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Pyykin 
pitkä
matka

Teksti Petri Pöntinen Kuvat Markus Pentikäinen

 P
ieni virolainen kuorma-
auto on nähnyt parhaat 
päivänsä.

On keskiviikko 9. huh-
tikuuta, kun pressukat-
teinen Mersu kurvaa 
Nelostieltä Äänekoskel-
le. Terveyskeskuksen ta-

kaovella liinavaatevaraston hoitaja Liisa 
Pellinen ottaa pestyn erän ja luovuttaa li-
kaiset kyytiin. Täältä alkaa sairaalavaat-
teiden pitkä reissu Viroon. Reilut 300 
kilometriä kumipyörillä, lopuksi 84 kilo-
metriä laivalla Helsingistä Tallinnaan.

EU:ssa liikkuvat pääomien ja työnte-
kijöiden lisäksi nyt myös palvelut.

Hankintalaki velvoittaa kilpailutta-
maan yli 211 000 euron palvelut. Saman-
aikaisesti kaupungit luopuvat omista 
laitospesuloistaan, pyykkäriä etsitään 
yksityisiltä markkinoilta. Pienet kunnat 
ovat tehostaneet kilpailutusta perusta-
malla hankintarenkaita.

Virolainen Admiral Tekstiilide Rent 
on rahdannut reilun kahden vuoden 
ajan suomalaisten pyykkiä lahden yli. 
Sairaaloita ja terveyskeskuksia, van-
hainkoteja ja tarhoja, mutta myös yksi-
tyisiä hotelleja ja opistoja. Kartalle on 
ilmestynyt liuta nuppineuloja: Porvoo, 
Vantaa, Riihimäki, Loppi, Hyvinkää, 

Tampere, Äänekoski ja Hämeenlinnan 
seudun seitsemän kuntaa.

Admiral osallistuu lähes jokaiseen pe-
sulakilpailutukseen.

Kello 14.45 virolainen pyykkiauto pa-
laa Nelostielle. Kuljettaja on lähtenyt 
aamuseitsemältä Helsingistä.

Edessä on paluumatka Tallinnaan.

Pesula-ala jakautuu karkeasti kah-
tia, vuokratekstiileihin ja asiak-
kaiden omistamiin vaatteisiin.

Vuokravaatebisneksessä yritys ostaa 
tekstiilit, vuokraa ja pesee ne asiakkail-
le. Vaatteisiin on investoitava suuret 
summat rahaa, mutta sen jälkeen tuot-
to on korkea.

Suomessa Admiral menestyy kilopyy-
kissä, perinteisenä pesulana.

Kilopyykki on kuntien omia liina-, 
suoja- ja potilasvaatteita. Kilpailutuk-
sessa pyykille lasketaan kilohinta. Ad-
miralin tarjous on riemastuttanut kun-
tien hankintajohtajat. Tässä ostajien 
antamia esimerkkejä.

Vantaan kaupunki: Admiral 0,89 €/kg, 
toiseksi halvin 1,60 €/kg.

Kellokosken sairaala: Admiral 0,92  €/
kg, toiseksi halvin 1,68 €/kg.

Riihimäen vanhainkoti: Admiral 1,05 
€/kg, toiseksi halvin 1,50 €/kg.

Sairaalavaatteet kulkevat jopa tuhat kilometriä pestäväksi Tallinnaan ja takaisin. Kilpailutus suosii hintaa, mutta saako halvalla myös laatua?

L Kello 18.00, 
Padasjoki. Ad-
miralin pesula-
auto ilmestyy 
sumusta.



 Äänekoskelle virolaisyhtiö aloitti pyyk-
kirallin tammikuussa. Firma lupasi 
pestä ja kuljettaa vaatteet 90 sentin 

kilohintaan viitenä arkipäivänä. Kun sopi-
muksen arvo on 151 000 euroa vuodessa, 
yhden keikan tuotto on 600–700 euroa.

Yhtiö perustelee alle euron kilohintaa 
maan edullisella työvoimalla ja energialla. 
Silti virolaispesula oli alkuvuoden puheen-
aihe Äänekosken terveyskeskuksen kahvi-
pöydissä.

”Ihmettelimme, miten on mahdollista 
tarjota niin halvalla”, johtava hoitaja An-
na-Kaisa Hyvönen kertoo.

