
36· Keskuspesula 

Vuosi 1968 oli keskuspesulan yhdeksäs var-
sinainen toimintavuosi. Pestyn pyykin määrä 
väheni edelliseen vuoteen verrattuna n. 3 %. 
Kesäkuun alusta lähtien siirryttiin 40 tunnin 
(toimistotyössä 35.5 tunnin) työviikkoon. 

Keskuspesulajaoston kokoukset ym. Kau-
punginhallituksen keskuspesulaj aoston ko-
koonpanossa ei vuoden aikana tapahtunut 
muutoksia. 

Jaosto kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. 
Tärkeimmistä jaoston käsittelemistä asiois-

ta mainittakoon: keskuspesulan palveluk-
sessa olevien henkilöiden yksityispyykin pe-
semisestä perittävän korvauksen korottami-
nen (1.4. 5 §); luvan anominen työneuvostol-
ta ruokailuajan lyhentämiseen vuosina 1969 
—1970 (11.11. 27 §) sekä keskuspesulan joh-
tajan palkattoman työloman jatkaminen 
v:n 1969 loppuun ja sijaisen määrääminen 
(2.12. 37 §). 

Esitys kaupunginhallitukselle koski kes-
kuspesulan johtajan sijaisen lähettämistä vir-
kamatkalle Länsi-Saksaan (1.4. 6 §). 

Keskuspesulan henkilökunta. Keskuspesu-
lan johtaja dipl.ins. Tuure Lehto oh muiden 
tehtävien vuoksi koko vuoden toimestaan 
vapaana ja sijaisena toimi käyttöpäällikkö, 
dipl.ins. Raili Hämäläinen. Keskuspesulan 
palveluksessa oli kertomusvuoden päättyessä 
yhteensä 185 henkilöä ja osastottain henkilö-
kunta jakautui seuraavasti: hallinto ja toi-
misto 5, laboratorio 1, liinavaateosasto 16, 
pesulaosasto 144 ja teknillinen osasto 19. 

Teknilliset laitteet. Keskuspesulan toimi-
tiloissa ei tapahtunut muutoksia kertomus-
vuoden aikana. Pesularakennuksen kellari-

kerroksen autotallitiloista oli 1 350 m2 vuok-
rattuna edelleen rakennusviraston puhtaana-
pito-osastolle. Keskuspesulan konekannassa 
ei kertomusvuoden aikana tapahtunut muu-
toksia. 

Laitoksen toiminta. T o i m i s t o huolehti 
kaikista laitoksen toimintaan liittyvistä toi-
mistotöistä ja tilitoimistolle kuuluvista teh-
tävistä. 

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 viikottain otettujen näytteiden 
laatua. Lisäksi laboratorio huolehti pesussa 
jääneiden tahrojen poistamisesta, avusti 
pesu- 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. Toimikunta julkaisi uudistetun va-
kiovaateluettelon. Tämän työn yhteydessä 
standardisoitiin liinavaatteistoa erityisesti 
leikkaustekstiilien ja lastenvaatteiden osalta. 
Lisäksi aloitettiin Itäisen sairaalan vaate-
huollon suunnittelu. 

Auroran sairaalan sekä Suursuon vanhain-
kodin käyttämien liinavaatteiden jakelupe-
rusteet määriteltiin sekä tarkistettiin van-
hempien asiakaslaitosten jakeluperusteita 
käyttötarpeen mukaan. 

Liinavaatteiden hankintoja suoritettiin 
446 830 mk:n arvosta. Käyttöön otettiin vaa-
tekappaleita 441 765 mk:n arvosta muun 
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osan jäädessä varmuusvarastoon, minkä arvo 
vuoden lopussa oli 299 700 mk. Suoritetun 
inventoinnin mukaan keskuspesulan käy-
tössä oli vuoden päättyessä 580 942 vaate-
kappaletta kirjanpitoarvon ollessa 1 633 101 
mk. Inventoinnin osoittama vajaus oli 
10 972 kpl vastaten 2.0 % inventoinnin koh-
teina olleiden vaatekappaleiden lukumäärästä 
ja vastaavasti n. 2.9 % niiden arvosta. 

