
Saila Karpiola
Hämeenlinna

Vanhat kunnon räsymatot ovat 
Hämeenlinnan ensimmäisen, pel-
kästään itsepalveluna toimivan 
pesulan, 24 Pesulan, selkäranka.

Amerikkalaisista elokuvista 
tuttu pesula ollaan hyväksymäs-
sä pikkuhiljaa osaksi suomalaista 
arkea, vaikka Suomessa pestään-
kin vielä mieluiten pyykit omas-
sa pienessä 24 Pesulassa kotona.

– Suurin osa asiakkaita on 
30–55-vuotiaita perheenäitejä. 
Kaupungeissa itsepalvelupesu-
lassa pestään jo vaatteita, mutta 
maalla ja pikkukaupungeissa räsy-
matot ovat ykkösiä, 24 Pesulan toi-
mitusjohtaja Asko Nevala sanoo.

EtEnkin pääkaupunkisEudun ar-
keen itsepalvelupesulat istuvat As-
ko Nevalan mielestä hyvin. Ahtai-
siin kylpyhuoneisiin ei välttämättä 
haluta hankkia omaa pesukonetta 

jyskyttämään, vaan pyykit pestään 
mieluummin muualla.

– Pesulat ovat auki koko vuo-
rokauden. Esimerkiksi Hämeen-
linnassa pesula avattiin kuiten-
kin Prismassa ja pesula on auki 
kaupan aukioloaikojen mukaan, 
Asko Nevala kertoo.

Tiiriön Prismassa tänään ilta-
päivällä aukeava itsepalvelupesu-
la siirrettiin viime viikon lopussa 
yhtiön tuotantolaitoksilta Ylöjär-
veltä valmiina Hämeenlinnaan.

24 pEsula on perheyritys, jonka 
perustivat Kokkolassa kolme Ne-
valan veljestä vuonna 1999.

– Saimme idean pesulasta sau-
nassa, kun kyllästyimme emän-
tiemme nalkutukseen siitä, et-
tä autourheilu vie kaiken ajan ja 
rahat. Olemme kaikki tekniikan 
alalla ja päätimme perustaa pe-
sulaketjun. Nyt pesulat ovat jo 
ohittaneet autourheilun, Asko 
Nevala nauraa.

Itsepalvelu- 
pesula elää  
räsymatoilla

●● Hämeenlinnaan avataan tänään Suomen yhdeksäs 24 
Pesula. 

●● Itsepalvelupesuloiden ketju aikoo avata 40 liikettä koko 
Suomeen ja suunnata sitten Eurooppaan.
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Pesula 24 aukeaa Tiiriön Prisma-
keskuksessa iltapäivällä.  
KUVA: Terho Aalto

Yrityksen startup-vaihe kesti 
viisitoista vuotta, sillä ketju oli 
luotava itse Suomen oloihin so-
pivaksi. Nevala kertoo, että he kek-
sivät itse osan pesukoneista ja kui-
vauskaapistot, jotka on patentoitu. 

Uusia koneita kehitellään koko 
ajan lisää, mutta ne julkistetaan 
vasta kesällä.

AmerikkAlAisissA elokuvissa 
pesukerta maksetaan kolikoilla, 
mutta Suomessa käteisellä mak-
samisesta ollaan jo luopumassa. 
Itsepalvelupesulassa voikin mak-
saa vastaisuudessa matkapuheli-
mella tai pankkikortilla.

– Valmiita laitteita ja systeemejä 
ei ole, vaan kaikki on kehitettävä 
itse. Olemme suunnitelleet itse 
muun muassa puhelinmaksujär-
jestelmät ja ne on myös valmistet-
tu Suomessa, Asko Nevala sanoo.

Nevalan mukaan ketjun tarkoi-
tuksena on laajentua ainakin 40 
pesulan kokoiseksi. Helsinkiin pe-

suloita on tulossa kaikkiaan 15 ja 
Hämeenlinnakin saa tarpeen vaa-
tiessa vielä toisen pesulan. Seu-
raavan pesulan ketju avaa kesä-
kuussa pääkaupunkiseudulle.

– Itsepalvelupesulaan ei tule 
työntekijää, eikä sinne ole mah-
dollista myöskään varata aikaa. 
Kokemuksesta tiedämme, että 
kaikille löytyy kyllä aikaa. Kiirei-
sintä pesulassa on heinä- ja joulu-
kuussa, Asko Nevala kertoo.

