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Johdanto
Hyvä Lukija
Eettisen tarkastelun kestävä toiminta ja vastuullisuus ovat aina olleet ominaista meille Meri-Lapin
Keskuspesulassa koko toiminnan ajan.
Olemme vastanneet eri sidosryhmien tarpeeseen ja raportoimme yrityksemme ympäristövaikutuksista sekä taloudellisen ja sosiaalisen vastuun kantamisesta.
Raportin avulla haluamme antaa kattavan kokonaiskuvan siitä, miten Meri-Lapin Keskuspesula on
vastannut taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun asettamiin haasteisiin. Sidosryhmämme
voivat luottaa toimintaamme myös näissä asioissa.

Annaleena Laakso
Toimitusjohtaja
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Perustietoa Meri-Lapin
Keskuspesulasta
Vuosi 2006
Annaleena ja Annukka perustivat vuonna 2006 yhteisen yrityksen, joka toimii nykyisin kahdella toimialalla. Sisarukset ovat olleet aina perheyrityksessä töissä, joten yrittäjyys on tullut verenperintönä. Alussa toimintaa pyörittivät yrittäjät kahdestaan.

Vuosi 2009
Pesulatoiminta käynnistyi Kemissä omassa kiinteistössä, jolloin ostettiin Kemiläinen vanha perheyritys Toijärven pesula. Tasaisen kasvun myötä tuli tarve ja mahdollisuus hankkia suurempi pesulakiinteistö Keminmaasta.
Kiinteistö hankittiin ja YIT remontoi sen nykyaikaiseksi sairaalapesulaksi.
Kun pesula muutti Kemistä Keminmaahan, samalla muuttui nimi Meri-Lapin Keskuspesulaksi. Nimellä halusimme kuvastaa palvelevamme koko Meri-Lapin aluetta. Työntekijöiden määrä kasvoi
kolmesta yhdeksään, kun saimme hoidettavaksi LPKS:n koko tekstiilimäärän.

Vuosi 2010
Ensimmäinen johtamisjärjestelmä alettiin tekemään vuonna 2010. Saman vuoden lopussa DNV
auditoi SFS 14065 -laatujärjestelmän. Auditoinnin päätyttyä päätettiin aloittaa ISO-9001 ja ISO
-14001 -johtamisjärjestelmien tekeminen. Näiden auditointi oli ensimmäisen kerran vuoden 2011
alussa ja auditointiyrityksenä toimi jälleen DNV.
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Vuosi 2013
Yrityksen toiminta on kasvanut hyvin koko toiminnan ajan ja asiakasmäärä on ollut nousussa.
Vuonna 2013 päätettiin hankkia uusi Jensen -mankelilinjasto. Se otettiin käyttöön toukokuussa.
Samana vuonna otettiin käyttöön Christeynsin lanseeraama uusi Cool-pesumenetelmä, joka on
nimensä mukaisesti matalissa lämpötiloissa tapahtuva pesumenetelmä.
Työntekijöitä oli vuonna 2013 jo 11.

Vuosi 2015
Auto vaihdettiin isompaan malliin, jossa oli perälautanostin. Kuljetuskapasiteetti kasvoi neljällä
koko rullakolla. Auto oli automaattivaihteinen ja siinä oli ”stop and go” -varustelu eli auto sammui
aina esimerkiksi liikennevaloissa.

Vuosi 2017
Kaikki pesulan valot vaihdettiin ledeihin. Saimme paljon tehokkaammat valot ja ledejä lisättiin
myös työpisteisiin, jolloin tarkka työskentely helpottui.
Raskaan työvaatteen huolto muuttui, kun otimme käyttöön Cool Chemistry Workwear -järjestelmän. Tämä järjestelmä toimii vain matalissa lämpötiloissa ja siinä on erinomainen rasvan erotuskyky. Teimme huomattavan paljon uusia sopimuksia raskaaseen teollisuuteen. Aasiakaspalaute
oli positiivista esimerkiksi heijastimien keston suhteen.

