula 24 on

jo Suomen suurin itsepalvelupesula. Kohta ketju hätyyttelee jo
Euroopan kärkeä.
– Mikä on laajentuessa, kun
taustalla on hyvä idea ja kova kysyntä, mutta suuria investointeja
meillä on vielä edessämme, Nevala sanoo.
24 Pesula laajenee näillä näkymin kesällä ainakin Venäjälle, Balttiaan ja Isoon-Britanniaan. HäSa
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Miten on?

Miten MLL Hämeen piirin tuki
hyödyttää kaupunkilaisia?
Susanna Kinnari

toja tukemalla voimme säästää
korjaavissa palveluissa.

Tampereella pääpaikkaansa
pitävä Mannerheimin lastensuojeluliiton Hämeen piiri
(MLL) on komeillut viime
vuosina kärkiviisikossa, kun
Hämeenlinnan elämänlaatulautakunta on päättänyt
avustuksista. Lautakunta
myönsi tänä vuonna MLL:n
Hämeen piirille kolmanneksi
suurimman avustuksen, yhteensä 15 500 euroa. Verkkosivujensa mukaan Hämeen
piiri toimii Pirkanmaalla,
Kanta-Hämeessä ja PäijätHämeessä.

Miten avustus on aikaisempina vuosina hyödyttänyt
kaupunkilaisia, jos kummitoiminta on alkanut vasta viime vuonna?
– Aikaisemmin raha on mennyt lastenvahtien välitykseen
ja perhekahvilatoimintaan. Tukea oltiin laskemassa, mutta se
päätettiin pitää entisellä tasolla, koska mukaan tuli uutena
perhekummitoiminta. Saamme siis enemmän suunnilleen
samalla rahalla.

Hämeenlinna

Millä perusteella avustus
on myönnetty ja miten raha
hyödyttää hämeenlinnalaisia, asiaa valmistellut tilaajapäällikkö Jari Pekuri?
– Avustusta on myönnetty Hämeenlinnassa olevan toiminnan perusteella. Kriteereitä on
ollut kaksi: heidän tuottamansa lastenhoitopalvelu ja perhekummitoiminta. Molemmat
lasketaan mukaan kaupungin
ennaltaehkäisevän työn kokonaisuuteen. Näitä toimin-

Miten MLL:n Hämeen piiri
näkyy Hämeenlinnassa, piirin toiminnanjohtaja Marita
Viertonen?
– Meillä on Hämeenlinnan
Kumppanuustalolla aluetoimisto, ja perhekeskustoiminnan koordinaattori toimii Hämeenlinnan ja Kanta-Hämeen
alueella.
Miten piirin saama avustus
menee hämeenlinnalaisten
hyödyksi?
– Hämeenlinnan kaupunki on
avustanut pitkään MLL:n las-

tenhoitotoimintaa, toki näin
tekevät myös muut alueen kunnat. Toiminnan ohjaus, koulutus ja tuki on perhekeskustoiminnan koordinaattorin tehtävä, ja osa avustuksesta menee
hänen palkkaansa. Hämeenlinnassa on toistakymmentä lastenhoitajaa ja uutta on, että nyt
myös Lammille on saatu hoitajia. Rahalla myös markkinoidaan ja koulutetaan hoitajia.
– Toinen osa on viime vuonna aloitettu perhekummitoiminta. Idea on, että koulutetaan vapaaehtoisia aikuisystäviä lapsiperheille tai pienten
koululaisten perheisiin. Kummit ovat tukena perheille, joilla
ei ole sukulaisia tai tukiverkkoja kaupungissa. Perhekummeja
on koulutettu kymmenkunta ja
lisää koulutetaan. Avustus menee koordinaattorin palkkaan.
Hämeen piiriltä ei siis siirry
rahaa paikallisyhdistyksille?
– Ei. MLL:ssä keskusjärjestö,
piirit ja paikallisyhdistykset
ovat kaikki taloudellisesti itsenäisiä. Piirin tehtävänä on
kouluttaa ja tukea paikallisyhdistyksissä tehtävää vapaaehtoistyötä. HÄSA

Kantakaupungin kyydeistä
lyhyt sopimus
Kyydittämön ja Kyytikeskuksen aloitus ensi
vuonna.
Hanna Antila-Andersson
Hämeenlinna

Koulu- ja muiden kyytien kilpailuttaminen on melkoinen
hetteikkö, koska pelkästään
Hämeenlinnan alueella on
lukuisia eripituisia kuljetussopimuksia.
Tällä hetkellä Hauhon alueen kuljetuskokonaisuudesta
on meneillään tarjouskilpailu, mutta myös Rengon, Tuuloksen ja kantakaupungin sopimukset päättyvät tulevana
kesänä, samoin Janakkalan ja
Hämeenlinnan väliset koulukuljetussopimukset.
Kyytien kilpailuttamiseen tuo

oman lisänsä se, että esimerkiksi Kanta-Hämeenlinnan
koulukyydeistä suuri osa on
sellaisia, että ne soveltuisivat

perusteilla olevan Kyytikeskuksen yhdistelyyn ja välitykseen muiden matkojen kanssa.
Siksi kaupunginhallitus
päättikin kilpailuttaa KantaHämeenlinnan sekä Janakkalan ja Hämeenlinnan väliset
koulu- ja esikoulukuljetukset vain vuodeksi. Tosin sopimukseen sisältyy vuoden optiomahdollisuus.

Hämeenlinnan alueella
on lukuisia eripituisia
kuljetussopimuksia.

Kuljetukset jaetaan myös
alueellisiksi kokonaisuuksiksi. Sopimuksen voimassaoloaika on enintään elokuuhun
2018 asti.
Rengon kuljetuskokonaisuus sen sijaan kilpailutetaan
kahdeksi vuodeksi. Koska sopi-

mukseen sisältyy samanpituinen optio, se voi jatkua enintään elokuuhun 2020 asti.
Tuulokseen taas tavoitellaan vuoden sopimusta kahden vuoden optiolla lisättynä.
Tällöin sopimus kestää maksimissaan elokuuhun 2019 asti.
Hämeenlinna , Hattula ja Ja-

nakkala ovat päättäneet perustaa yhteisen kuljetusorganisaation Kyydittämön. Samalla ostetaan ulkoistettuna palveluna kuljetusten välitys- ja
yhdistelypalvelu Kyytikeskus.
Tavoitteena on toimintojen
käynnistyminen vuoden 2017
alussa. Kyydittämön ja Kyytikeskuksen toiminnalle on tärkeää, että saman alueen erilaisten kuljetusten sopimusajat saadaan synkronoiduksi.
Se vie joillain alueilla useita
vuosia, mutta tavoitteena on
tilanne, jossa kuljetuksia on
mahdollista katsoa kokonaisuutena. HÄSA

