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Kannattaako auto pestä käsin vai koneella?
Münchenin teknillinen korkeakoulu on toteuttanut puolueettoman tieteellisen
vertailututkimuksen yhteistyössä Mercedes-Benzin kanssa. Tutkimuksen
tavoitteena on osoittaa ero maalipinnan vaurioissa auton käsinpesun ja konepesun
välillä.
Jotta tutkimus olisi mahdollisimman todenmukainen, käytettiin testeissä tavanomaisia
porrasperäisiä perheautoja, joilla oli ajettu pari tuhatta kilometriä. Jokaista autoa pestiin
samanlaisella pesutiheydellä vuoden ajan (noin 25 pesua). Osa autoista pestiin käsin, osa
automaattisia pesulaitteita käyttäen.
Jotta tutkimus olisi mahdollisimman todenmukainen, viisi testiautoa käsiteltiin katupölyllä,
öljyisellä vedellä ja sulatussuolojen jäämillä. Myös lokasuojiin kerrytettiin likaa. Tämä
testiseos tarkastettiin mikroskoopilla ja se sisälsi sorahiukkasia, jotka olivat kooltaan
0,5 – 1,0 mm. Näinkin pienet hiukkaset riittävät vaurioittamaan kestävintä maalipintaa, ellei
sorapölyä ole huolella pesty pois.

Käsinpesu
Neljälle testihenkilölle annettiin tehtäväksi ilman sen suurempia pohjatietoja pestä neljä
testiautoa käsin. Jokaisen heistä tuli tehdä niin perusteellista työtä kuin mahdollista.
Testihenkilöitä oli neljä ja heistä jokainen käytti omaan suosikkimenetelmäänsä ja työkalujaan auton käsinpesuun. Näin saatiin testattua yleisimmät pesumenetelmät, joita
autonomistajat käyttävät pestessään autoa käsin.
Neljä innokasta testipesijää aloitti pesu-urakan eri puolilla kaupunkia. Yksi testipesijä käytti
itsepalvelupesupistettä ja sen painepesumahdollisuutta, toinen käytti kotipihansa
puutarhaletkua ja siihen kiinnitettävää pesuharjaa. Kolmas testipesijä luotti ämpäriin,
pesusieneen ja puutarhaletkuun. Ympäristöaktivistien kauhuksi ja paikallisten säännösten
vastaisesti neljäs testipesijä pesi autonsa järven rannalla.

Automaattipesu
Työlään käsinpesun vastapainoksi viides testiauto pestiin pesuautomaatissa. Jotta
tutkimustilanne säilyisi puolueettomana, auto tuotiin pesupaikalla etukäteen ilmoittamatta
normaalin aukioloajan puitteissa.
Testiauto pestiin muiden pestävien autojen joukossa.
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Tutkimus
Maalipinnan vaurioiden mittaamiseen käytettiin mikroskooppia. Heijastusmikroskooppi ja
elektronimikroskooppi antoivat tuloksista kuitenkin pelkästään visuaalisen kuvan. Tästä
syystä vertailukelpoista mittaria naarmujen todellisen syvyyden mittaamiseksi ei näillä
menetelmillä kyetty saavuttamaan.
Tästä johtuen mittaamiseen käytettiin interferenssimikroskooppia, jonka avulla naarmujen
ja uurteiden todellinen syvyys saatiin selville.
Tämä menetelmä saa kiiltävän pinnan kaikkine epätasaisuuksineen näkymään
kohokarttana. Menetelmässä luodaan ääriviivoja vastaavat interferenssijuovat. Juovien
etäisyys toisistaan on 0,27 millimetrin tuhannesosaa. Tämä mahdollistaa pienimmänkin
naarmun ja uuteen näkymisen kiiltävällä pinnalla, jolloin ne voidaan tarkasti mitata ja niitä
voidaan verrata toisiinsa.