NevAlAN mukAAN Pesula 24 on 
jo Suomen suurin itsepalvelupe-
sula. Kohta ketju hätyyttelee jo 
Euroopan kärkeä.

–  Mikä on laajentuessa, kun 
taustalla on hyvä idea ja kova ky-
syntä, mutta suuria investointeja 
meillä on vielä edessämme, Ne-
vala sanoo.

24 Pesula laajenee näillä nä-
kymin kesällä ainakin Venäjäl-
le, Balttiaan ja Isoon-Britanni-
aan. HäSA

Pesula

Ketjuun lisää  
toimipisteitä

  • 24 Pesula on kolmen Nevalan 
veljeksen perheyritys Kokkolas-
sa. Yritys perustettiin 1999.

  • Toimii Helsingin, Pirkanmaan 
ja Kokkolan alueella kahdeksas-
sa toimipisteessä.

  • Hämeenlinnan pesula on 
yhdeksäs. Se ei ole pesulan 
nimestä huolimatta auki ympäri 
vuorokauden, vaan Prisman 
aukioloaikoina.

  • Pesuloita avataan tänä vuon-
na viisi.

  • Kotimaisuusaste korkea. 
Lukittava kuivauskaapisto sekä 
koneiden ohjaus- ja puhelin-
maksujärjestelmät ovat yrityk-
sen itsensä suunnittelemia.

  • Pesukoneet valmistetaan 
Kataloniassa Espanjassa.

  • Kasvu alkoi vuona 2014, jol-
loin 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

Susanna Kinnari
Hämeenlinna

Tampereella pääpaikkaansa 
pitävä Mannerheimin lasten-
suojeluliiton Hämeen piiri 
(MLL) on komeillut viime 
vuosina kärkiviisikossa, kun 
Hämeenlinnan elämänlaa-
tulautakunta on päättänyt 
avustuksista. Lautakunta 
myönsi tänä vuonna MLL:n 
Hämeen piirille kolmanneksi 
suurimman avustuksen, yh-
teensä 15 500 euroa. Verkko-
sivujensa mukaan Hämeen 
piiri toimii Pirkanmaalla, 
Kanta-Hämeessä ja Päijät-
Hämeessä. 

Millä perusteella avustus 
on myönnetty ja miten raha 
hyödyttää hämeenlinnalai-
sia, asiaa valmistellut tilaa-
japäällikkö Jari Pekuri?
– Avustusta on myönnetty Hä-
meenlinnassa olevan toimin-
nan perusteella. Kriteereitä on 
ollut kaksi: heidän tuottaman-
sa lastenhoitopalvelu ja per-
hekummitoiminta. Molemmat 
lasketaan mukaan kaupungin 
ennaltaehkäisevän työn ko-
konaisuuteen. Näitä toimin-

toja tukemalla voimme säästää 
korjaavissa palveluissa.

Miten avustus on aikaisem-
pina vuosina hyödyttänyt 
kaupunkilaisia, jos kummi-
toiminta on alkanut vasta vii-
me vuonna?
– Aikaisemmin raha on men-
nyt lastenvahtien välitykseen 
ja perhekahvilatoimintaan. Tu-
kea oltiin laskemassa, mutta se 
päätettiin pitää entisellä tasol-
la, koska mukaan tuli uutena 
perhekummitoiminta. Saam-
me siis enemmän suunnilleen 
samalla rahalla.

Miten MLL:n Hämeen piiri 
näkyy Hämeenlinnassa, pii-
rin toiminnanjohtaja Marita 
Viertonen?
– Meillä on Hämeenlinnan 
Kumppanuustalolla aluetoi-
misto, ja perhekeskustoimin-
nan koordinaattori toimii Hä-
meenlinnan 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 kun-
nat. Toiminnan ohjaus, koulu-
tus ja tuki on perhekeskustoi-
minnan koordinaattorin tehtä-
vä, ja osa avustuksesta menee 
hänen palkkaansa. Hämeenlin-
nassa on toistakymmentä las-
tenhoitajaa ja uutta on, että nyt 
myös Lammille on saatu hoi-
tajia. Rahalla myös markkinoi-
daan ja koulutetaan hoitajia.

