
35. Keskuspesula 

Yleistä. V. 1965 oli keskuspesulan kuudes 
varsinainen toimintavuosi. Edelliseen vuo-
teen verrattuna pestyn pyykin määrä ja tästä 
johtuvat muut toiminnot lisääntyivät vajaat 
9 %. Kertomusvuoden aikana tehtiin päätös 
liinavaatteiston varmuusvaraston aikaan-
saamisesta katastrofitilanteen varalta ja ko-
keiltiin 12.7.—4.9. välisenä aikana vapaata 
lauantaita siten, että muina päivinä sovellet-
tiin puoli tuntia normaalia pitempää työ-
aikaa. 

Keskusfiesulajaoston kokoonpano ja kokouk-
set. Kaupunginhallituksen keskuspesulajaos-
ton kokoonpano oli sama kuin edellisenä 
vuonna, paitsi että reht. Leo Backmanin ti-
lalle valittiin dipl.ins. Carl-Gustaf Londen. 

Keskuspesulajaosto piti vuoden aikana 
neljä kokousta, joiden pöytäkirjojen pykälä-
määrä oli 38. 

Tärkeimmät jaoston käsittelemät asiat 
koskivat mm.: mahdolliseen 40-tuntiseen 
työviikkoon siirtymiseksi tarvittavia toimen-
piteitä (25.2. 5 §); laitoskohtaisen tuotanto-
palkkion loppuerän vahvistamista v:lta 1964 
ja siihen liittyvien kysymysten 19. määritte-
lykohdan sanamuodon täsmentämistä (25.3. 
3, 4 §); huoltolautakunnan esitystä vaattei-
den keskitetyn desinfektion järjestämisestä 
laajempia kulkutautiepidemioita silmällä pi-
täen (25.3. 5 §); liinavaatteiden uudisvaraston 
aikaansaamista katastrofitilanteen varalta 
(10.6. 5 §); liinavaate-erien siirtämistä toisista 
kaupungin laitoksista keskuspesulaan (11.11. 
8 §); rumpukuivaajan hankkimista keskus-
pesulaan (11.11. 9 §) ja kaupungille kuulu-
mattomilta laitoksilta perittävien pesumak-
sujen suuruuden tarkistamista (11.11. 11 §). 

Keskuspesulan henkilökuntaan, joka oli työ-
sopimussuhteessa kaupunkiin, kuului 183 
henkilöä. Osastoittain henkilökunta jakautui 
seuraavasti: hallinto ja toimisto 5, laborato-
rio 1, liinavaateosasto 16, pesulaosasto 143 ja 
teknillinen osasto 18. 

Rakennukset ja laitteet. Pesularakennuksen 
kellarikerroksen autotallitilat olivat kerto-
musvuoden ajan vuokrattuna rakennusviras-
ton puhtaanapito-osastolle. Keskuspesulan 
tuotannolliseen toimintaan välittömästi tar-
vittavassa konekannassa ei tapahtunut muu-
toksia. 

Laitoksen toiminta. T o i m i s t o huolehti 
tavanomaisista toimistoalan ja tilitoimistolle 
kuuluvista tehtävistä. 

L a b o r a t o r i o suoritti tutkimuksia, 
joiden avulla selvitettiin pesu- ja huuhtelu-
vesistä, kattiloiden syöttövedestä, eri pesula-
koneiden toiminnasta sekä valmiista pyykistä 
päivittäin tai viikoittain otettujen näytteiden 
laatua. Lisäksi laboratorio huolehti pesussa 
jääneiden tahrojen poistamisesta sekä avusti 
pesu- ja huuhtelumenetelmien kehittämistä 
ja tekstiilien kestoa koskevissa tutkimuk-
sissa. 

L i i n a v a a t e o s a s t o osallistui laitos-
ten vaateasioita käsittelevän toimikunnan 
työhön liinavaatteiston kehittämiseksi. Eri-
koisesti pyrittiin selvittämään, mitä kankai-
sia vaatekappaleita voitaisiin korvata ns. 
kertakäyttöisillä tarvikkeilla. Kertomusvuon-
na luotiin järjestelmä, jonka avulla liinavaat-
teiden jakeluperusteita koskeva kortisto voi-
tiin pitää ajan tasalla ja siten saada edelly-
tykset pysyttää keskuspesulan omistama lii-
navaatekanta sekä osastojen tilaamat ja va-
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rastoimat vaatemäärät tarkoituksenmukaisi-
na käyttötarpeen kanssa. 

Liinavaatteiden uudishankintoja suoritet-
tiin 307 401 mk:n arvosta. Suoritetun inven-
toinnin mukaan keskuspesula omisti vuoden 
päättyessä 497 603 vaatekappaletta ja niiden 
kirjanpitoarvo oli 1 295 065 mk. Inventoin-
nin osoittama vajaus oli 3 855 kpl vastaten 
0.8 % inventoinnin kohteina olleiden vaate-
kappaleiden lukumäärästä ja vastaavasti n. 
0.7 % niiden arvosta. 