Tulokset
Vertailutestissä saatiin tuloksia, joista jokaisen autonomistajan tulisi olla tietoinen.
Automaattipesulla ja käsinpesulla on täysin erilaiset vaikutukset auton maalipintaan.
Entä miltä auton maalipinta sitten näyttää yhden vuoden autopesuja vastaavan 25 pesun
jälkeen?
Tulokset ovat masentavia, ainakin niille autonomistajille jotka tähän asti ovat vannoneet
käsinpesun nimeen. Syvimmät käsinpesun aiheuttamat naarmut olivat syvyydeltään jopa
1/10 maalipinnan kokonaispaksuudesta. Mikroskoopilla tarkasteltaessa maalipinta näytti
kraatterimaisemalta. Lika ja sorahiukkaset olivat naarmuttaneet maalipintaa pahasti.
Käsinpesussa käytettiin poikkeuksetta liian vähän vettä. Puutarhaletkua ja pesusientä
käytettäessä sorahiukkaset pääsevät kulkeutumaan pesusienen tai pyyheliinan huokosiin,
eikä huokosia saada täysin puhdistettua edes hyvin huuhtelemalla. Näin ollen
puhdistukseen tarkoitettu pyyheliina toimii itse asiassa hiomapaperina. Käsinpesu
aiheuttaa maalipintaan joukon epätasaisia naarmuja.
Automaattipesussa pestyn testiauton maalipinta oli hyvin erilainen edellisiin testituloksiin
verrattuna. Käsin pestyihin pintoihin verrattuna maalipinta oli huomattavan tasainen.
Maalipinnassa havaittiin hyvin ohuita samansuuntaisia jälkiä, jotka olivat syvyydeltään alle
0,0003 mm. Nämä ovat seurausta tasaisesti liikkuvista ja kääntyvistä harjaksista.
Automaattipesussa pestyt maalipinnat olivat erittäin hyvässä kunnossa 25 pesun
jälkeenkin.
Pestiinpä auto käsin tai pesuautomaatissa, heti pesun jälkeen se näyttää tahrattoman
puhtaalta. Tekemämme tutkimus osoittaa, ettei kaikki ole aina sitä miltä näyttää.
Pesuautomaatissa pestyn auton maalipinta on huomattavasti paremmassa kunnossa kuin
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käsin pestyn auton maalipinta. Riippumatta siitä, kuinka hellästi auton omistaja
ajoneuvoaan pesi.
Lopulta autoaan kotikonstein pesevä omistaja päätyy vahaamaan tai muutoin kiillottamaan
autoaan, jonka maalipinta on alkanut näyttää samealta. Tämä toki palauttaa maalipinnan
kiiltoa ja vahatut autot kieltämättä näyttävätkin siltä, kuin olisivat juuri saapuneet
autokaupasta. Ylpeä omistaja unohtaa auton vahaamiseen kuluneet pitkät tunnit ja on mitä
luultavimmin täysin tietämätön siitä, mikä itse asiassa on aiheuttanut koko prosessin:
edellisten viikonloppujen ahkera käsinpesu ja sen aiheuttamat naarmut.

Ammattilaisten pesupalveluja ja -laitteita käyttävä autonomistaja puolestaan
varmistaa autonsa maalipinnan hellävaraisen käsittelyn.
Auto vaatii kuitenkin tässäkin tapauksessa aina toisinaan työlään vahauksen, jotta
hellävaraisesti pesetettyä maalipintaa voidaan suojata esimeikiksi ilmansaasteilta ja
lintujen jätöksiltä. Myös tämän autonomistajan auto näyttää vahauksen jälkeen siltä, kuin
se olisi vastaostettu.
Molempia pesutekniikoita käyttäneiden pesijöiden autot näyttävät pesun ja vahauksen
jälkeen kutakuinkin samalta. Tosiasiassa ammattimainen automaattipesu hoitaa autoa ja
erityisesti sen maalipintaa paremmin kuin käsinpesu ja sen vaatima erilaisten
kiillotustahnojen ja vahan käyttö.
Tutkimusprosessissa kävi ilmi, että autonomistaja, joka käytti ammattilaisten pesupalveluja
ja -laitteita, säästi paljon aikaa ja selvisi pesusta vähemmällä työllä ja vaivalla.
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Münchenin teknisessä yliopistossa suoritetun
tieteellisen tutkimuksen tuloksia
Yhä vain huhutaan, että konepesu aiheuttaa maalivaurioita, ja että käsinpesu on
hellävaraisempi auton maalille. Siksi Münchenin teknisen yliopiston tutkijat ovat
tutkineet jo vuosia, miten käsinpesu tai koneellinen pesu vaikuttavat auton maalipintaan.
Se joka pesee autonsa käsin, panee alulle ruostumisen!
Interferenssimikroskooppi näyttää selvästi, mitä monet käsinpesijät eivät pysty näkemään:
sileään maalipintaan muodostuu ennen pitkää syvien kuoppien täplittämä
kraaterimaisema. Kura – ennen kaikkea siinä olevat pienet hiekanjyvät – naarmuttavat ja
raapivat maalipinnan nopeasti.
Vahvasti suurennettu mikroskooppikuva käsin pestystä maalipinnasta (kuvat 1 ja 2)
osoittaa selvästi, miten vahingollista käsinpesu on, varsinkin kun auto on hyvin likainen ja
pestessä käytetään niukasti vettä.
Mikroskooppikuva auton käsin pestystä maalipinnasta:
Kuva 1