Tampereen liikennelaitos pääsi viime 
kesänä Ajankohtaiseen kakkoseen, kun se 
oli ilmoittanut huoltavansa kuskien takit 
ja housut Virossa. Admiralin tarjous oli 68 
prosenttia edullisempi kuin paikallisen pe-
sulan. Myös ammattiyhdistysaktiiveja kou-
luttava Kiljavan opisto osui virolaisyhtiön 
kuljetusreitille. Säästö se on pienikin sääs-
tö, SAK:ssa laskettiin.

”Pyykkikulut laskivat 5–10 prosenttia, 
10 000 euroa”, hallintopäällikkö Kristiina 
Haikola sanoo.

Kellokosken mielisairaalan palvelujoh-
taja Lauri Mattila paljastaa pelin hengen: 
halvin vaihtoehto on paras.

”Aika paljon saa laatu laskea, että sanom-
me sopimuksen irti näillä hinnoilla.”

Myös Äänekosken johtava hoitaja Hyvö-
nen myöntää, että kilpailutuksella yritetään 
hillitä sosiaali- ja terveysmenojen kasvua.

”Jos kalliin pesulasysteemin kustannuk-
sia ei hallita, kunnan muista palveluista 
joudutaan tinkimään.”

”Siksi hinnan painoarvo on väkisin suuri, 
myös jatkossa.”

Hintavertailussa Admiral on lyömätön.

 Tarjouskilpailun kriteerit vauhdittavat 
halpapesua. Hinnan osuus on 50–80 
prosenttia, loppu jää laadulle.

”Vaikka laatua pisteytettäisiin, virolaiset 

eivät putoa pois. Hintaero suomalaisiin pe-
suloihin on niin suuri”, Porvoon hallinto-
päällikkö Marith Kullström sanoo.

Soittokierros paljastaa, että valinta on 
tehty lähes aina hinnan perusteella. Jotkut 
ostajat arvostavat pesuloiden listaa asiak-
kaista, vaikka hankintalain mukaan pää-
töstä ei voi perustaa referenssiluetteloon. 
Äänekoskella laatu pisteytettiin perusteelli-
sesti. Pesuloilta vaadittiin tarkat selvitykset 
laatujärjestelmistä, kuljetuksista, valitus-
ten käsittelystä ja ympäristövaikutuksista.

”Laatutekijät jätettiin lopulta kokonaan 
pois”, johtava hoitaja Hyvönen tunnustaa.

 

”Meillä ei ollut osaamista pesula-alan me-
netelmistä. Olisi ollut vaikea ratkaista, ku-
ka olisi ollut paras.”

Myös Riihimäen vanhainkodissa nostet-
tiin kädet ylös.

”Emme tienneet, miten voisimme mitata 
laatua puolueettomasti, siksi sitä ei otettu 
huomioon”, johtaja Marja-Liisa Suontaus-
ta sanoo.

 Virolainen kuorma-auto puskee halki 
räntäsateen Nelostiellä. Vesisuihku 
leviää pientareelle, pressut pullistu-

vat viimassa.
Kello 16 Jyväskylä lähestyy. Moottoritiel-

lä kuljettaja painaa kaasua, mittarin viisa-
ri kipuaa 110:een. Reitti ei kulje Nelostietä 
suoraan Lahteen, vaan auto kääntyy kohti 
Tamperetta.

Jämsässä on uusi kohde.

 Pesulapalvelun laatua ei määritä mi-
kään laki eikä säädös. Mikrobiologi-
sen laadun hallinnasta on kuitenkin 

standardi, josta Tekstiilihuoltoliitto on laa-
tinut sovellusohjeet.

Pressukatteinen pesula-auto ei läpäise 
tätä seulaa.

Lavan pressuseinät eivät ole tiiviit, ne lä-
päisevät kosteutta. Kosteus ruokkii mikro-
bien kasvua. Likainen ja puhdas pyykki kul-
kevat samassa kyydissä. Vähintään ne olisi 
erotettava eri osastoihin, mutta ahtaassa ti-
lassa se ei onnistu.

”Auto ja rullakot on myös puhdistettava 
ennen ajoa”, muistuttaa Uudenmaan Sairaa-
lapesulan toimitusjohtaja Kaarina Venho.

Venho on ollut mukana kehittämässä 
standardin sovellusohjeita. Hyvä laatu vaa-
tii paljon työtä: riittävän korkeaa, valvottua 
pesulämpötilaa, säännöllisiä bakteeriteste-
jä huuhteluvedestä, koneiden ja kuljetus-
välineiden puhdistusta, tulosten jatkuvaa 
dokumentointia ja ulkopuolista sertifioin-
tia tai vähintään tarkastusta.