– Toinen osa on viime vuon-
na aloitettu perhekummitoi-
minta. Idea on, että koulute-
taan vapaaehtoisia aikuisystä-
viä lapsiperheille tai pienten 
koululaisten perheisiin. Kum-
mit ovat tukena perheille, joilla 
ei ole sukulaisia tai tukiverkko-
ja kaupungissa. Perhekummeja 
on koulutettu kymmenkunta ja 
lisää koulutetaan. Avustus me-
nee koordinaattorin palkkaan.

Hämeen piiriltä ei siis siirry 
rahaa paikallisyhdistyksille?
– Ei. MLL:ssä keskusjärjestö, 
piirit ja paikallisyhdistykset 
ovat kaikki taloudellisesti it-
senäisiä. Piirin tehtävänä on 
kouluttaa ja tukea paikallisyh-
distyksissä tehtävää vapaaeh-
toistyötä. HäSA

Miten Mll Hämeen piirin tuki 
hyödyttää kaupunkilaisia?

Miten on?

Kyydittämön ja Kyyti-
keskuksen aloitus ensi 
vuonna.

Hanna Antila-Andersson
Hämeenlinna

Koulu- ja muiden kyytien kil-
pailuttaminen on melkoinen 
hetteikkö, koska pelkästään 
Hämeenlinnan alueella on 
lukuisia eripituisia kuljetus-
sopimuksia.

Tällä hetkellä Hauhon alu-
een kuljetuskokonaisuudesta 
on meneillään tarjouskilpai-
lu, mutta myös Rengon, Tuu-
loksen ja kantakaupungin so-
pimukset päättyvät tulevana 
kesänä, samoin Janakkalan ja 
Hämeenlinnan väliset koulu-
kuljetussopimukset.

kyytieN kilpailuttamiseen tuo 
oman lisänsä se, että esimer-
kiksi Kanta-Hämeenlinnan 
koulukyydeistä suuri osa on 
sellaisia, että ne soveltuisivat 

perusteilla olevan Kyytikes-
kuksen yhdistelyyn ja välityk-
seen muiden matkojen kanssa.

Siksi kaupunginhallitus 
päättikin kilpailuttaa Kanta-
Hämeenlinnan sekä Janakka-
lan ja Hämeenlinnan väliset 
koulu- ja esikoulukuljetuk-
set vain vuodeksi. Tosin sopi-
mukseen sisältyy vuoden op-
tiomahdollisuus.

Kuljetukset jaetaan myös 
alueellisiksi kokonaisuuksik-
si. Sopimuksen voimassaolo-
aika on enintään elokuuhun 
2018 asti.

Rengon kuljetuskokonai-
suus sen sijaan kilpailutetaan 
kahdeksi vuodeksi. Koska sopi-

mukseen sisältyy samanpitui-
nen optio, se voi jatkua enin-
tään elokuuhun 2020 asti.

Tuulokseen taas tavoitel-
laan vuoden sopimusta kah-
den vuoden optiolla lisättynä. 
Tällöin sopimus kestää maksi-
missaan elokuuhun 2019 asti.

HämeeNliNNA, Hattula ja Ja-
nakkala ovat päättäneet pe-
rustaa yhteisen kuljetusorga-
nisaation Kyydittämön. Samal-
la ostetaan ulkoistettuna pal-
veluna kuljetusten välitys- ja 
yhdistelypalvelu Kyytikeskus. 

Tavoitteena on toimintojen 
käynnistyminen vuoden 2017 
alussa. Kyydittämön ja Kyyti-
keskuksen toiminnalle on tär-
keää, että saman alueen eri-
laisten kuljetusten sopimus-
ajat saadaan synkronoiduksi. 

Se vie joillain alueilla useita 
vuosia, mutta tavoitteena on 
tilanne, jossa kuljetuksia on 
mahdollista katsoa kokonai-
suutena. HäSA

Kantakaupungin kyydeistä 
lyhyt sopimus

Hämeenlinnan alueella 
on lukuisia eripituisia 
kuljetussopimuksia.

> Anna uutisvinkki  
puh. (03) 615 1410,  
toimitus@hameensanomat.fi

> Vastaava uutispäällikkö  
puh. (03) 6151 403,  
040 8682 403

x Hämeen Sanomat 
löytyy myös Facebookista, 
Twitteristä ja Instagramista.

> Jakelupäivystys  
puh. (03) 6151 344,  
ma–su klo 6.30–10.00
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