Kaupungin laitosten kokonaispyykkimää-
rästä oli kertomusvuoden aikana keskuspesu-
lan omistamien liinavaatteiden osuus keskim. 
78.7 %. Muu osa oli laitosten ja niiden hen-
kilökunnan omistuksessa. Vaatekorjaamossa 
paikattiin erilaisia vaatekappaleita 61 790 kg, 
mikä vastaa 1.9 % laitosten tarvitsemasta 
kokonaispyykkimäärästä. Korj auskelvotto-
mina poistettiin käytöstä 36 155 vaatekap-
paletta. 

P e s u l a o s a s t o l l a lajiteltiin, pestiin, 
mankeloitiin tai prässättiin ja pakattiin yh-
teensä 4 575 722 kg pyykkiä. Tästä määrästä 
oli kaupungin laitosten osuus 3 424 365 kg eli 
eli 74.84 %, ulkopuolisten laitosten osuus 
1 131 830 kg eli 24.74 %, oman henkilökun-
nan osuus 10 227 kg eli 0.2 2 % sekä hankit-
tujen uusien vaatekappaleiden osuus 9 300 kg 
eli 0.2 o %. Kaupungin eri laitosten kesken 
jakaantui pesty pyykkimäärä seuraavasti: 

Hesperian sairaala 
Kivelän sairaala 
Laakson sairaala 
Malmin sairaala 
Marian sairaala 
Röykän sairaala 
Koskelan sairaskoti ... 
Kustaankartanon van-

hainkoti 
Roihuvuoren vanhain-

koti laitoksineen 
sekä muut laitokset ... 

399 377 kg, 8.73% 
407 214 » 8.9 0 » 

332 755 » 7.2 7 » 

158 273 » 3 .46 » 

341 258 » 7 .46 » 

100 410 » 2 .19 » 

1 284 040 » 28.06 » 

187 964 » 4 .11 » 

123 305 » 2.7 0 » 

89 769 » 1.96 » 

Ulkopuolisista asiakaslaitoksista olivat mer-
kittävimmät Kätilöopisto, Töölön sairaala ja 
Sädehoitoklinikka. 

Pyykin kokonaismäärästä mankeloitiin 
80.2 %, prässättiin 12. l %, pelkästään kui-
vattiin 6.7 % ja kemiallisesti pestiin l.o %. 
Keskuspesula huolehti Hesperian, Kivelän, 
Laakson, Malmin, Marian ja Röykän sairaa-
loiden sekä Roihuvuoren vanhainkodin pyy-
kin kuljetuksesta. Kertomusvuoden aikana 
kehitettiin erikoisesti mankelimon työmene-
telmiä ja parannettiin prässäämön työsken-
telyolosuhteita. 

T e k n i l l i n e n o s a s t o huolehti kes-
kuspesulan tontin, rakennusten ja teknillisten 
laitteiden korjaus-, huolto- ja ylläpitotehtä-
vistä sekä lämpö- ja sähköenergian, veden ja 
paineilman toimittamisesta eri toimintakoh-
teiden tarpeisiin. Kertomusvuonna otettiin 
käyttöön höyrynjakelua automaattisesti oh-
jaava säätöjärjestelmä sekä rakennettiin 
prässäämöön paikallinen tuuletuskanavisto 
ja pientavaramankelin yhteyteen erillinen la-
jittelukuljetin. Lämpökeskus toimitti pesula-
rakennukseen sekä Koskelan sairaskodin alu-
eelle lämpöenergiaa yhteensä 21 413 milj. 
kilokaloria, josta edelliselle 36.9 % ja jälkim-
mäiselle 63.1%. Teknillinen osasto suoritti 
myös Koskelan sairaskodin tilaamia asennus-
ja korjaustöitä. 

Taloudellinen tulos. Kertomusvuonna ve-
loitettiin mankeloidusta ja prässätystä pyy-
kistä tammi-syyskuulta 50 p/kg ja loka-
joulukuulta 53 p/kg sekä vuokrauksesta 
18 p/kg ja korjauksesta 5 p/kg. Kuljetusmak-
suna veloitettiin matkan pituudesta riippuen 
4 — 7 . 5 p / k g . 

Keskuspesulan ulkopuolelle toimitetusta 
lämpöenergiasta laskutettiin 27.40 mk milj. 
kilokalorilta ja autotallista perittiin vuokraa 
raa 2.70 mk/m2 kuukaudessa. 

Kertomusvuoden varsinaiset tulot olivat 
tilien mukaan 3 488 998 mk, menot 3 340 608 
mk ja ylijäämä 148 390 mk. 
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