Kaikessa sairaalapyykissä on terveysris-
ki. Terveysasemilla elää sairaalabaktee-
reita. Riesa on tuttu ympäri maata, myös 
Äänekoskella. Eristyspotilaiden vaatteet 
saattavat olla tartuntavaarallisia.

Harva terveyden ammattilainenkaan tie-
tää, että pöpöt voivat kulkeutua mistä ta-
hansa huonosti hoidetusta pesulasta osas-
toille.

”Jos saastuneita vaatteita ei pestä kunnol-
la, bakteeri saattaa siirtyä pyykin mukana 
puhtaaseenkin paikkaan”, Venho sanoo.

 Älä murehdi - me huolehdimme vaatteis-
tasi!

Admiral kertoo nettisivuillaan ole-
vansa saksalaisen Sauberlandin tytäryhtiö. 
Emoyhtiön lailla virolaispesula lupaa asiak-
kailleen ”puhtautta ja täsmällisyyttä”.

”He kertovat noudattavansa tiukkoja 
määräyksiä. En pysty sanomaan, miten ne 
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toimivat”, Kellokosken ylihoitaja Päivi Soi-
ninen toteaa.

”He sanovat käyttävänsä saksalaista stan-
dardia, mutta en pysty todentamaan sitä”, 
Riihimäen vanhainkodin johtaja Suontaus-
ta myöntää.

Virolaispesula on luvannut sitoutua Teks-
tiilihuoltoliiton suosituksiin mikrobiologi-
sesta puhtaudesta. Laatustandardia ei tun-
neta Virossa, Admiral kertoo käyttävänsä 
saksalaisia valvojia pesulassaan.

Suomen Kuvalehti on tutkinut erään tar-
jouskilpailun laatuselvityksen. Admiral il-
moittaa, että sillä ”ei ole laatujärjestelmiä”, 
vain omavalvonta. Pesulämpötilojen seuran-
nassa ja sairaalatekstiilien käsittelyssä nou-
datetaan ”pesulan sisäisiä ohjeita” ja ympä-
ristöasioihin ”kiinnitetään huomiota”.

Saarijärven ja Karstulan kuntayhtymän 
pesulakilpailussa Saarijärven Pesu voitti Ad-
miralin laatuvertailussa pistein 290–190.

”Admiral kuvasi muutamalla rivillä, mi-
ten homma hoidetaan. VTT auditoi Saa-
rijärven Pesua, myös sen omavalvontaa”, 
kuntayhtymän johtaja Mikael Palola pe-
rustelee päätöstä.

Saarijärvellä virolaisfirman tarjous oli 
vain 7 000 euroa halvempi kuin suomalai-
sen kilpailijan. Entä jos hintaero olisi ollut 
normaali 30–50 prosenttia? Kumman pesu-
lan kuntayhtymä olisi sitten valinnut – hal-
vemman vai laadukkaamman?

”Se on vaikea kysymys”, Palola sanoo.

 Kuhmoinen, Padasjoki, Asikkala, Lah-
ti. Ruskea kuorma-auto viilettää kum-
puilevassa hämäläismaisemassa.

Kello18.30 auto kääntyy Lahden keskus-
taan, puikkelehtii kävelykadulle ja pysäh-
tyy. Täällä on seuraava kohde, hotelli.

Kuluu puoli tuntia, matka jatkuu.

Admiral kävi aluksi Äänekoskella joka 
arkipäivä sopimuksen mukaan. Sit-
ten toimitusvarmuus lipsui.

”Ongelmat alkoivat pääsiäisviikolla. Auto 
tuli enää kolmesti viikossa”, johtava hoitaja 
Anna-Kaisa Hyvönen kertoo.

Välillä pestyssä kuormassa oli niin likai-
sia vaatteita, että niitä ei voitu antaa poti-
laille.

”Niissä oli uloste- ja ruokatahroja. Aivan 
kuin koneeseen olisi lyöty kerralla liian iso 
määrä pyykkiä.”

Toisinaan liinavaatteet tuoksuivat poik-
keuksellisen voimakkaalle.

”Päiväkodeissa lakanoita ei voinut lait-
taa lapsille, sillä osa alkoi oirehtia hajus-
ta. Kirkkaissa lakanoissa oli myös vaaleita 
tahroja.”

Helmikuun puolivälissä johtava hoita-
ja Hyvönen keräsi puutteet yhteen. Admi-
ralista luvattiin vastata reklamaatioon vii-
kossa.

