
36· Keskuspesula 

Yleisiä. V. 1966 oli keskuspesulan seitse-
mäs varsinainen toimintavuosi. Pestyn pyy-
kin määrässä ei tapahtunut mainittavaa 
lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna. 29.5. 
—3.9. välisenä aikana noudatettiin kokeilu-
mielessä 40 tunnin (toimistotyössä 35 tunnin) 
työviikkoa siten, ettei lauantaisin ollut muu-
ta toimintaa kuin likapyykin vastaanotto-
ja puhtaan pyykin luovutuspäivystys, osit-
tainen kuljetus ja lämpökeskuksen toi-
minta. 

Keskuspesula]aoston kokoonpano ja ko-
koukset, Kaupunginhallituksen keskuspesu-
lajaostoon kuuluivat puheenjohtajana raken-
nustointa johtava apul.kaup.joht. Veikko 
Järvinen sekä jäseninä joht. Arne Berner, 
dipl.ins. Carl-Gustaf Londen, rva Hellä 
Meltti ja päätoimitt. Pentti Poukka. 

Jaosto kokoontui vuoden aikana 6 kertaa. 
Päätökset. Keskuspesulaj aoston tärkeim-

mistä päätöksistä mainittakoon: keskuspesu-
lan johtajan sijaisen määrääminen tämän 
palkattoman työloman ajaksi sekä loman 
jatkaminen v:ksi 1967 (3.3. 9, 10 §, 2.6. 10 §, 
22.12. 2, 3 §); työsuhteisen käyttöpäällikön 
valitseminen keskuspesulaan (24.3. 2§, 2.6. 
10 §); kuivaus- ja aukilyöntikoneen toimi-
tuksen myöhästymisestä hankintasopimuk-
seen merkityn vahingonkorvauksen perimät-
tä jättäminen (2.6. 11 §); pyykinkuljetus-
laatikoiden hankkiminen (13.10. 5 §); ulko-
puolisten laitosten pyykinpesumaksuj en ko-
rottaminen (13.10. 13 §, 11.12. 6 §) sekä 
työnantajan edustajien nimeäminen tuotan-

tokomiteaan toimintakaudeksi 1967—1968 
(1.12. 5 §, 22.12. 7 §). 

Esitykset kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: eräiden liinavaate-
erien omistusoikeuden siirtämistä keskus-
pesulalta Nikkilän sairaalalle (2.6. 5 §); 
lämpökeskuksen savukaasuanalysaattorimit-
tarin hankintaa pesuiakoneiden hankintaan 
merkittyä määrärahaa käyttäen (2.6. 7 §); 
ylitysoikeuksien myöntämistä mm. keskus-
pesulan piha-alueiden asfalttipäällysteiden 
korjaustöitä varten sekä kuljetettavien vaat-
teiden määrän ja autojen tuntitaksan nou-
sun vuoksi (2.6. 12 §, 13.10. 6 §, 1.12. 4 §); 
vaatetoimikunnan jäsenten nimeämistä v:ksi 
1967—1969 (13.10. 7 §); taloussuunnitelman 
vahvistamista v:ksi 1968—1977 (1.12. 2 §) 
sekä vaatekappaleiden omistusoikeuden siir-
toja keskuspesulan ja Auroran sairaalan vä-
lillä (1.12. 7 §). 

Keskuspesulan henkilökunta. Keskuspesu-
lan johtaja, dipl.ins. Tuure Lehto oli muiden 
tehtävien vuoksi toimestaan vapaana 16.3. 
alkaen ja sijaisena oli oman toimensa ohella 
kontt.pääll. Esko Vanhala vuoden loppuun. 
Käyttöpäällikkönä toimi 25.7. alkaen dipl. 
ins. Raili Hämäläinen. Liinavaateosaston-
hoitaja Lyli Blomgren kuoli 14.9. Keskus-
pesulan palveluksessa oli kertomusvuoden 
päättyessä yht. 187 henkilöä ja osastoittain 
j akautui henkilökunta seuraavasti: hallinto 
ja toimisto 6, laboratorio 1, liinavaateosasto 
15, pesulaosasto 147 ja teknillinen osasto 18. 