Vuosi 2020
Koronapandemia tuli ja muutti kaiken. Muutamassa kuukaudessa se oli vallannut koko maailman.
Onnistuimme saamaan yrityksille suunnattua tukea Business Finlandilta. Tämän tuen avulla kehitimme yhdessä kemikaalitoimittajan ja ATK-insinöörin kanssa jatkuvatoimisen omavalvonnan
pesulaan. Kyseinen järjestelmä mittaa ja tallentaa reaaliajassa koko pesutapahtuman ja ilmoittaa
milloin desinfektio on tapahtunut. Mikäli prosessissa on ongelmaa, niin kyseinen kone pysähtyy,
eikä anna jatkaa pesua ennen kuin vika on kuitattu.
Tämä järjestelmä on ainutlaatuinen koko maailmassa. Pesulakiinteistö saneerattiin ulkopuolelta.
Kiinteistö lisäeristettiin ja pellitettiin ulkopuolelta. Tämän saneerauksen ansiosta säästämme huomattavasti lämmitys kuluissa. Henkilöstömäärä on 14.

Vuosi 2021
Vuonna 2021 pesulalle ostettiin uusi ympäristöystävällinen Iveco-merkkinen auto, jonka päästöluokka
on 6 ja siinä on ”stop and go” -toiminto. Pesulan tuotantopäälliköksi nimitettiin Henri Kupari ja hän
aloitti työssään 1.5. Työntekijämäärä nousi yhteensä 15, kun palkkasimme yhden kokoaikaisen työntekijän lisää. Pystyimme kasvattamaan liikevaihtoamme järkevästi koronapandemiasta huolimatta.
Yhteistyössä isojen asiakkaidemme kanssa ja heidän vanhoja tapojaan muuttamalla pystyimme
vähentämään muovin käyttöä.
Yrityksessä tapahtui ensimmäinen eläköityminen, kun Annikki Rimali jäi pitkä pesulauran päätteeksi hyvin ansaituille vapaille. Päivää juhlistettiin erikoiskyydein, kampaajalla käynnillä ja kuohujuomaa
nauttien. Lopuksi koko työyhteisö söi maittavan lounaan Keminmaan Motel Käpylässä.
Pesulalle avattiin uudet verkkosivut, joiden suunnittelijana ja toteuttajana oli Videcam Oy. Automaattista omavalvontaa mainostettiin monessa mediassa. Asiakkaillemme annettiin tunnuksia,
jotta he pääsevät seuraamaan oman tekstiilieränsä huoltoa reaaliajassa.
Huhtikuussa otettiin käyttöön mobiiliversio OP:n riskienhallintatyökalusta. Tämä on näppärä tapa
kirjata kaikki huomautukset ja korjattavat asiat. Ne tulevat heti tietoon. Jos esimerkiksi kulkuväylä
on liukas, tulee hiekoittaja paikalle jo ennen kuin henkilöstö tulee töihin. Näin vältetään työtapaturmia.
Koko Meri-Lapin alueelle tuli hieno Metsä Fibren investointipäätös helmikuun alussa.
Ystäväpäivänä toimitimme tervehdyksiä asiakkaillemme. Suussa sulavia sitruunakakkuja vietiin
kaikkialle talousalueemme hoitokoteihin, sairaalaan ja päiväkoteihin. Tervehdykset annettiin suoraan
suorittavalle henkilökunnalle.
Ensimmäinen laaja asiakastyytyväisyyskysely tehtiin ja siitä saatiin todella loistavat arvosanat.
Tästä syystä nautimme kermakakkukahvit henkilökunnan kanssa.
Oppilaitosyhteistyön kautta meille laskettiin hiilijalanjälki. Se julkistetaan hieman ennen syksyn
suurtapahtumaa, pesulaseminaaria. Monien vaiheiden jälkeen pesulaseminaari pidetään elokuussa
2021. Saimme todella hyviä luennoitsijoita ja ajankohtaisia aiheita. Aiheet koskevat yhteistyötä,
markkinavuoropuhelua ja tietysti omavalvontaa ja sen tärkeyttä laitoskohteille. Tähän isoon seminaariin tulee elokuussa osallistujia ympäri Suomen. Tilaisuus on järjestetty korona-asiat huomioiden.
Tilaisuuden pääpuhuja on Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen.