”Vieläkään ei ole vastattu.”
Myös Kiljavan opistolla huomattiin, että 

pyykki ei ollut tasalaatuista.
”Se oli milloin mitäkin, ja laskusta ei saa-

nut tolkkua”, hallintopäällikkö Kristiina 
Haikola sanoo.

Joskus tekstiilejä oli kateissa.
”Kieliongelmien takia emme saaneet sel-

ville, missä meidän pyykkimme oli.”
Riihimäen vanhainkodissa ihmeteltiin, 

kun jossakin kuormassa oli Konginkan-
kaan ja Kellokosken pyykkiä.

Rullakkoja ja säkkejä oli vaikea saada, 
ja joskus kosteat työvaatteet haisivat ho-
meelta.

”Takaisin on lähetetty likaista pyykkiä. 
Olemme toimittaneet äskettäin reklamaa-
tion. Ehkä tämä on vain alkukankeutta”, 
johtaja Suontausta toivoo.

Porvoossakin alku oli hankala. Vaatteet 
olivat kosteita ja läikikkäitä. Hallintopääl-
likkö Marith Kullström ei tyytynyt odot-
tamaan, vaan kutsui Admiralin edustajat 
neuvotteluun.

”Keskusteluita on käyty useita. Laatu on 
parantunut huomattavasti.”

”Laatutekijät 
jätettiin lopulta 
kokonaan pois.”

L Kello 13.50, Äänekosken terveyskes-
kus. Likapyykki valmiina pestäväksi.

L Kello 14.45, Äänekosken terveyskes-
kus. Kuljettaja lastaa auton.

L Kello 15.00, Äänekosken keskusta. 
Eväät matkaan kioskista.

L Kello 17.55, Padasjoki. Vesi suihkuaa 
pressuautosta.

L Kello 18.45, Lahden keskusta. Viimei-
nen keikka kävelykadulla.

Tekee sen helpoksi.

* ”Aluetasolla tarkasteltaessa Elisa on vahva operaattori 
vaikka joillakin paikkakunnilla DNA:lla tai Soneralla voi olla 
laajin kuuluvuusalue.” Lähde: European Communications 
Engineering (ECE Ltd) 2/2008. www.elisa.fi/3gkuuluvuus

OletGo jo 
GooGlannut
puhelimellasi?
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A
dmiralin hinta on asiakkaiden 
mukaan 30–70 prosenttia edulli-
sempi kuin suomalaisten pesu-
loiden. Mikä on hinnan salaisuus, 
Ronnie Malmsten Admiralista?

”Hinnat ja palkat nousevat Eestissä, mut-
ta valitsimme kustannustehokkaat koneet, 
kun aloitimme.”
Teidän kilohintanne on jopa alle euron. Mi-
ten kannattavaa on pestä sillä hinnalla?

”Pitää haalia mahdollisimman paljon vo-
lyymia ja asiakkaita. Jos jää penni kilolta, sii-
tä syntyy suuri summa.”
Onko yrityksellä laatujärjestelmää?

”Eestissä ei ole käytössä laatujärjestel-
miä. Meillä on Saksassa pesuloita, ja sieltä 
tulevat laadunvalvojat kerran kuukaudes-
sa paikan päälle meidän kustannuksellam-
me. Jos lika ei lähde pois, sitten säädetään 
koneita.”
Admiral pesee sairaalavaatteita. Teettekö 
säännöllisesti bakteeritestejä huuhteluve-
destä?

”Kyllä.”
Miten dokumentoitte testit?

”Kaikki tulokset ovat tietokoneella asiak-
kaiden nähtävillä. Ei bisnestä pysty pyörittä-
mään, jos alkaa valehdella.”
Miksi liina- ja potilasvaatteissa on ollut 
ajoittain suuria laatuvaihteluita?

”Vanhainkotien henkilökunta ottaa vas-
tentahtoisesti vaippoja pois vaatteiden si-
sältä. Jos kuljetus on joka toinen päivä, 
ulosteet muhivat vaatteissa muovipussin 
sisällä pari vuorokautta. Se vaikeuttaa puh-
distamista hirveän paljon.”
Miksi tekstiilit ovat olleet joskus kosteita?

”Kun isoja määriä menee mankelilinjas-
ton läpi, kaikki eivät ole ehkä kuivuneet. On 
myös mahdollista, että kuljetuksenaikainen 
kostea talvisää on tuntunut vaatteissa.”
Mistä tekstiilien voimakas, allergisia reak-
tioita aiheuttanut tuoksu johtuu?