Teknilliset laitteet. Keskuspesulan toimi-
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tiloissa ei tapahtunut muutoksia kertomus-
vuoden aikana. Pesularakennuksen kellari-
kerroksen autotallitiloista oli 1 350 m2 vuok-
rattuna edelleen rakennusviraston puhtaa-
napito-osastolle. Tuotannolliseen toimintaan 
välittömästi tarvittavaa konekantaa lisät-
tiin yhdellä rumpukuivaaj alla. 

Laitoksen toiminta. T o i m i s t o huoleh-
ti kaikista laitoksen toimintaan liittyvistä 
toimistotöistä 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 pyy-
kistä päivittäin tai viikoittain otettujen 
näytteiden laatua. Lisäksi laboratorio huo-
lehti pesussa jääneiden tahrojen poistami-
sesta, avusti pesu- ja huuhtelumenetelmien 
kehittämisessä sekä suoritti koepesuja uusilla 
pesuaineilla ja tekstiilien kestoa koskevia 
tutkimuksia. 

L i i n a v a a t e o s a s t o osallistui kau-
pungin laitosten vaateasioita käsittelevän 
toimikunnan työhön iiinavaatteiston kehit-
tämiseksi. Trikooalusvaatteita hankittiin ko-
keilujen jälkeen suuremmassa määrin kuin 
aikaisemmin ja samalla niissä otettiin käyt-
töön vaatteiden kokoa ilmaiseva värilaji-
telma. Tällaista työskentelyä helpottavaa 
järjestelmää oli jo jonkin aikaa sovellettu 
myös yöpukuihin ja aamutakkeihin. 

Kertomusvuoden aikana Auroran sairaala 
tuli keskuspesulan asiakkaaksi ja sen vaat-
teista siirrettiin keskuspesulan omistukseen. 
30 485 kpl, joiden kirjanpitoarvo oli 92 292 
mk. Liinavaatteiden varsinaisia varastohan-
kintoja suoritettiin 500 136 mk:n arvosta. 
Näistä otettiin käyttöön vaatekappaleita 
281 303 mk:n arvosta muun osan jäädessä 
218 833 mk:n arvoiseksi varmuusvarastoksi. 
Suoritetun inventoinnin mukaan keskuspe-
sulan käytössä oli vuoden päättyessä 530 972 
vaatekappaletta kirjanpitoarvon ollessa 
1 405 391 mk. Inventoinnin osoittama va-
jaus oli 15 879 kpl vastaten 3.0 %:a inven-

toinnin kohteina olleiden vaatekappaleiden 
lukumäärästä ja vastaavasti n. 3.0 %:a niiden 
arvosta. 

Kaupungin laitosten kokonaispyykkimää-
rästä oli kertomusvuoden aikana keskuspesu-
lan omistamien liinavaatteiden osuus keskim. 
77.0 %. Muu osa oli laitosten ja niiden hen-
kilökunnan omistuksessa. Vaatekorj aamossa 
korjattiin erilaisia vaatekappaleita 62 250 
kg, mikä vastasi 1.7 % laitosten tarvitse-
masta kokonaispyykkimäärästä. Korjauskel-
vottomina poistettiin käytöstä 37 757 vaate-
kappaletta. 