Kaupungin laitosten kokonaispyykkimää-
rästä oli kertomusvuoden aikana keskuspesu-
lan omistamien liinavaatteiden osuus keskim. 
72.5 %. Muu osa oli laitosten ja niiden hen-
kilökunnan omistuksessa. Vaatekorjaamossa 
korjattiin erilaisia vaatekappaleita 52 348 kg, 
mikä vastasi 1.3 % po. laitosten tarvitse-
masta kokonaispyykkimäärästä. Korjauskel-
vottomina poistettiin käytöstä 38 195 vaate-
kappaletta. 

P e s u l a o s a s t o l l a lajiteltiin, pestiin, 
mankeloitiin, prässättiin ja pakattiin yhteen-
sä 4 637 905 kg pyykkiä sekä em. määrän 
lisäksi käsiteltiin Auroran sairaalassa pestyä 
ns. infektiopyykkiä 62 695 kg. Kokonais-
pyykkimäärästä oli kaupungin laitosten 
osuus 4 047 989 kg eli 87.2 8 %, ulkopuolis-
ten laitosten osuus 560 710 kg eli 12.09 %, 
oman henkilökunnan osuus 9 196 kg eli 
0:20% sekä hankittujen uusien vaatekappa-
leiden osuus 20 010kgeli0.43 %. Kaupungin 
eri laitosten kesken jakaantui pesty pyykki-
määrä seuraavasti: 

kg o. 0 
Auroran sairaala 357 825 7.72 
Hesperian » 301 685 6.50 
Kivelän » 443 169 9.56 
Laakson » 297 894 6.42 
Malmin » 165 331 3.56 
Marian » 343 569 7.41 
Röykän » 80 233 1.73 
Koskelan sairaskoti 1 153 179 24.87 
Kustaankartanon 

vanhainkoti 193 065 4.16 
Riistavuoren » 88 708 1.91 
Roihuvuoren » 

laitoksineen 145 442 3.14 

kg % 
Suursuon vanhainkoti ... 267 627 5.77 
Sofianlehdon vastaanotto-

koti 187 390 4.04 
muut laitokset 22 872 0.49 

Ulkopuolisina asiakaslaitoksina olivat koko 
kertomusvuoden ajan Kätilöopisto, SPR.n 
Veripalvelu ja Työterveyslaitos. 

Pyykin kokonaismäärästä mankeloitiin 
81.1 %, prässättiin 10.3 %, pelkästään kui-
vattiin 7.6 % ja kemiallisesti pestiin l.o %. 
Keskuspesula huolehti kertomusvuonna Au-
roran, Hesperian, Kivelän, Laakson, Malmin, 
Marian ja Röykän sairaaloiden, Koskelan 
sairaskodin, Riistavuoren, Roihuvuoren ja 
Suursuon vanhainkotien sekä Sofianlehdon 
vastaanottokodin pyykin kuljetuksesta. 

T e k n i l l i n e n o s a s t o . Lämpökes-
kus toimitti pesulaan sekä Koskelan sairas-
kodin alueelle lämpöenergiaa höyrynä ja 
lämpimänä vetenä nettoperiaatteen mukaan 
laskettuna yht. 27 299 milj. kilokaloria, 
josta edellisen osalle tuli 35.0 % ja jälkim-
mäisen osalle 65.0%. Vuosien 1967—1968 
aikana on Koskelan sairaskodista liitetty 7 
rakennusta keskuspesulan lämmönj akeluun, 
mikä on lisännyt lämpöenergian kulutusta. 
Teknillinen osasto suoritti omien töiden li-
säksi myös Koskelan sairaskodin tilaamia 
asennus- ja korjaustöitä. 

Taloudellinen tulos. Kertomusvuonna ve-
loitettiin kaupungin laitoksilta mankeloi-
dusta ja prässätystä pyykistä 60 p, vuok-
rauksesta 18 p ja korjauksesta 5 p pyykki-
kilolta. Kuljetuksesta laskutettiin lähinnä 
kuljetusmatkan pituudesta riippuen 2.8—8 p 
pyykkikilolta. 

Keskuspesulan ulkopuolelle toimitetusta 
lämpöenergiasta laskutettiin 27.50 mk milj. 
kilokalorialta ja autotallista perittiin vuok-
raa 2.80 mk/m2 kuukaudessa. 

Kertomusvuoden varsinaiset m e n o t oli-
vat 4 028 894 mk, ja t u 1 o t 4 240 291 mk, 
joten y l i j ä ä m ä ä syntyi 211 397 mk. 
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