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Itsepalvelupesu tekee autopesulan  
tarjoomasta täydellisen
Kiviniityn auto- ja maatalouskonehuolto Oy on toisessa polvessa johdettu  
perheyritys, jonka toiminta on vuosien saatossa laajentunut maatalouskoneiden  
ja autojen huolloista ja korjauksista varaosien, tarvikkeiden, työkalujen, koneiden ja 
laitteiden myymiseen sekä monenlaisten oheispalvelujen tuottamiseen. Vuodesta 
2015 alkaen yhtiö on tarjonnut myös autonpesupalveluita. Autonpesuliiketoimintaa  
harjoitetaan kahdessa toimipisteessä ja siitä on kasvanut merkittävä osa koko  
yhtiön liiketoimintaa.

Itsepalvelupesukonsepti toimii  
automaattipesun rinnalla

Itsepalvelupesu on jo itsessään hyvää̈ liiketoimintaa. 
Se on myös hyvä̈ lisävaihtoehto, jonka voi tarjota 
automaattisen autonpesun rinnalla. Ja itsepalvelu- 
pesussa voi pestä muutakin kuin vain autoja. Paine-
pesuri mahdollistaa moottoripyörän, mopon, veneen, 
asuntoauton tai muun sellaisen laitteen pesun, jota 
automaattipesuun ei voi ajaa. Tämä on tiedostettu 
myös Kiviniitty CarWashin tarjoomaa suunniteltaessa 
ja itsepalveluhalli rakennettiinkin automaattipesun 
yhteyteen heti alusta alkaen.

”Mahdollistamme auton puhdistuksen itsepalvelu- 
pesuhallissa, joka on ympäristöystävällinen vaihto-
ehto kotipihalle. Itsepalvelupesussa kaikki jätevedet 
käsitellään, eikä kemikaalipitoinen vesi mene  
luontoon ja vesistöihin. Meidän itsepalvelupesus- 
tamme löytyvät painepesuri, imuri, tekstiilipesuri  
ja mattopesuri, jotka kaikki toimivat minuuttiveloi- 
tuksella. Niiden käytön voi kätevästi maksaa pesulan 
maksutolpalla”, kertoo Kiviniityn auto- ja maatalous-
konehuolto Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Kiviniitty.

Pesuvaihtoehtoja jokaisen asiakkaan 
tarpeen mukaan

Vaikka automaattisen autonpesun suosio on  
kasvanut voimakkaasti viimeisten vuosien aikana, 
osa asiakkaista valitsee mieluummin itsepalvelu- 
pesun. Pesuja käytetään usein myös toisiaan  
täydentäen. Itsepalvelupesu on helppokäyttöinen  
ja tekniset apuvälineet takaavat hyvän pesukoke- 
muksen.

Mahdollistamme auton  
puhdistuksen itsepalvelu- 
pesuhallissa, joka on  
ympäristöystävällinen  
vaihtoehto kotipihalle. 



”Meillä on paljon asiakkaita, jotka käyttävät mielellään 
kumpaakin pesuvaihtoa, ensin pestään auto päältä 
automaattipesussa ja sen jälkeen itsepalvelupesu- 
puolella hoidellaan auto puhtaaksi myös sisältä. Nämä 
pesut ehdottomasti täydentävät toisiaan. Osa ostaa 
aikaa itsepalvelupuolelta 20 minuutiksi ja on joukossa 
asiakkaita, jotka ostavat aikaa 1,5 tunniksi. Jokaiselle 
tarpeen mukaan”, kertoo Juha-Pekka Kiviniitty.

Kaikki tarvittava yhdeltä kumppanilta

Kiviniitty CarWashin pesulaitteet on toimittanut  
Prowash, WashTecin automaattipesukoneiden lisäksi 
myös itsepalvelupesulaitteet toimitti Kiviniityn pitkäai-
kainen luottokumppani. Yhteistyö alkoi ensimmäisen 
koneen hankinnalla v. 2015 ja on jatkunut tiiviinä siitä 
asti.

”Prowash on meille täydellinen autonpesukumppani. 
Huippulaitteiden lisäksi saamme heiltä kaiken  
tarvittavan huollon sekä opastuksen autonpesuliike- 
toiminnan menestyksekkääseen toteuttamiseen.  
Heidän asiantuntemuksensa on ollut suureksi avuksi  
ja heidän kokemuksensa näkyy kaikessa mitä tekevät”, 
summaa Kiviniityn auto- ja maatalouskonehuolto  
Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Kiviniitty.
.

Prowash on meille  
täydellinen autonpesu- 
kumppani. 



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!

Prowash Oy
09 3508 1090
www.prowash.fi
info@prowash.fi