P e s u l a o s a s t o l l a lajiteltiin, pes-
tiin, mankeloitiin, prässättiin ja pakattiin 
yhteensä 4 576 212 kg pyykkiä sekä em. 
määrän lisäksi käsiteltiin Auroran sairaa-
lassa pestyä ns. infektiopyykkiä 40 325 kg. 
Kokonaispyykkimäärästä oli kaupungin lai-
tosten osuus 3 722 155 kg eli 81.34 %, ulko-
puolisten laitosten osuus 822 974 kg eli 
17.98 %, oman henkilökunnan osuus 11 968 
kg eli 0.2 6 % sekä hankittujen uusien vaate-
kappaleiden osuus 19 115 kg eli 0.42 %. 
Kaupungin eri laitosten kesken jakaantui 
pesty pyykkimäärä seuraavasti: 

kg % 
Auroran sairaala 241 961 5.29 
Hesperian » 367 873 8 .04 
Kivelän » 441 888 9.66 
Laakson » 298 056 6 ,51 
Malmin » 153 951 3 .36 
Marian » 354 474 7 .75 

Röykän » 92 726 2.03 
Koskelan sairaskoti 1 294 571 28.2 9 

Kustaankartanon 
vanhainkoti 168 020 3.67 

Riistavuoren » 60 300 1 .32 

Roihuvuoren . » 
laitoksineen 132 839 2.90 

sekä muut laitokset 115 496 2 .52 

Ulkopuolisina asiakaslaitoksina olivat koko 
kertomusvuoden ajan Kätilöopisto ja SPR:n 
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Veripalvelu sekä osan vuotta Sädehoitokli-
nikka, Töölön sairaala ja Työterveyslai-
tos. 

Pyykin kokonaismäärästä mankeloitiin 
81.0 %, prässättiin 11.4 %, pelkästään kui-
vattiin 6.7 % ja kemiallisesti pestiin 0.9 %. 
Keskuspesula huolehti kertomusvuonna Au-
roran, Hesperian, Kivelän, Laakson, Malmin, 
Marian ja Röykän sairaalani sekä Riista-
vuoren ja Roihuvuoren vanhainkotien pyy-
kin. kuljetuksesta. 

T e k n i l l i n e n o s a s t o joutui kor-
jauttamaan poikkeuksellisen ankaran talven 
johdosta rikkoutuneita keskuspesulan piha-
alueen asfaltilla päällystettyjä ajoteitä sekä 
purkaus-, lastaus- ja pysäköintialueita yli 
300 m2:n alalta ja tasaamaan ja uudelleen 
asfaltoimaan lämpökeskuksen edustan polt-
toöljyä tuovien säiliöautojen tyhjennyskoh-
dalta. Nämä työt tulivat maksamaan 4 214 
mk. Pesuhalliin hankitun uuden Passat-
rumpukuivaaj an paikoilleen asennus sekä 

liitännöt sähkö-, paineilma- ja höyryjohto-
verkostoon suoritettiin omana työnä. Läm-
pökeskus toimitti pesularakennukseen sekä 
Koskelan sairaskodin alueelle lämpöenergiaa 
höyrynä ja lämpimänä vetenä yhteensä 
21 948 milj. kilokaloria, josta edellisen osalle 
tuli 33.4 % ja jälkimmäisen 66.6 %. Teknil-
linen osasto suoritti myös Koskelan sairas-
kodin tilaamia asennus- ja korjaustöitä. 

Taloudellinen tulos. Kertomusvuonna veloi-
tettiin mankeloidusta ja prässätystä pyy-
kistä 53 p sekä vuokrauksesta 18 p ja kor-
jauksesta 5 p pyykkikilolta. Kuljetuksesta 
laskutettiin kuljetusmatkan pituudesta riip-
puen 4—7.5 p pyykkikilolta. 

Keskuspesulan ulkopuolelle toimitetusta 
lämpöenergiasta laskutettiin 27.20 mk milj. 
kilokalorilta ja autotallista perittiin vuokraa 
2.70 mk/m2 kuukaudessa. 

Kertomusvuoden varsinaiset t u l o t 
olivat tilien mukaan 3 676 792 mk, m e n o t 
3 515 077 mk ja y 1 i m ä ä m ä 161 715 mk. 
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