
37· Keskuspesula 

Vuosi 1969 oli keskuspesulan kymmenes 
varsinainen toimintavuosi. Joulukuun 16 
päivänä 1969 tuli kuluneeksi kymmenen 
vuotta siitä, kun koneet käynnistettiin en-
simmäistä pyykkiä pesemään. Merkkipäivän 
kunniaksi järjestettiin henkilökunnalle oh-
jelmallinen kahvitilaisuus. 

Keskuspesulajaoston kokoonpano, kokoukset 
ym. Kaupunginhallituksen keskuspesulaj aos-
ton kokoonpano oli muuten sama kuin edelli-
senä vuonna, paitsi että jäseninä toimivat 
dipl.ins. Kari Rahkamo ja valtiot.maist. 
Aarne Välikangas joht. Arne Bernerin ja 
dos. Raimo Ilaskiven tilalla. 

Jaosto kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. 
Tärkeimmistä jaoston käsittelemistä asiois-

ta mainittakoon: keskuspesulan johtajan 
Tuure Lehdon työloman myöntäminen v:ksi 
1969 (8.4. 7 §); keskuspesulan työntekijäin 
työsääntöjen uusiminen (19.5. 10 §); ulko-
puolisilta laitoksilta perittävien pesumaksu-
jen suuruuden tarkistaminen (19.5. 12 §) 
sekä keskuspesulan palveluksessa olevien 
henkilöiden yksityispyykin pesemisestä perit-
tävien korvausten korottaminen (19.5. 13 §). 

Esitys kaupunginhallitukselle koski eron 
myöntämistä keskuspesulan johtajalle Tuure 
Lehdolle (8.12. 26 §). 

Keskuspesulan henkilökunta. Keskuspesu-
lan johtaja dipl.ins. Tuure Lehto oli muiden 
tehtävien vuoksi koko vuoden toimestaan 
vapaana ja sijaisena toimi käyttöpäällikkö, 
dipl.ins. Raili Hämäläinen. Keskuspesulan 
palveluksessa oli kertomusvuoden päättyessä 
yhteensä 183 henkilöä ja osastoittain henkilö-
kunta jakautui seuraavasti: hallinto ja toi-

misto 5, laboratorio 1, liinavaateosasto 16, 
pesulaosasto 142 ja teknillinen osasto 19. 

TekniUiset laitteet. Keskuspesulan toimiti-
loissa ei tapahtunut muutoksia kertomusvuo-
den aikana. Pesularakennuksen autotalli-
tiloista oli 1 350 m2 vuokrattuna edelleen ra-
kennusviraston puhtaanapito-osastolle. Kes-
kuspesulaan hankittiin kertomusvuoden ai-
kana 50 kg:n rumpukuivaaja syöttö- ja 
poistokulj ettimineen sekä tahranpoistopöytä. 
Pesulan käytöstä poistettiin huopien har-
jauskone, linko ja yksi prässi. 

Laitoksen toiminta. T o i m i s t o huo-
lehti 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 pesu-
lakoneiden toiminnasta sekä valmiista pyy-
kistä päivittäin tai viikottain otettujen näyt-
teiden laatua. Lisäksi laboratorio huolehti 
pesussa jääneiden tahrojen poistamisesta, 
avusti pesu- ja huuhtelumenetelmien kehit-
tämisessä sekä suoritti tekstiilien pesunkes-
toa 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 liinavaatteiston kehittä-
miseksi. Lisäksi osallistuttiin yhteistyöhön 
maan muiden keskuspesuloiden kanssa vaa-
temallistojen yhtenäistämiseksi. 

Uudisvarastoon hankittiin varaston hoitoa 
helpottava hyllystö. Samalla varastoon si-
dottuina olleet pyykkilaatikot voitiin siirtää 
kulj etuskäyttöön. 
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hankintoja 
436 392 mk:n arvosta. Käyttöön otettiin 
vaatekappaleita 497 510 mk:n arvosta. Var-
muusvaraston arvo oli vuo« 
238 582 mk. Suoritetun inventoinnin i 
keskuspesulan käytössä oli vuoden päättyes-
sä 601 594 vaatekappaletta kirjanpitoarvon 
ollessa 1 803 991 mk. Inventoinnin osoittama 
vajaus oli 10 792 kpl vastaten 1.9 % inven-
toinnin kohteena olleiden vaatekappaleiden 
lukumäärästä ja vastaavasti n. 1.4 % niiden 
arvosta. 