”Sairaalavaatteissa on käytetty väärää 
huuhteluainetta, se on selkeä virhe. Aika 
ajoin sitä tapahtuu.”
Onko kuljetusautoissanne eri osiot puh-
taalle ja likaiselle pyykille?

”Käytämme Saksassa tehtyjä pyykkiauto-

ja. Niiden rahtitilassa on kolme putkiloa, li-
kaiset ja puhtaat pyykit ovat omissa putki-
loissa.”
Onko Admiralilla käytössä pressukatteisia 
kuljetusautoja?

”Meillä oli pressuauto jonkun aikaa Ää-
nekoskella, mutta se on myyty. Meidän oli 
pakko säästösyistä käyttää pienempää ka-
lustoa.”
Miksi irtisanoitte Äänekosken sopimuk-
sen? 

”Laskentakaavamme oli riippuvainen sii-
tä, että Saarijärvi tulee mukaan. Yhtälö ro-
muttui, kun Saarijärvi järjesti uuden kilpai-
lun ja valitsi paikallisen pesulan. Oli pakko 
pyytää sopimuksen purkua.”
Äänekosken mukaan kyseessä oli sopimus-
rike.

”Se voi pitää paikkansa.”
Missä pesette Suomi-pyykin?

”Iso pääpesula on suljetulla telakka-
 alueella. Ravintolatekstiileissä on pakko 
käyttää alihankintaa, sillä pienet erät eivät 
sovi päätoimintaamme.”
Käytettäkö alihankkijoita myös laitosvaat-
teiden pesussa?

”Emme. Mutta jos tuotanto keskeytyisi, 
me saisimme pyörittää omalla henkilökun-
nalla kilpailijan koneita.”
Asiakkaanne Porvoosta ja Kellokoskelta 
ovat vierailleet pesulassanne Tallinnassa. 
Heidän mielestään lähiöpesula on pieni. 
Onko teillä muitakin pesuloita?

”Porvoo oli ensimmäinen asiakkaamme. 
Silloin pesulamme oli pieni, isoa alettiin 
vasta rakentaa.”
Avaatte pian uuden pesulan. Miten paljon 
lisää kapasiteettia saatte?

”Pystymme pesemään 28 000–30 000 ki-
loa vuorokaudessa.”
 Admiral on suomalais-saksalais-virolainen 
yritys. Kuka on sen suomalaisomistaja?

”Se taidan olla minä.”
Asiakkaiden mukaan vastaatte kuljetuksis-
ta. Mikä rooli teillä on yhtiössä?

”Ajan kuljetuksia päivittäin. Olen ihan työ-
mies, ei johtajia tarvita enemmän kuin laki 
vaatii. Olisi hyvä, jos et mainitse nimeäni ju-
tussa, en kaipaa julkisuutta hirveästi.” SK

”Pitää haalia  
paljon asiakkaita”

 Tampereen bussikuskit ovat olleet tyyty-
väisiä virolaiseen pyykkäriin. Samoin 
useimmat muut työvaatteiden peset-

täjät. Laatuheittoja on ollut vesipestävissä 
liina- ja potilasvaatteissa.

Admiral on ilmoittanut, että sillä on 120–
130 merkittävää asiakasta Virossa ja Suo-
messa. Suomalaisasiakkaiden mukaan 
yhtiö voi pestä päivässä 20 000 kiloa. Se on 
enemmän kuin Uudenmaan Sairaalapesu-
lassa, jossa huolletaan lähes koko HUS:n 
sairaalapyykki.

Virolaisyhtiö on kertonut, että se pesee 
Suomi-pyykin isossa laitospesulassa sulje-
tulla telakka-alueella. Kullström on vierail-
lut Tallinnan lähiössä.

”Pesula oli uusi, mutta ei kovin iso, ja si-
jaitsi armeijan vanhassa kivitalossa.”

Kellokosken ylihoitaja Päivi Soininen 
on myös käynyt Admiralin pesulassa. Hän 
muistaa pienet, 60 kilon koneet. Ylihoita-
jalle selvitettiin, että sata työntekijää teki 12 
tunnin työpäiviä kahdessa vuorossa.

”Paljon oli käsityötä, silitystä ja manke-

lointia. Aika pienessä mittakaavassa se toi-
mi, vaikka he puhuivat kansainvälisestä yh-
teistyöstä.”