7

Seminaari ohjelma 26.8.2021
8:30			

Linja-auto Radisson Blue Oulu

8:40			

Linja-auto De Gamlas Hem

10.30 – 11.30		

Tutustuminen Meri-Lapin Keskuspesulaan

11.45 – 12.30		

Lounas Kemin lumilinnassa

12:30 – 13:15		

Suomen yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen;

			Yhteistyöllä parempiin hankintoihin		
13:15 – 14:00 		

Oy Sahaco Ab Marja Hautanen

			Maailma muuttuu, muututko mukana
14:00 – 14.15 		

Virkistyshetki jäälinnassa

14:15 – 15.00		

Oy Christeyns Nordic Ab Mika Rahunen

		

Automaattisen omavalvonnan hyödyt

15:00 – 15:30 		

Iltapäiväkahvi

15:30 – 16:15		

Metsä Group Kemin tehtaiden johtaja Tomi Seppä,

			Tehdasinvestointi Kemissä, tekstiilikuitu ja sen valmistus
			
Äänekoskella, verkostoituminen paikallisiin yrityksiin
16:30			

Linja-auto takaisin Ouluun

Olemme varanneet Toripoliisista (Kauppatori 2, Oulu) kabinetin klo 19:30 ‣, jossa voimme
syödä
illallista yhdessä. Illallinen on omakustanteinen.

Tervetuloa
Annaleena Laakso				Mika Rahunen
Meri-Lapin Keskuspesula			

Oy Christeyns Nordic Ab

Vuosi 2022
Pesula alkaa suunnitella vuonna 2022 uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoa ja millä tavoin
tuotamme jatkossa pesuprosessin höyryn. Alueella ei ole biokaasun tuotantoa. Selvityksen alla on
myös aurinkopaneelit ja niiden mahdollinen käyttöönotto jäähdytyskoneiden sähkön tuottamiseen
sekä pääpesulinjan uusiminen.
Koronaepidemia asettaa edelleen haasteita koko yhteiskunnassa. Meillä on tavoitteena, että
henkilökuntamme pysyy terveenä ja liikevaihtomme kasvaa n. 7 prosenttia.

Organisaatio
Meri-Lapin Keskuspesulan organisaatioon kuuluvat:

Annaleena Laakso, toimitusjohtaja
Annaleenan tehtäviin kuuluvat pesulan hallinnolliset ja osittain työnjohdolliset työt sekä
uusasiakashankinta.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Henri Kupari, tuotantopäällikkö
Henrin toimialueeseen kuuluvat päivittäiset työnjohdolliset tehtävät ja asiakaskontaktit puhelimitse.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Henna Tuunanen, työnjohtaja
Henna vastaa Meri-Lapin keskuspesulan yksityisten kotitalouksien pyykeistä. Hän on toiminut
tehtävässään viisi vuotta.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jani Jänkälä
Jani vastaa pesuprosessista ja hänen vastuullaan on myös uusi automaattinen omavalvontajärjestelmä.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onni Aaltonen
Onni vastaa kuljetuksista.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kevyt organisaatio auttaa meitä vastaamaan asiakkaan muuttuviin tarpeisiin joustavasti ja
asiakaslähtöisesti.
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Arvot
Meri-Lapin Keskuspesulan toimintaa ohjaa muutama perusarvo:
kannattavuus, maltillinen kasvu, yrittämisen ilo, tyytyväinen asiakas, kehittäminen ja jatkuva uuden
oppiminen. Arvoja ja niiden näkymistä arjen työssä arvioidaan säännöllisesti kehityskeskusteluissa. Kehityskeskustelut pidetään vuosittain tekstiilihuoltajien kanssa.

Kannattava kasvu
Kannattava kasvu perustuu siihen, että toiminta on kustannustietoista ja kustannustehokasta.
Erilaiset hankkeet asetetaan aina tärkeysjärjestykseen yrityksen kokonaisedun kannalta.

