
Vuosi 1967 oli 

johtava 
apul.kaup.joht. Ve 
ninä joht. Arne Berner, dos. Raimo Ilaskivi, 
rva Hellä Meltti ja pankinjoht. Erik Witting. 

Jaosto kokoontui vuoden aikana 4 

(11.5. 24 §), 
. Auroran 

lan johtaja, dipl.ins. Tuure Lehto oli 
tehtävien vuoksi koko vuoden toimestaan va-
paana ja sijaisena toimi käyttöpäällikkö, 
dipl.ins. Raili 

T o i m i s t o 
liittyvistä toi-
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36. Keskuspesula 

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, avusti pe-
su- ja huuhtelumenetelmien kehittämisessä 
sekä suoritti tekstiilien pesunkestoa koskevia 
tutkimuksia. 

L i i n a v a a t e o s a s t o osallistui kau-
pungin laitosten vaateasioita käsittelevän toi-
mikunnan työhön liinavaatteiston kehittä-
miseksi. Vaatekorjaamoon hankittiin lisään-
tyneitä trikookorjauksia varten trikoosau-
mauskone sekä lähinnä leikkaussali vaatteiden 
kori aukseen käytettävä kuumapaikkauskone. 

Kertomusvuoden aikana Sofianlehdon vas-
taanottokoti alkoi vuokrata osan vakiovaat-
teistaan keskuspesulasta. Samalla sen vaat-
teita siirrettiin keskuspesulan omistukseen 
3 552 kpl, joiden kirjanpitoarvo oli 9 105 mk. 
Samoin edellisenä vuonna asiakkaaksi tulleen 
Auroran sairaalan vaatteista siirrettiin kes-
kuspesulaan loppuosa 5 509 kpl, joiden kir-
janpitoarvo oli 12 794 mk. Liinavaatteiden 
hankintoja suoritettiin 423 029 mk:n arvosta. 
Käyttöön otettiin vaatekappaleita 347 228 
mk:n arvosta muun osan jäädessä varmuus-
varastoon, minkä arvo vuoden lopussa oli 
429 635 mk. Suoritetun inventoinnin mukaan 
keskuspesulan käytössä oli vuoden päättyes-
sä 539 942 vaatekappaletta kirjanpitoarvon 
ollessa 1 489 170 mk. Inventoinnin osoittama 
vajaus oli 14 426 kpl vastaten 2.7 % inven-
toinnin kohteina olleiden vaatekappaleiden 
lukumäärästä ja vastaavasti n. l.o % niiden 
arvosta. 

Kaupungin laitosten kokonaispyykkimää-
rästä oli kertomusvuoden aikana keskuspesu-
lan omistamien liinavaatteiden osuus keskim. 
74.2 %. Muu osa oli laitosten ja niiden hen-
kilökunnan omistuksessa. Vaatekorjaamossa 
korjattiin erilaisia vaatekappaleita 61 122 kg, 
mikä vastasi 1.6 % po. laitosten tarvitsemas-
ta kokonaispyykkimäärästä. Korjauskelvot-

tomina poistettiin käytöstä 45 395 vaatekap-
paletta. 

P e s u l a o s a s t o l l a lajiteltiin, pestiin, 
mankeloitiin, prässättiin ja pakattiin yhteen-
sä 4 799 923 kg pyykkiä sekä em. määrän li-
säksi käsiteltiin Auroran sairaalassa pestyä 
ns. infektiopyykkiä 61 540 kg. Kokonais-
pvykkimäärästä oli kaupungin laitosten 
osuus 3 945 574 kg eli 82.2 0 %, ulkopuolisten 
laitosten osuus 819 471 kg eli 17.07 %, oman 
henkilökunnan osuus 8 578 kg eli 0.18 % sekä 
hankittujen uusien vaatekappaleiden osuus 
26 300 kg eli 0.5 5 %. Kaupungin eri laitosten 
kesken jakaantui pesty pyykkimäärä seuraa-
vasti: 