Äänekoskella epäillään, että pestyn pyy-
kin epätasainen laatu johtuu siitä, että pe-
supaikka vaihtuu.

”Jo alunperin meille ilmoitettiin, että 
vaatteita pestään kolmessa pisteessä”, joh-
tava hoitaja Anna-Kaisa Hyvönen kertoo.

Sopimusten mukaan yksikään suomalai-
nen ostaja ei hyväksy alihankkijoita, sillä 
silloin pyykin laatua ei voi valvoa.

”Pesutyötä ei saa siirtää kolmannelle osa-
puolelle”, Porvoon hallintopäällikkö Kull-
ström vahvistaa.

Admiral on avaamassa uutta pesulaa Tal-
linnaan. Sen kapasiteetilla yhtiö vastaa lii-
ketoiminnan nopeaan kasvuun. Suomen 
Kuvalehti pyysi saada tutustua virolaisyh-
tiön pesuloihin, niiden menetelmiin ja val-
vontaan.

Kutsuun suostuttiin, mutta vierailu olisi 
onnistunut vasta kesäkuussa.

”Olemme muuttamassa, ja järjestämme 
tuotantoamme uusiksi”, yhtiöstä viestitet-
tiin.

 Katuvalot syttyvät Helsingin sisääntu-
loväylillä. Kello 21.00 Admiralin kuor-
ma-auto seisoo Kansallisoopperan lii-

kennevaloissa.
Äänekosken sairaalapyykki on matkan-

nut kuusi ja puoli tuntia.
Pian Länsisataman kyltit näkyvät.
Keski-Suomen pikkukaupungista ei kul-

je enää monta kuormaa Viron pääkaupun-
kiin. Maaliskuun viimeisenä päivänä Ad-
miral irtisanoi yksipuolisesti sopimuksen. 
Yhtiö totesi toiminnan Äänekoskella kan-
nattamattomaksi sen jälkeen, kun oli hä-
vinnyt tarjouskilpailun naapurikunta Saa-
rijärvellä.

”On väärin, että me jouduimme kärsi-

Virolaispesula sysää syyn likaisista 
vaatteista suomalaisille vanhainkodeille.

”Aika pienessä 
mittakaavassa 
pesula toimi.”

L Kello 21.00, Helsinki. Pyykkikuorma 
ohittaa Kansallismuseon.

GännyGällä 
nettiin Govaa 

vauhtia.

Tekee sen helpoksi.

Elisa Mobiililaajakaistan hintaan kuuluu tiedonsiirto
kotimaassa. Ulkomailla roaming-hinnaston mukaan. 

Tarkista tiedonsiirtonopeus osoitteesta 
www.elisa.fi/kuuluvuus
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V
iime kesäkuussa Ajankohtainen 
kakkonen hyppäsi virolaispesula 
Admiralin kyytiin Tampereelta 
Tallinnaan. Pyykkikuormaa ajoi 
vaaleakutrinen Ronnie Malms-

ten. Ohjelmassa miehellä ei ollut titteliä, 
pyykkiauton kuljettaja vain.

Osa suomalaisista asiakkaista tuntee hä-
net hyvin. ”Hän on Admiralin kuljetuspääl-
likkö”, Porvoon hallintopäällikkö Marith 
Kullström kertoo.

Alkuaikoina Malmsten hieroi myös sopi-
muksia. Hän kävi SAK:n koulutussää tiön 
omistamassa Kiljavan opistossa.

”Hän antoi dynaamisen kuvan. Sana oli 
hallussa, myyntimies”,  hotelli- ja ravinto-
lapäällikkö Tarja Mustajoki kuvaa.

Malmsten on tuttu nimi myös Suomen 
pesulapiireissä.

Valituksia ja rästejä
Vuosina 1996–2005 Malmsten oli kirjau-
tunut Suomen kaupparekisteriin pesu-
layrittäjäksi. Nimi vaihtui helsinkiläisen 
myymälän ikkunassa: Malmsten, Pesula-
palvelut Malmsten, Suur-Helsingin Pesu-
lapalvelut.

”Asiakkaat soittivat meille, kun pyykke-
jä alkoi kadota”, Tekstiilihuoltoliiton asia-
mies Lassi Räsänen kertoo.

Kuningaskuluttaja teki Malstenista kaksi 
ohjelmaa, 1999 ja 2000. Asiakkaat olivat va-
littaneet 25 kertaa kuluttajasuojalautakun-
taan huonon laadun sekä kadonneiden ja 
tuhoutuneiden vaatteiden takia. Yrittäjä ei 
kuulunut työnantajaliittoon.