Tyytyväinen asiakas
Tyytyväinen asiakas on peruste pitkäaikaiselle asiakassuhteelle ja edellytys kannattavalle liiketoiminnalle.

Maltillinen kasvu
Yritystä ei kasvateta pelkästään liikevaihdon vuoksi. Yritys ei ota turhia riskejä vaan investoinnit ja
pyritään tekemään tulorahoituksella.

Yrittämisen ilo
Yrittäjyys on osa identiteettiä ja se on jo lapsuuden kodista lähtöisin. Meillä on halu tehdä nopeita
ratkaisuja ja päätöksiä.

Jatkuva kehittäminen
Yrityksen jatkuva kehittäminen ja uuden oppiminen on edellytys yrityksen joustavalle kasvulle.
Uusien asioita kokeillaan ja ne otetaan tarvittaessa nopeasti käyttöön.
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Missio
•

Tavoitteemme on olla Suomen vastuullisin pesula ja toimia itsenäisenä
yrittäjänä ja yrityksenä kannattavasti.

•

Autamme asiakastamme onnistumaan toimittamalla puhtaita tekstiilejä.

•

Pääperiaatteemme on toimia joustavasti ja asiakasta kuunnellen.

•

Tuotamme palvelujamme ensisijaisesti yrityksille, kuntayhtymille,
kunnille ja kaupungeille.

•

Palvelemme myös kuluttajia, joiden osuus asiakaskannastamme on noin 10%.

Partneri
Pyrimme asiakassuhteissamme aitoon kumppanuuteen, jossa etsitään yhdessä sopivimmat tavat
palvella asiakasta heidän tarpeidensa mukaan.

Keinoina tekstiilit ja puhtaus
Yrityskuvan vahvistamisessa Meri-Lapin Keskuspesulan välineenä on sen ydinosaaminen eli joustavien pesulapalveluiden tuottaminen asiakaslähtöisesti.

Vaivaton palvelu
Asiakas saa huolletut tekstiilit sovittuun aikaan ja sovitulla tavalla. Pakkaustapa sovitaan asiakkaan kanssa aina yksikkökohtaisesti. Tilausjärjestelmän avulla sujuvoitetaan palvelua ja säästetään sekä asiakkaan että pesulan resursseja.
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Vastuu toimintaympäristöstä
Jokainen Meri-Lapin Keskuspesulan työntekijä ja pesula itsesään kantaa vastuuta toimintaympäristöstä. Se alkaa oman työympäristön siisteydestä, viihtyisyydestä ja turvallisuudesta.

Arvostettu työnantaja
Meri-Lapin Keskuspesula huolehtii henkilöstönsä viihtyvyydestä, turvallisuudesta ja työtyytyväisyydestä sekä myös sen kehittämisestä. Yrityksen johtamisjärjestelmä on läpinäkyvä, kulttuuri on
avoin ja muutosvalmis.
Saimme Keminmaan Yrittäjien myöntämän Vuoden Yrittäjä -palkinnon vuonna 2019. Palkinnon perusteina oli mm. arvostettu yritys ja työnantaja.

Kehittäminen ja
sidosryhmäyhteistyö
Vuosien saatossa olemme kehittäneet toimintaamme jatkuvasti. Suomen mittaluokassa keskisuureksi (pesula-alan) yritykseksi olemme tehneet huomattavan työn ja auditoineet johtamisjärjestelmät
ISO 9001 ja ISO 14001, sekä erillisenä järjestelmänä myös SFS 14065 -laatujärjestelmän, mikä on
erityisesti sairaala- ja terveydenhuollon tekstiilihuoltoon tehty laatujärjestelmä.

