Juuriharja, mäntysuopa ja järvivesi?
Kuka enää raaskii kesälomansa kauneimpia
päiviä käyttää mattopyykkiin? Riittääkö niitä
sateettomia enää kuivaamiseen? Pitääkö järjestää vahtivuorot mattojen kuivauspaikoille?
Näitä asioita moni pohtii, kun katselee talven
aikana nuhraantuneita mattojaan. Kun vielä
tuohon kysymysrimpsuun liittää: Kevään juhlat tulossa, joulun glögit perintömatolla, missä
pesen ja kuivaan ennen kuin sukulaiset rynnistävät sisään?
Vaikka elämme keskellä järviä ja kaupunki
tarjoaa rannan tuntumasta hyviä mattopesupaikkoja, ei aina perinteinen mattojen pesu
onnistu. Mutta ei hätää! Tampereelle on levittäytynyt kätevä itsepalvelupesuloiden verkosto.
”Epilässä, siinä samassa risteyksessä, missä
Pispalan paloasema ennen sijaitsi, on toiminut
jo vuosien ajan pesula, jossa voi itse pestä pyykkinsä”, kertoi kymmenisen vuotta sitten ystävä.

Hän oli käyttänyt sitä jo hetken aikaa. Pessyt
omat ja eläkeikäisen äitinsä kaikki pyykit. Itse
kiikutin sinne ensi kertaa lakanapyykkini viitisen kesää sitten, kun aikomani pyykkipäivä osui
forecankin mukaan matalapaineiseen viikkoon.
Miksi riiputtaa märkiä liinavaatteita yhä uudestaan huuhtoutumassa ”puhtaalla” sadevedellä, kun melkein naapurissa sijaitsevat suuret
koneet kuivauskaappeineen. Viiden vuoden
aikana 24 Pesula on laajentunut Epilästä eri
puolille kaupunkia ja naapurikuntiin. Kaikki
uudet pesulat sijaitsevat Kauppakeskusten yhteydessä, jolloin puolen tunnin pesun aikana
ehtii suorittamaan päivän ruokaostokset tai
piipahtamaan pankkiasioilla ym.
Aiemmin olin katsellut vain TV-sarjoista ja
elokuvista, kuinka ihmiset istuvat amerikoissa
koneiden päällä ja jutustelevat niitä näitä. Nyt
olen monta mielenkiintoista tarinaa kuullut
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odotellessani oman pyykkini valmistumista.
Suuret mattokoneet linkoavat, kun Epilän
pesulan ovesta astuu hymyilevä Liina Aaltonen.
Hän kertoo pesevänsä usein mattoja ja peittoja
täällä, vaikka nykyisin asuukin omakotitalossa Härmälässä. ”Olisihan siellä lähellä Pirkkalan puolella sama pesula ja Turtolassakin,
mutta asuimme ennen tässä lähellä ja totuin
täällä käymään.” Linkous pysähtyy ja Aaltonen kiskoo kirkkaita räsymattojaan koneesta.
”Meillä mattopyykkiä riittää, sillä hankimme
koiranpennun. Neljän kuukauden ikäinen
Nova Scotian noutaja oppi juuri sisäsiistiksi,
joten nyt on hyvä aika pestä kaikki matot.”
Liina Aaltonen on kokenut itsepalvelupesulan
käteväksi käyttää. ”Kotikoneeseen mahtuu yksi
tyyny ja peitto kerrallaan, täällä saa koko perheen vuodevaatteet pestyksi samalla kertaa. ”
Kuivausrumpu kuivaa ne nopeasti ja ensi yöksi
ovat taas käytössä, totean kokeneeni tuon ilon
monta kertaa.

Tässä ydintiedot siitä,
miten 24 Pesula toimii?
Kaikki 24 Pesulat toimivat itsepalvelupesuloina. Itsepalvelupesulassa asiointi on helppoa,
nopeaa ja hyvin ohjeistettua. 24 Pesulaan ei tarvitse ajanvarauksia, aina kun kone on vapaana
on se myös käytössänne.

Pysäytän pesulan henkilökuntaan
kuuluvan ja kysyn mitä voin pyykätä ja millä pesuaineilla?
Pesuloissamme koneet on jaettu pyykki- ja
mattokoneisiin.
Korkeateholinkoavissa pyykkikoneissa pystyt pesemään kaikki konepestävät tekstiilit puolessa tunnissa. Pyykkikoneita löytyy kolmea eri
kokoa: perus 9 kg, iso 14 kg ja jätti 19 kg. Hinta
jokaisessa koneessa alle 1€ / kg. Pesuohjelmia
on valittavissa neljä: 30°c, 40°c, 60°c sekä untuvaohjelma. Kaikki ohjelmat sisältävät aller20

gisoimattoman ja hajusteettoman pesuaineen.
Pesuaine kuuluu aina pesun hintaan, ja se
syötetään automaattisesti. Käyttämämme pesuaine on allergiatestit läpäissyt ja hajustamaton. Emme käytä huuhtelu- tai valkaisuaineita
minkään pesuohjelman yhteydessä. Omien
pesuaineiden lisäys koneisiin ei ole sallittua.
Mattokoneissa peset kaikki konepestävät
matot 30 minuutissa. Koneiden tehokas linkous takaa, että matot saa puhtaina ja vettä
tiputtamattomina kuivumaan pesun jälkeen.
(Tuoksuvat puhtailta, eivät mäntysaippualta,
toim.huom.) Mattokoneisiimme mahtuu kerralla vähintään kaksi isoa olohuoneenmattoa
(170 x 200 cm). Ohjeellinen täyttöraja on 19
kg, ja pesun hinta 18 €.
Sopivan täyttömäärän kriteerit täyttyvät
koneesta riippumatta, kun pyykin ja rummun
yläreunaan väliin jää vielä käden mentävä tila. Kaikkia tekstiilejä ja mattoja pestessä suosittelemme noudattamaan valmistajan antamia
pesuohjeita. Tärkeimmät pesusymbolit ja niiden selitykset voi tarkastaa esimerkiksi siivous.

mukaan. Miten vastuu kunnostuskustannuksista kohdistuisi A:n pesän varoihin ja/tai pesän
osakkaisiin henkilökohtaisesti ? Oliko myyjä
tai myöhemmin pesän osakkaat ennen kauppaa
selvillä maaperän vaurioitumisesta ? Korkein
hallinto-oikeus ei esim. näihin kysymyksiin
ottanut millään tavalla kantaa.
Huomattavaa on, että korkein hallinto-oikeus palautti asian käsittelyn uudelleen ELYkeskukselle sen selvittämiseksi, millainen on
kunnan mahdollinen maaperän kunnostamis-
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