kg % 
Auroran sairaala 368 262 7 .67 
Hesperian » ............ 309 568 6 .45 
Kivelän » 449 578 9 .37 
Laakson » 290 076 6 .04 
Malmin » 163 953 3 .42 
Marian » 342 551 7 .14 
Rövkän » 86 947 1 .81 
Koskelan sairaskoti 1 192 189 24 .84 
Kustaankartanon 

vanhainkoti 174 764 3 .64 
Riistavuoren » 79 226 1 .65 
Roihuvuoren » 

laitoksineen 134 621 2 . 8 0 

Suursuon » 154 570 3.22 
Sofianlehdon vastaanotto-

koti 181 458 3 .78 
muut laitokset 17 811 0 .37 

Ulkopuolisina asiakaslaitoksina olivat koko 
kertomusvuoden ajan Kätilöopisto, SPR:n 
Veripalvelu ja Työterveyslaitos sekä Töölön 
sairaala 1.1.—15.8. välisen ajan. 

Pyykin kokonaismäärästä mankeloitiin 
81.6 %, prässättiin 10.5%, pelkästään kui-
vattiin 7.0 % ja kemiallisesti pestiin 0.9 %. 
Keskuspesula huolehti kertomusvuonna Au-
roran, Hesperian, Kivelän, Laakson, Malmin, 
Marian ja Röykän sairaaloiden sekä Riista-
vuoren, Roihuvuoren ja Suursuon vanhain-
kotien ja lisäksi 1.2. alkaen myös Koskelan 
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36. Keskuspesula 

sairaskodin pyykin kuljetuksesta. Kuljetuk-
siin tarvittava trukki ja yhdeksän kuljetus-
vaunua saatiin kalustosiirtona sairaskodista. 
Näiden lisäksi hankittiin likapyykin kulje-
tusta varten seitsemän uutta kuljetusvaunua. 

T e k n i l l i n e n o s a s t o j outui kerto-
musvuonna uusimaan kolmannen osan 
lämpökeskuksen toisen höyrykattilan esiläm-
mittimen putkipaketeista. Kun putkissa esiin-
tyneet syöpymät asiantuntijain lausuntojen 
mukaan olivat johtuneet ensisijaisesti syöttö-
veden alhaisesta lämpötilasta, hankittiin kat-
tiloiden syöttöveden lämpötilan nostamista 
varten höyry esilämmitin. Vuoden alussa 
lämpökeskukseen hankitun savukaasuanaly-
saattorin ansiosta saatiin polttoöljyn kulutus 
vähenemään. 

Lämpökeskus toimitti pesularakennukseen 
sekä Koskelan sairaskodin alueelle lämpö-
energiaa höyrynä ja lämpimänä vetenä netto-

periaatteen mukaan laskettuna yhteensä 
23 958 milj. kilokaloria, josta edellisen osalle 
tuli 38.3 % ja jälkimmäisen 61.7 %. Teknilli-
nen osasto suoritti myös Koskelan sairasko-
din tilaamia asennus- ja korjaustöitä. 

Taloudellinen tulos. Kertomusvuonna ve-
loitettiin kaupungin laitoksilta mankeloidus-
ta ja prässätystä pyykistä 55 p, vuokrauk-
sesta 16.5 p ja korjauksesta 5 p pyykkikilolta. 
Kuljetuksesta laskutettiin lähinnä kuljetus-
matkan pituudesta riippuen 2.5—8 p pyykki-
kilolta. 

Keskuspesulan ulkopuolelle toimitetusta 
lämpöenergiasta laskutettiin 27.60 mk milj. 
kilokalorilta ja autotallista perittiin vuokraa 
2.70 mk/m2 kuukaudessa. 

Kertomusvuoden varsinaiset m e n o t oli-
vat 3 792 989 mk ja t u l o t 3 964 684 mk, 
joten y l i j ä ä m ä ä syntyi 171 695 mk. 
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