Vuonna 2020 meidän aloitteestamme on tehty sairaalalapesulaan jatkuvatoiminen omavalvonta. Sillä pystymme osoittamaan pesussa tapahtuvan desinfektion. Järjestelmä on ainutlaatuinen
Suomessa. Aikaisemmin pesuloiden hygieniavalvonta tapahtui ”pistokoemaisesti” manuaalisesti
mitattuna. Meillä käytössä oleva järjestelmä mittaa kaikki pesuerät ja niiden pesun onnistumisen,
mikäli desinfektio ei tapahdu, niin saamme siitä hälytyksen ja pesu keskeytyy.
Tämä ainutlaatuinen järjestelmä on kehitetty yhteistyössä kemikaalitoimittaja Christeynsin kanssa.
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Yhteistyö oppilaitosten kanssa
Meri-Lapin keskuspesulalla on hyvät yhteydet Kemissä olevaan Tekniseen oppilaitokseen, Lapin
AMK:n yksikköön sekä Tornion Ammattiopisto Lappian yksikköön. Olemme tilanneet erilaisia opinnäytteitä ja harjoitustöitä. Toimimme myös näyttökokeiden vastaanottajina.

Sponsorointi
Meri-Lapin Keskuspesulan yrityskulttuuri korostaa terveellisiä elämäntapoja ja henkistä hyvinvointia sekä erilaisuuden hyväksymistä. Siksi mahdolliset sponsorointikohteet on valittu näistä teemoista.

Hyväntekeväisyys
Joulukorttien postittamisen tai joulukukkien ostamisen sijaan Meri-Lapin Keskuspesula tekee merkittävän lahjoituksen jollekin talousalueen yleishyödylliselle kohteelle. Pääsääntöinen muistamisen kohde on kehitysvammaiset nuoret tai vanhainkodit. Keväisin annamme stipendin paikalliselle
lukiolle, missä valitaan aina yritteliäs nuori. Pääsääntönä on ettei oppilaan tarvitse olla ”kympin-oppilas”, mutta yrittää täytyy. Vuonna 2019 joululahjarahat lahjoitimme Mäntykeskuksen työ- ja päivätoiminnalle. Keväällä lukion pitkän matematiikan opiskelija sai stipendimme.

Taloudellinen vastuu
Yrityksen toiminta on oikeutettua vain, jos se on taloudellisesti kannattavaa. Terve kasvu on yrityksen kehittymisen ja menestymisen perusedellytys. Yrityksen hyvä talous on myös vastuullisen
toiminnan perusta. Meri-Lapin Keskuspesulan liikevaihto on kasvanut tasaisesti viimeisinä vuosina
ja yrityksen taloudellinen tulos on ollut hyvä.
Vuonna 2019 yrityksen liikevaihto kasvoi 24 % ja oli yhteensä 1 500 000 €. Uusien asiakkaiden hankinnassa onnistuttiin hyvin ja liikevaihdon kasvu oli oman myyntityön tulosta. Asiakasmenetykset
jäivät vähäiseksi, eikä niillä ollut merkittävää vaikutusta liikevaihtoon. Menetykset covid-19 aikana
tulivat pääsääntöisesti hotelli- ja matkailu-alalta, mutta vastaavasti saimme tilalle vanhainkoteja,
joissa tekstiilihuolto oli ollut ennen omaa työtä varsinaisen hoitotyön ohessa.
Yrityksen maksuvalmius säilyi koko kertomusvuoden hyvällä tasolla.

Investoinnit
Vuonna 2019 uusimme pienen pesulinjan, jonka hankintahinta oli 40 000 €. Pääsääntöisesti konehankinnat tehdään aina tulorahoituksella.
Vuonna 2020 aloitimme pesulan ulkovuorisaneerauksen, jossa tehostettiin kiinteistön lämmöneristystä. Tämä tuo hieman säästöä energiankulutukseen, mutta lisää huomattavasti työmukavuutta.
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Taloudelliset tunnusluvut