Kuva 2

Kun pesukertoja tulee lisää, sotkuiseen verkkoon tulee yhä enemmän kuoppia, vakoja ja
uurteita. Vain perusteellinen, pintalakan tasoittava kiillotus saa rasittuneen maalin taas
kiiltämään.
Konepesussa näitä ongelmia ei ilmene. Edes 25 pesun jälkeen – näin monta kertaa auto
keskimäärin pestään kahden vuoden aikana – mikroskooppikuvissa ei näy mitään syviä
naarmuja. Koneella pesty maalipinta on jopa kovan rasituksen jälkeen lähes sileä.
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Käsinpesun petollisuus johtuu ennen kaikkea siitä, että käytetään vajavaisia pesuvälineitä.
Pesusienet sitovat lian huokosiinsa. Kuva 3 on mikroskooppikuva uudesta sienestä. Kuva
4 näyttää sellaisen sienen kunnon, joka huuhdottiin hyvin ja joka näytti testaajan mielestä
puhtaalta (kivensiruja ja likarakeita).
Kuva 3

Kuva 4

Tutkija: "Käsinpesussa maalipinnalle ei tule juuri koskaan tarpeeksi vettä. Lisäksi sieni on
vielä perusteellisesti huuhdeltunakin täynnä teräväsärmäisiä hiekanjyviä: se vaikuttaa kuin
hiomalaikka.
Konepesussa kaikki on toisin: suuret vesimäärät ja harjat, joiden harjaksissa on
erikoisprofiili, poistavat lian maalipinnalta käytännöllisesti katsoen jälkiä jättämättä.
Tasainen harjapaine ei vahingoita maalia vaan poistaa siitä liian tasaisesti ja hitaasti.
Kahdenkymmenenviiden pesun jälkeen pintalakasta on hävinnyt vasta kymmenesosa
– käsinpesijä saa saman verran pois jo ensimmäisillä naarmuilla."
Tutkijat selvittivät myös sen, miten tämä pintalakan kuluminen voidaan estää tehokkaasti:
säännöllisellä koneellisella hoitopesulla, jossa käytetään kuumavahaa.
Kuva 5 osoittaa, miltä auton maalipinta näyttää 25 pesun jälkeen. Pinnassa on sotkuinen
naarmujen verkosto. Tässä auttaa vain perusteellinen kiillotus! Kuva 6 esittää automaalia
25 pesukoneella suoritetun pesun jälkeen. Tasaisesti vähäisiä ja hyvin matalia
syvennyksiä.
Kuva 5

Kuva 6
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Pikasilmäys tuloksiin:
•

Miljoonien autonomistajien pitää tulla uusiin ajatuksiin, koska käsinpesu pilaa
maalin.

•

Jatkuva vaihtaminen käsinpesusta automaattipesukoneeseen ja takaisin on
erityisen haitallista, koska silloin maalia kulutetaan kahdella täysin erilaisella tavalla:
käsinpesussa syntyvillä syvillä naarmuilla ja pesukoneen tasaisella kulutuksella.

•

Lopullinen siirtyminen käsinpesusta konepesuun antaa jo etuja: maali ei
naarmuunnu enempää.

•

Paras vaihtoehto on säännöllinen konepesu. Jos silloin levitetään myös
kuumavahaa, se estää maalin kulumisen konepesussa. Lisäksi vaha suojaa maalia
ilmassa olevilta syövyttäviltä kemikaaleilta.

•

Kokonaan pesemättä jättäminen ei ole mikään vaihtoehto. Lika ei suojaa! Maali
"kukkii" pois ja ruostuminen alkaa.

•

Kehuttu "hellävarainen" auton peseminen sientä ja ämpäriä käyttäen ei kelpaa
mihinkään! Se pilaa maalin ja edistää korroosiota!

•

Sivumennen sanottuna: useissa kaupungeissa auton peseminen kadulla on
kielletty. Siitä voi saada tuntuvan sakon!

