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Kuka enää raaskii kesälomansa kauneimpia 
päiviä käyttää mattopyykkiin?  Riittääkö niitä 
sateettomia enää kuivaamiseen?   Pitääkö jär-
jestää vahtivuorot mattojen kuivauspaikoille? 

Näitä asioita moni pohtii, kun katselee talven 
aikana nuhraantuneita mattojaan.  Kun vielä 
tuohon kysymysrimpsuun liittää:  Kevään juh-
lat tulossa, joulun glögit perintömatolla, missä 
pesen ja kuivaan ennen kuin sukulaiset ryn-
nistävät sisään?  

Vaikka elämme keskellä järviä ja kaupunki 
tarjoaa rannan tuntumasta hyviä mattopesu-
paikkoja, ei aina perinteinen mattojen pesu 
onnistu.  Mutta ei hätää!  Tampereelle on levit-
täytynyt kätevä itsepalvelupesuloiden verkosto.  

”Epilässä, siinä samassa risteyksessä, missä 
Pispalan paloasema ennen sijaitsi, on toiminut 
jo vuosien ajan pesula, jossa voi itse pestä pyyk-
kinsä”, 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 viiti-
sen kesää sitten, kun aikomani pyykkipäivä osui 
forecankin mukaan matalapaineiseen viikkoon.   
Miksi riiputtaa märkiä liinavaatteita yhä uu-
destaan huuhtoutumassa ”puhtaalla” sadeve-
dellä, 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 yh-
teydessä, 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 omakotitalos-
sa Härmälässä.   ”Olisihan siellä lähellä Pirk-
kalan puolella sama pesula ja Turtolassakin, 
mutta asuimme ennen tässä lähellä ja totuin 
täällä käymään.”   Linkous pysähtyy ja Aalto-
nen 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 per-
heen vuodevaatteet pestyksi samalla kertaa. ”  
Kuivausrumpu kuivaa ne nopeasti ja ensi yöksi 
ovat taas käytössä, totean kokeneeni tuon ilon 
monta kertaa.

Kaikki 24 Pesulat toimivat itsepalvelupesu-
loina. Itsepalvelupesulassa asiointi on helppoa, 
nopeaa ja hyvin ohjeistettua. 24 Pesulaan ei tar-
vitse ajanvarauksia, aina kun kone on vapaana 
on se myös käytössänne.

Pysäytän pesulan henkilökuntaan 
kuuluvan ja kysyn mitä voin pyy-
kätä ja millä pesuaineilla?

Pesuloissamme koneet on jaettu pyykki- ja 
mattokoneisiin. 

Korkeateholinkoavissa pyykkikoneissa pys-
tyt pesemään kaikki konepestävät tekstiilit puo-
lessa 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 un-
tuvaohjelma. Kaikki ohjelmat sisältävät aller-

gisoimattoman ja hajusteettoman pesuaineen.
Pesuaine kuuluu aina pesun hintaan, ja se 

syötetään automaattisesti. Käyttämämme pe-
suaine on allergiatestit läpäissyt ja hajustama-
ton. Emme käytä huuhtelu- tai valkaisuaineita 
minkään pesuohjelman yhteydessä. Omien 
pesuaineiden lisäys koneisiin ei ole sallittua.

Mattokoneissa peset kaikki konepestävät 
matot 30 minuutissa. Koneiden tehokas lin-
kous takaa, että matot saa puhtaina ja vettä 
tiputtamattomina kuivumaan pesun jälkeen. 
(Tuoksuvat puhtailta, eivät mäntysaippualta, 
toim.huom.) Mattokoneisiimme mahtuu ker-
ralla 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 ti-
la. Kaikkia tekstiilejä ja mattoja pestessä suo-
sittelemme noudattamaan valmistajan antamia 
pesuohjeita. Tärkeimmät pesusymbolit ja nii-
den selitykset voi tarkastaa esimerkiksi siivous.

Tässä ydintiedot siitä, 
miten 24 Pesula toimii?
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info sivulta. 24 Pesulassa et valitettavasti voi 
pestä kemiallisesti pestäviä- tai öljyisiä tekstii-
lejä. Hevosenloimien pesu kielletty.

Kuivaus
Pyykki voidaan kuivata erillisissä kuivaus-

rummuissa 15 - 45 minuutissa. Mattojen ja 
isompien tekstiilien kuivaus onnistuu helposti 
lukittavissa kuivauskaapeissamme. Lukittavissa 
kuivauskaapeissa pyykkisi ja mattosi kuivuu 24 
tunnissa.

Maksaminen
Pesun ja kuivauksen voit maksaa joko syöt-

tämällä kolikoita suoraan koneeseen tai suorit-
tamalla maksun kännykällä.  Korttimaksumah-
dollisuuskin on odotettavissa tämän vuoden 
aikana. 

Kaikissa ongelmatilanteissa kannattaa soittaa 
pesulan seinällä olevaan huoltonumeroon, josta 
saa vastauksen ympäri vuorokauden ja huolto-
mies kiiruhtaa pikaisesti paikalle.  

Haastattelut ja kuvat:  
 Raisa-Tiina Lahtinen
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Ari Turunen 050 332 0529   ari.turunen@jaarli.fi

www.jaarl i . f i
Pukkilantie 2, 14200 Turenki

jaarli oy

mukaan. Miten vastuu kunnostuskustannuksis-
ta 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-oi-
keus palautti asian käsittelyn uudelleen ELY-
keskukselle sen selvittämiseksi, millainen on 
kunnan mahdollinen maaperän kunnostamis-

vastuu, ja miten se toteutetaan. Kuten edellä 
mainittiin, jos ei vastuullista ympäristön pi-
laantumisesta vastuussa olevaa syystä tai toises-
ta löydy, kunta vastaa kunnostustöistä. Kun asia 
on näin päättynyt, varmaankin edellä mainitut 
siviilioikeudelliset vastuutkin ovat jääneet tai 
jäämässä taka-alalle.

Tampere 15.5.2015.
Tarmo Lahtinen 

Asianajaja, oik.lis., Tampere 

ÖLJYKOLMIO OY
Olemme tehneet yli 24 000
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• PUHDISTUKSET
• TARKASTUKSET
• HITSAUSKORJAUKSET
• LASIKUITUPINNOITUKSET
• SÄILIÖIDEN VAIHDOT
• POISTOPUHDISTUKSET

Vanhan metallisäiliön sisäpuoliselle
lasikuitupinnoitukselle 10 v:n takuu.
Meidän pinnoittaman säiliön uusinta-
tarkastuksesta 10 v:n lisätakuu.
Omakotiyhdistysten jäsenille myön-
nämme alennusta öljysäiliöiden
huolloista.
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www.oljykolmio.fi

Luotettavaa palvelua jo vuodesta 1938

• SÄHKÖASENNUKSIA
• SÄHKÖSUUNNITTELUA
• ATK-KAAPELOINTEJA
• TARVIKKEITA

Pispalan valtatie 139
33270 Tampere

Puh. 03-3474600 • Fax 03-3474650

Franz G. Schmitz
vihertyöt

Viinikankatu 37, 33800 Tampere
Puh. (03) 213 2928, GSM 050 587 1574

www.puutarhatontut.fi

Hatanpäänvaltatie 40
33900 Tampere

Puh. 03-2122 747

KANNATTAISI
MUUTEN KYSYÄ
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