Näkymät vuodelle 2021
Meri-Lapin keskuspesulan näkymät vuodelle 2021 ovat hyvät. Liikevaihdon odotetaan kasvavan 7 %
ja kannattavuuden pysyessä samalla tasolla. Epävarmuutta meille ja koko maailmalle tuo Covid
19-pandemia. Ensimmäisen aallon selvisimme hyvin ja näkyvissä ei ole suuria menetyksiä myöskään tulevassa toisessa aallossa.
Pidimme merkittävimmille asiakkaillemme tiedotustilaisuuden koskien uutta automaattista omavalvontajärjestelmää. He pääsivät lokakuun lopussa 2020 seuraamaan omien tekstiilien pesua ja
desinfektiota omilla tunnuksilla pilvipalvelimen kautta. Pidämme tätä merkittävänä etuna meidän
laitosasiakkaille. Tulevaisuutta silmällä pitäen on kyseessä myös kilpailuetu ja toivomme tästä
yhtä osa-aluetta kilpailutuksiin.
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Ympäristövastuu
Meri-Lapin Keskuspesula on koko toimintansa
ajan panostanut laadun kehittämiseen. Ympäristöasioiden hoito on ollut tärkeä osa yrityksen
kehittämisestä ja sen vastuullista toimintaa.
Olemme laatineet oman ympäristöohjelman,
jossa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet
kuormituksen pienentämiseksi, mikä takaa ympäristönsuojelun tason jatkuvan parantamisen.
Koulutamme henkilökuntaamme tuntemaan
tehtäviinsä liittyvät ympäristövaikutukset.
Kehitämme toimintaamme ja prosessejamme
jatkuvasti ja tavoitteemme on pienentää toiminnastamme aiheutuvaa ympäristökuormitusta.

Seuraamme säännöllisesti:
•

energiankulutusta ( sähkö ja polttoöljy)

•

veden kulutusta prosessissa

•

pesukemikaalien valintaa

•

pakkausmuovin kulutusta ja sen vähentämistä

Näitä tekijöitä seurataan kokonaismäärinä.
Pesuprosessimme on hiottu niin, että tekstiiliin saadaan pidempi käyttöikä mikä taas lisää tekstiilin
käyttökertoja. Tekstiilin käyttöikä pyritään saamaan mahdollisimman pitkäksi valitsemalla sekä
asiakaan tarpeisiin että huoltoon parhaiten soveltuvat materiaalit ja tuotteet. Pesemme asiakkaan
omistamia tekstiilejä ja raportoimme heille tekstiilien kulumisen kerran vuodessa.
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Ympäristölupa
Kaikki pesulat, jotka pesevät yli 500 kiloa tekstiilejä päivässä, tulee hakea ympäristölupa.
Olemme hakeneet ja saaneet sen, kun siirryimme Keminmaahan 1.10.2012 jatkamaan toimintaamme.