Kaupungin laitosten kokonaispyvkkimää-
rästä oli kertomusvuoden aikana keskuspe-
sulan omistamien liinavaatteiden osuus keski-
määrin 72.7 %. Muu osa oli laitosten ja nii-
den henkilökunnan omistuksessa. Vaatekor-
jaamossa korjattiin erilaisia vaatekappaleita 
55 708 kg, mikä vastaa 1.3 % po. laitosten 
tarvitsemasta kokonaispyykkimäärästä. Kor-

poistettiin käytöstä 42 403 

P e s u l a o s a s t o l l a käsiteltiin kerto-
musvuoden aikana yhteensä 4 839 749 kg 
pyykkiä sekä edellisen lisäksi Auroran sai-
raalassa pestyä ns. infektiopyykkiä 66 123 
kg. Kokonaispyykkimäärästä oli kaupungin 
laitosten osuus 4 295 653 kg eli 88.7 6 %, 
ulkopuolisten laitosten osuus 522 644 kg eli 
10.80 %, oman henkilökunnan osuus 8 141 
kg eli 0.17 % sekä hankittujen uusien vaa-
tekappaleitten osuus 13 311 kg eli 0.27 %. 
Kaupungin eri laitosten kesken jakaantui 
pesty pyykkimäärä ; 

kg % 
Auroran sairaala.. 359 988 7.44 
Hesperian » . ' 314 188 6.49 
Kivelän » 500105 10.3 3 
Laakson » ...... 291 554 6.03 
Malmin > 175 341 3:62 
Marian » 372 116 7.69 
Röykän » 75 655 1.56 
Koskelan sairasko ti 1 255 344 25.9 4 

vanhainkoti 
» 

vanhainkoti ... 
Sofianlehdon vastaanotto-

koti 
Muut laitokset 

kg 
88 976 

141 854 
274 978 

202 187 
58 561 

% 
1.84 

2.93 
5.68 

4.18 
1 . 2 1 

Ulkopuolisina asiakaslaitoksina olivat koko 
kertomusvuoden Kätilöopisto, SPR:n Veri-
palvelu ja Työterveyslaitos. 

Pyykin 
80.8 %, prässättiin 10. l % 

8.0 % ja kemiallisesti pestiin l . i 
%. Keskuspesula huolehti 
Auroran, Hesperian, Kivelän, Laakson, Mal-
min, Marian ja Röykän sairaaloiden, Koske-
lan sairaskodin, Riistavuoren, Roihuvuoren 
ia Suursuon vanhainkotien sekä Sofianlehdon 
vastaanottokodin pyykin kuljetuksesta. Kos-
kelan sairaskodin saneeratun G-talon pyykin 
kuljetuksia varten hankittiin kahdeksan hyl-
ly vaunua. Keskuspesula huolehti myös 15.9. 
alkaen Yrjönkadun uimahallin pyykin pe-
susta ja kuljetuksesta. 

T e k n i l l i n e n o s a s t o huolehti kes-

ja laitteiden sekä sähkö- ja putkiverkostojen 
korjaus-, huolto- ja ylläpitotehtävistä sekä 
lämpö- ja sähköenergian, veden ja paineil-

tarpeisiin. Lämpökeskus • toimitti 

Kustaankartanon 
184 906 3.82 

28 367 milj.kilokaloria, josta edelli-
sen osalle tuli 33 % ja 
67 %. Pesuhallin ja 

sekä lattia-
pinta-alan hyväksikäytön parantamiseksi 

. työnä näiden tilojen väli-

Teknillinen osasto suoritti omien töiden li-
säksi myös Koskelan sairaskodin 

ja korjaustoita. 
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40. 

dusta ja prässätystä pyykistä ajalta 1.1.— 
31.3. 60 p ja ajalta 1.4.—31.12. 66 p, kor-
jauksesta 5 ja 5.5 p ja vuokrauksesta 18 ja 
19 p pyykkikilolta. Kuljetuksesta laskutet-

puen 3—10 p pyykkikilolta. 

kilokalorilta ja autotallista perittiin vuokraa 
2.80 mk/m« kuukaudessa. 

olivat 4 496 630 mk, ja t u l o t 4 736 214 
mk, joten y l i j ä ä m ä ä syntyi 239 584 mk. 
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