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Yleistä. Edelliseen vuoteen verrattuna lisääntyivät v. 1964 pestyn pyykin määrä 
ja tästä johtuvat muut toiminnot n. 6 %. Toiminnasta kertomusvuonna mainitta-
koon erikoisesti pyykkimäärän jatkuvasta kasvusta aiheutunut pesulakonekannan 
suorituskyvyn lisääminen 9 000 kg:sta 12 000 kg:aan 8 t:n työpäivää kohden las-
kettuna sekä kaupungin pitkän tähtäyksen taloussuunnitelmaan liittyvä keskuspesu-
lan vastaavan taloussuunnitelman laatiminen v:ksi 1966—1975. 

Keskuspesulajaoston kokoonpano ja kokoukset. Kaupunginhallituksen keskuspesula-
jaoston kokoonpano oli sama kuin edellisenä vuonna. Jaoston kokouksiin osallistui 
myös keskuspesulan johtaja sekä yhteen kokouksista sairaalatoimen ja huoltotoimen 
toimitusjohtajat. Jaosto kokoontui 5 kertaa. 

Keskuspesulan tuotantokomitea, jonka kokoonpano oli sama kuin edellisenä vuonna, 
kokoontui 4 kertaa. Kokouksiin osallistui myös toimihenkilöiden ja työntekijöiden 
edustajat. 

Keskuspesulan henkilökunnan, joka oli työsopimussuhteessa kaupunkiin, luku-
määrä oli 175 (ed. v. 165). Osastoittain henkilökunta jakaantui seuraavasti: hallinto 
ja toimisto 5, laboratorio 1, liinavaateosasto 17, pesulaosasto 134 ja teknillinen 
osasto 18. 

Teknilliset laitteet. Laitoksen toimintaan välittömästi tarvittavaa konekantaa 
lisättiin vuoden aikana kahdella pesukoneella, neljällä lingolla, kahdella rumpukui-
vaajalla, yhdellä mankelilla ja kahdella pyykin taittamiskoneella. 

Laitoksen toiminta. T o i m i s t o huolehti keskuspesulan kirjeenvaihdosta, lasku-
tuksesta, palkkalaskennasta, kirjanpidosta ja kustannuslakennasta sekä muista 
toimistotöistä ja tilisäännön mukaisesti tilitoimistolle kuuluvista tehtävistä. 

L a b o r a t o r i o suoritti tutkimuksia, joiden avulla selvitettiin pesu- ja huuh-
teluvesistä, kattiloiden syöttövedestä, eri pesulakoneiden toiminnasta sekä valmiista 
pyykistä päivittäin tai viikottain otettujen näytteiden laatua. Lisäksi laboratorio 
huolehti pesussa jääneiden tahrojen poistamisesta sekä avusti pesu- ja huuhtelu-
menetelmien kehittämisessä ja eräiden tekstiilien kestoa koskevissa tutkimuksissa. 
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L i i n a v a a t e o s a s t o osallistui laitosten vaateasioita käsittelevän toimi-
kunnan työhön liinavaatteiston kehittämiseksi. Erikoisesti pyrittiin selvittämään 
eri kangaslaatujen käyttökestävyyttä. Kertomusvuonna saatiin valmiiksi kortisto 
liinavaatteiden jakeluperusteista, joka oli apuna pyrittäessä saamaan keskuspesulan 
omistama liinavaatekanta sekä asiakaslaitosten osastojen tilaamat ja varastoimat 
vaatemäärät tarkoituksenmukaisiksi käyttötarpeen kanssa. 

Liinavaatteiden uudishankintoja suoritettiin 166 354 (ed. v. 218 780) mk:n ar-
vosta ja inventoinnin mukaan keskuspesula omisti vuoden päättyessä 482 405 
(478 432) vaatekappaletta niiden kirjanpitoarvon ollessa 1 234 580 (1 336 001) mk. 
Inventoinnin osoittama vajaus oli 5 276 (2 391) kpl vastaten l . i (0.5) % inventoin-
nin kohteina olleiden vaatekappaleiden lukumäärästä ja vastaavasti n. 0.6 (0.1) % 
niiden arvosta. 