Energian käyttö
Toimintamme on laajentunut ja lisännyt energian kokonaiskulutusta, mutta kulutus tuotettua yksikköä kohden on pystytty pitämään kurissa. Energiankulutusluvuissa on mukana kaikki energia;
kiinteistön sähkön kulutus, kiinteistön lämmitys sekä höyryn tuottamiseen käytetty polttoaine.
Kiinteistöjen lämmitykseen koko energiamäärästä menee keskimäärin kymmenen prosenttia.
Tavoitteet asetetaan yleisesti prosessienergiaan ja sen kulutukseen, ja näihin lasketaan kiinteistön
sähkö ja höyryn tuottamiseen käytetty polttoöljyn kulutus.
Prosessienergian kulutus pestyä tekstiilikiloa kohden on pienentynyt huomattavasti viimeisten
vuosien aikana. Syynä energian suhteellisen kulutuksen vähenemiseen on pesujen painopisteen
siirtyminen entistä vähemmän energiaa kuluttaviin pesumenetelmiin. Myös veden kulutuksessa
saadut säästöt sekä pienet tehdyt energiasäästötoimenpiteet vaikuttavat energian kulutukseen.
Veden ja energia kulutukseen vaikuttaa erityisesti se, mitä pyykkiä pesemme- Esimerkiksi isojen
yhtiöiden huoltoseisokit lisäävät huomattavasti veden ja energian kulutusta, koska pestävien tekstiilien laatu ja likaisiuus vaikuttavat myös pesuaikoihin ja pesulämpötiloihin.
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Sähkönkulutus muodostuu monista tekijöistä
Pesulan koko sähkönkulutuksesta karkeasti yksi kolmannes kuluu tuotantokoneiden ja laitteiden
pyörittämiseen, yksi kolmannes menee ilmastointiin ja loput valaistukseen ja muihin sähkölaitteisiin. Pesumäärien kasvaessa tuotantokoneiden sähkönkulutus kasvaa samassa suhteessa.
Useimmiten tuotannon kasvu kuitenkin vaikuttaa koneiden käytön tehostumiseen, ja kulutus tuotettua yksikköä kohden pienenee. Tuotantomäärät vaikuttavat vain välillisesti ilmastoinnin ja valaistuksen sähkönkulutukseen. Kulutus on luonnollisesti sitä pienempi tuotettua yksikköä kohden,
mitä enemmän tekstiilejä yhdessä vuorossa pystytään pesemään. Ylityöt, joita ei ole suunniteltu,
huonontavat tilannetta olennaisesti.
Sähkönkulutus pestyä tekstiilikiloa kohden lasku vuoteen 2017 asti- Talosulakkeen uusiminen ja
ilmastoinnin tietoinen tehostaminen pesulassa nostivat sitä, eikä lisäystä ole vielä pystytty kokonaan kompensoimaan tuotantomäärän lisääntymisellä. Tuotannon automatisointi sekä monet
pienet tekijät, kuten atk-laitteiden lisääntyminen, parantavat työskentelyolosuhteita ja nopeuttavat
työn tekimistä, mutta ovat myös lisänneet sähkönkulutusta.
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Sähkön kulutus kWh/pesty pyykkikilo
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Höyryn käytön tehostamien
Pesulat käyttävät paineistettua höyryä pesuveden lämmitykseen, tekstiilien viimeistelyyn ja kuivaamiseen joko mankelissa, viimeistelytunnelissa tai rumpukuivaajassa. Nämä työvaiheet ovat pesuloiden suurimpia energian kuluttajia. Käytössämme on kevyt polttoöljy.
Polttoaineen kulutukseen vaikuttavat oleellisesti kattilalaitoksen kunto ja oikea käyttö sekä höyryä
käyttävien koneiden tehokas käyttö. Höyry- ja lauhdelinjojen eristyksillä sekä lämmön talteenotolla kuivureiden poistoilmasta ja jätevedestä, pienetään polttoaineen kulutusta. Matalalämpöpesun
käyttöönottaminen pesulassa näkyy sekä energian, että vedenkulutuksen pienemisenä.

Pesuaineiden valinnassa ratkaisevat myös ympäristönäkökohdat
Pesukemikaalit valitaan siten, että ne kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Valintaan
vaikuttavat muun muassa:
•

tensidit hajoavat luonnossa

•

ei optisia kirkasteita

•

ei fosfaatteja

•

ei klooria

•

tuotteet ovat tiiviissä muodossa

•

kemikaalit on pakattu kierrätettäviin astioihin

Pesukemikaaleille ei ole asetettu vähennystavoitteita. Käytettävä määrä riippuu aina tekstiilin likaisuudesta ja kemikaalin koostumuksesta. Kemikaalien annostelu tapahtuu täysin automaattisesti,
jolloin ei synny hukkakulutusta. Annostelujärjestelmässä on luovuttu kloorista vuonna 2017.
Joissakin erissä, mitkä ovat erittäin likaisia, joudumme käyttämään jauhemaista klooria, koska
korvaavaa valakisumenetelmää ei ole löydetty saavuttaaksemme sovitun puhtaustason.

Veden kulutus litraa/pesty pyykkikilo
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Pesutekniikan kehitys on vähentänyt vedenkulutusta.
Pesulassamme seurataan jätevettä säännöllisesti yhteistyössä Keminmaan Veden kanssa.
Vedestä mitataan pH, fosfori, typpi ja kloridit.
Pesulan jäteveden arvot ovat olleet alle keskimääräisen jäteveden arvon.
Keminmaan Vesi ilmoittaa meille, mikäli arvoissa on huomauttamista.

Pestyt tuotteet on kuljetuksen aikana suojattava likaantumiselta. Suojaamiseen käytetään pääosin
pestäviä kangashuppuja ja säkkejä. Muovia käytetään edelleenkin mm. moppien pakkaamiseen ja
vuokrattavien siivouspyyhkeiden pakkaamiseen, koska kangaspussi ei sovellu tuotteen likaisuuden ja märkyyden vuoksi. Puhtaiden tuotteiden pakkausmuovi käytetään likaisten tuotteiden pakkaamiseen. Muovi palautuu takaisin pesulaan.