”Teimme pistokokeita myymälään. Kuit-
ti tuli pyydettäessä”, Räsänen sanoo.

Kuningaskuluttajassa asiamies Räsänen 
paljasti, että Malmsten pesetti vaatteet Vi-
rossa. Myös kaupparekisteristä kävi ilmi, 
että yritys harjoitti vain pestävien vaattei-
den välitystä.

Televisiotoimittaja tenttasi yrittäjää:
”Onko sulla pesulaa?”
”Tottakai mulla on!”
”Miksi kaupparekisterissä toimiala on 

vain vaatteiden välitys muihin pesuloi-
hin?”

Malmsten löi luurin korvaan.
Vuosituhannen vaihteessa yrittäjän raha-

asiat eivät olleet kunnossa. Helsingin kä-
räjäoikeudesta löytyy kymmenkunta tuo-
miota siviilijutuissa. Yrittäjä ja yritys olivat 

jättäneet maksuja rästiin yli sadantuhan-
nen silloisen markan arvosta.

Tuomiot olivat yksipuolisia – Malmsten 
ei ollut vastannut yhdellekään haastemie-
helle. Hän ei hakenut tuomioille uutta kä-
sittelyä käräjäoikeudesta.

Nimi kaikkialla esiin
Vuonna 2003 Kemianliitto jätti virka-apu-
pyynnön Uudenmaan työsuojelupiirille. 

30      Suomen Kuvalehti | 17/2008

jäksi”, johtava hoitaja Anna-Kaisa Hyvö-
nen sanoo.

”Ei näitä kahta sopimusta voi koplata yh-
teen”, toteaa Saarijärven ja Karstulan kun-
tayhtymän johtaja Mikael Palola.

Admiral rikkoi sopimusta myös Vantaal-
la. Yhtiö lopetti pesut äskettäin puolen vuo-
den jälkeen, kontrahti ulottui 2010 lop-
puun. Vantaalla käyttäjät saivat valita joka 
suomalaisen tai virolaisen pesulan.

”Juuri kukaan ei käyttänyt Admiralia, 
vaikka se oli puolet halvempi”, tuotepääl-
likkö Sirpa Apell kertoo.

Kiljavan opisto Nurmijärvellä ei jatkanut 
sopimusta tänä vuonna. SAK:ssa virolaisen 

pesulan valintaa perusteltiin vielä viime ke-
sänä ”opiston toimintaedellytyksen turvaa-
misella”.

”Eettiset kysymykset ratkaisivat”, uusi 
rehtori Ari-Pekka Lundén sanoo. ”Emme 
voi valita virolaista pesulaa, jos haluamme 
edistää suomalaista työelämää.”

Mutta asiakkaat eivät lopu Uudellamaal-
la. Samana päivänä, jolloin Admiral katkai-
si Äänekosken sopimuksen, Nurmijärvi, 
Mäntsälä ja Tuusula päättivät valita Tal-
linnan pesupaikakseen.

Nyt myös pääministerin kotikunnan Nur-
mijärven sairaalapyykki kuskataan lahden 
yli.

 Kello 23.55 Tallinkin Star katoaa pilkko-
pimeään, suuntana etelä, Tallinna.

Lastauksessa ei näkynyt pientä viro-
laista kuorma-autoa.

Mutta meren yli Äänekosken pyykin on 
 pian mentävä. Vaatteet on pestävä torstai-
na, sillä liinavaatevaraston hoitaja Liisa Pel-
linen odottaa niitä takaisin jo perjantaina.

Vuodeosastojen mummoille ja vaareille 
on saatava puhdasta päälle. SK

Äänekosken sairaalapyykki on kulkenut maa-
nantaista 21.4. alkaen Pieksämäelle, Rusasen 
Tekstiilipalvelulle. Yrityksellä on VTT:n myön-
tämä laatusertifi kaatti.

Ronnie Malmsten on virolaispesulan 
kuljetuspäällikkö ja yksi omistajista. 
Suomessa hän on ulosoton etsimä 
liikemies.

Varaton pyykkikuski
Pesulatyöntekijöillä oli ollut palkka- ja työ-
suhdeongelmia Kemservin kanssa. Yritys 
oli tuonut pesuloihin suomalaisten jouk-
koon virolaista työvoimaa.

”Malmstenin nimi putkahti kaikkialla 
esiin”, lakimies Jukka Heikkerö kertoo.