Kaupungin laitosten kokonaispyykkimäärästä oli kertomusvuoden aikana kes-
kuspesulan omistamien liinavaatteiden osuus keskimäärin 76.9 (75.2) %. Muu osa oli 
laitosten ja niiden henkilökunnan omistuksessa. Vaatekorjaamossa paikattiin eri-
laisia vaatekappaleita 67 401 (61 390) kg, mikä vastasi 2.3 (2.1) % laitosten tarvitse-
masta kokonaispyykkimäärästä. Korjauskelvottomina poistettiin käytöstä 31 029 
(21 451) vaatekappaletta. 

P e s u l a o s a s t o s s a lajiteltiin, pestiin, mankeloitiin, prässättiin ja pakattiin 
yht. 4 207 456 (3 968 513) kg pyykkiä. Tästä määrästä oli kaupungin laitosten osuus 
3 097 375 kg eli 73.62 %, ulkopuolisten laitosten osuus 1 091 106 kg eli 25.93 %, 
oman henkilökunnan osuus 8 860 kg eli 0.21 % sekä hankittujen uusien vaatekappa-
leiden osuus 10 115 kg eli 0.2 4 %. Kaupungin eri laitosten kesken jakaantui pesty 
pyykkimäärä seuraavasti: Kivelän-Hesperian sairaala 723 079 kg, 17.19 %; Malmin 
sairaala 148 884 kg, 3.54 %; Marian sairaala 307 968 kg, 7.32 %; Röykän sairaala 
96 711 kg, 2.30 %; Laakson sairaala, tuberkuloositoimisto ja sairaanhoitajakoulu 
yht. 299 764 kg, 7.12 %; Koskelan sairaskoti 1 125 324 kg, 26.75 %; Kustaankarta-
non vanhainkoti 174 677 kg, 4.15 %; Roihuvuoren vanhainkoti laitoksineen 105 156 
kg, 2.50 % sekä eräät muut kaupungin laitokset 115 812 kg, 2.7 5 %. Ulkopuolisista 
laitoksista olivat merkittävimmät Kätilöopisto, Töölön sairaala ja Sädehoitokli-
nikka. 

Pyykin kokonaismäärästä mankeloitiin 77.9 (76.4) %, prässättiin 14.5 (16.2)%, 
pelkästään kuivattiin 6.6 (6.4) % ja kemiallisesti pestiin l.o (l.o) %. Keskuspesula 
huolehti koko vuoden Laakson, Malmin, Marian ja Röykän sairaaloiden, Roihuvuo-
ren vanhainkodin sekä 1.9. alkaen myös Hesperian ja Kivelän sairaaloiden pyykin 
kuljetuksesta. 

T e k n i l l i n e n o s a s t o huolehti keskuspesulan tontin, rakennusten, koneiden 
ja laitteiden sekä sähkö- ja putki verkostojen korjaus-, huolto- ja ylläpitotehtävistä 
sekä lämpö- ja sähköenergian, veden ja paineilman toimittamisesta eri toiminta-
kohteiden tarpeisiin. Lämpökeskus toimitti pesularakennukseen sekä Koskelan 
sairaskodin rakennuksille lämpöenergiaa yht. 21 770 (22 368) milj. kilokaloriaa, josta 
edelliselle 37 (35.2) % ja jälkimmäiselle 63 (64.8) %. Teknillinen osasto suoritti myös 
Koskelan sairaskodin tilaamia asennus- ja korjaustöitä. 

Pesularakennuksen kellarikerroksen autotallitilat olivat koko vuoden vuokrat-
tuna rakennusviraston puhtaanapito-osastolle. 

T a l o u d e l l i n e n t u l o s . Kertomusvuonna keskuspesula laskutti manke-
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loidusta ja prässätystä pyykistä tammi-maaliskuulta 48 (48) p/kg ja huhti-joulu-
kuulta 50 (48) p/kg sekä pyykin vuokrauksesta 20 (20) p/kg ja korjauksesta 5 (4.5) 
p/kg. Kuljetuksesta laskutettiin matkan pituudesta riippuen 4—7 (4—6) p/kg. 

Keskuspesulan ulkopuolelle toimitetusta lämpöenergiasta laskutettiin 27 (25.50) 
mk miljoonalta kilokalorialta ja autotallin vuokra oli 2.70 (2.50) mk/m2 kuukaudessa. 

Kertomusvuoden varsinaiset menot olivat 3 035 031.81 (2 816 528.94) mk, varsi-
naiset tulot 3 179 304.15 (2 947 801.19) mk ja ylijäämä 144 272.34 (131 272,25) mk. 
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