Jakeluauto
Meri-Lapin Keskuspesulalla on käytössä vuonna 2021 hankittu, Iveco-merkkinen auto, jonka päästöluokka on 6 ja siinä on ”stop and go” -toiminto. Viikossa ajokilometrejä tulee keskimäärin 1000 km.
Ajoreitit suunnitellaan siten, että hukkakilometrit voidaan välttää.
Auton hiilidioksidipäästö on 191 g/kilometri ja päästöluokka on 6.

Jätteen määrä
Meri-Lapin keskuspesulassa jätettä tulee vuositasolla noin 6 000 kiloa. Pesulassa tuotetaan energiajaetta, joka paalataan Kemissä ja viedään Kokkolaan murskattavaksi. Sieltä se toimitetaan
REF:nä Pietarsaareen polttolaitoksen poltettavaksi.
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Kaikki tuleva tekstiilijäte menee takaisin asiakkaalle heidän yksiköihinsä loppukäyttöön. Esimerkiksi huonokuntoiset leikkausliinat menevät
sairaalan kunnossapitoon rasuksi.
Pesula ei omista mitään tekstiiliä ja
sopimuksen mukaan asiakas vastaa tekstiilin loppusijoituksesta.
Muovia pyritään vähentämään pakkauksissa kaiken aikaa, mutta on
asiakkuuksia ja tuotteitta, mihin
ainoa ja sopiva vaihtoehto on muovisäkki, esimerkkinä mopit ja siivouspyyhkeet. Tokihan muovipussi
palautuu taksin pesulaan likaisten
tekstiilien palautuksessa.
Kemiallisen pyykin osuus on vähentynyt huomattavasti pesutekniikoiden kehityttyä. Siksi jätteen määrä
on lähes olematonta jo nykyään. Kemiallisen pesukoneen jäte, jota vuositasolla tulee n. 5 kiloa, toimitetaan
Ekokem Oy:lle.

12343324678494336482
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Sosiaalinen vastuu
Meri-Lapin Keskuspesulassa työskentelee 14 kokoaikaista työntekijää. Päivittäin työskentelee
myös kolme avotyöntekijää. Lisäksi työllistämme alueellisia yrityksiä esimerkiksi korjauksissa, kuljettamisessa ja huoltotoimissa. Kaikki alihankkijat ovat itsenäisiä yrityksiä.
Yrityksen työntekijöistä 4 on miehiä ja 8 on naisia. Olemmekin kunnassamme merkittävä työllistäjä
naisvaltaisella alalla. Työntekijöiden ikähaarukka on 40 - 63 vuotta.
Vuoden 2021 tammikuussa ensimmäinen työntekijä jäi vanhuuseläkkee. Seuraava odotettava
eläköityminen on vuonna 2022 elokuussa. Työsuhteet ovat yrityksen historian pituisia ja vaihtuvuus
on erittäin pieni. Yksi irtisanoutuminen vakituisesta työsuhteesta on tapahtunut koko yrityshistorian aikana. Keskimäärin uusia työsuhteita on viime vuosina solmittu yksi kalenterivuodessa.

Palkat
Tilikauden 1.1. – 31.12.2020 aikana palkkoja maksettiin yhteensä 322 100,13€ ja henkilösivukuluja
67 023,61€. Vapaaehtoisia henkilösivukuluja maksettiin 37 355,81€.
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Raportin avulla haluamme antaa kattavan kokonaiskuvan siitä,
miten Meri-Lapin Keskuspesula on vastannut taloudellisen,
sosiaalisen ja ympäristövastuun asettamiin haasteisiin.
Sidosryhmämme voivat luottaa toimintaamme myös näissä
asioissa

Meri-Lapin keskuspesula
Kisällinkuja 3, 94450 Keminmaa
puhelin 050 5532629,
www.meri-lapinkeskuspesula.fi
Y-2079562-1