Juristi kirjoitti työsuojelupiirille: ”Käy-
tännössä Kemserv Oy:ta on Minkkisen 
ohessa pyörittänyt pesula-alalla tunnet-
tu Ronnie Malmsten. Hän lienee ’master 
mind’ toiminnan taustalla, vaikka ei esiin-
nykään virallisissa asiakirjoissa.”

Työntekijöiden lausunnot tukivat Heik-
kerön epäilyä. Vuonna 2002 Malmsten oli 
itse myöntänyt siteensä Kemserviin, kun 
konevuokraamo oli yrittänyt periä hänel-
tä maksamatonta laskua oikeudessa: ”Toi-
min tällöin yrityksen nimeltä Kemserv 
Oy:n laskuun.”

Nyt Malmsten kiistää epäilyn, että olisi 
toiminut Kemservissä: ”Annoin neuvoja po-
jille, siellä oli mun vanha koulukaveri.”

Kemianliiton virka-apupyynnön mu-
kaan työntekijät eivät tienneet, kenellä he 
olivat töissä. Kemservin aiempi nimi oli 
Mr Clean, josta tuli sittemmin yhtiön apu-
toiminimi. Pesulanaisten työnantajaksi 
ilmoitettiin toiminimi. Se kuului taas yh-
tiön autonkuljettajalle, joka sai lopulta 
tuomion maksamattomien palkkojen ta-
kia.

Kemserv jätti jälkeensä 350 000 euron 
velat. Marraskuussa 2003 yritys asetettiin 
konkurssiin.

Ulosotto perässä
Viron kaupparekisterin mukaan Ronnie 
Malmsten laittoi vireille R.B. Malmsten In-
vestin elokuussa 2004. Yritys alkoi pyöriä 
Tallinnassa tammikuussa 2005.

R.B. Malmsten Invest rekisteröityi mo-
nialayritykseksi: kiinteistökauppa, kiinteis-

töjen huolto, investointi ja rahoitus, mark-
kinointi, siivous, turismi ja majoitus sekä 
kansainvälinen kuljetus.

Kesäkuussa 2005 Pesulapalvelut Malms-
ten ja Suur-Helsingin Pesulapalvelut pois-
tettiin Suomen kaupparekisteristä. Yhtiöt 
olivat laiminlyöneet tilinpäätöstietojen il-
moitukset.

Marraskuussa 2006 Ronnie Malmsten 
palasi pesula-alalle. Hänet nimettiin vara-
jäseneksi helsinkiläisen Texfi t Oy:n halli-
tukseen. Yrityksen toimialaksi ilmoitettiin 
”pesulapalvelut yrityksille”. Malmsten ero-
si Texfi tin hallituksesta maaliskuussa 2007. 
Yrityksen nimi muuttui Admiral Tekstiili-
vuokraukseksi helmikuussa 2008.

Virossa toimiva pesulayritys Admiral 
Tekstiilide Rent on virolais-saksalais-suo-
malaisessa omistuksessa. Emoyhtiö Sau-
berland on Admiralin saksalaisomistaja, 
toimitusjohtaja Kaia Kirs edustaa Viroa. 
Entä suomalainen omistaja?

”Se ei ole selvinnyt”, Porvoon hallinto-
päällikkö Kullström sanoo.

”En tiedä, kuka hän on”, Kiljavan hotelli- 
ja ravintolapäällikkö Mustajoki myöntää.

Tallinnassa asuva Ronnie Malmsten tuli 
Admiralin omistajaksi joulukuussa 2006. 
Samoihin aikoihin, vuosina 2006 ja 2007, 
Helsingin ulosottovirasto oli yrittänyt periä 
häneltä saatavia 30 000 euron edestä. Ulos-
otto oli epäonnistunut, Malmsten oli todet-
tu varattomaksi.

Kuntien ja kaupunkien hankintavas-
taavat tuntevat hänet Admiralin logistiik-
kajohtajana. Eivät asiakkaat väärässä ole. 
Suomen Kuvalehti seurasi virolaisen, pres-
sukatteisin pesula-auton matkaa Äänekos-
kelta Helsinkiin.

Leasing-auton toiseksi käyttäjäksi on 
merkitty Admiral, toiseksi Ronnie Bern-
hard Malmsten. SK

L Kello 21.05, Helsinki. Länsisataman 
terminaali lähestyy.

L Kello 00.05, Helsinki. Star suunnistaa 
kohti Tallinnaa.

L Ronnie Malmsten.

Gannettava 
Goneesi 
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