
36. Elintarvikekeskus 

Henkilökunta. Henkilökunnan lukumäärä 
oli v:n 1970 lopussa 173 (ed.v. 170), josta 
määrästä oli ruokatehtaassa 48, ruokaloissa 
101, kuljetuselimessä 10 sekä kassa- ja tili-
osastolla 14. Vakinaisia viranhaltijoita oli 
61, tilapäisiä viranhaltijoita yksi ja työsopi-
mussuhteessa 111 henkilöä. 

Palvelukseen otettiin vuoden aikana 19 
henkilöä. Henkilökunnasta siirtyi eläkkeelle 
8 ja muihin kaupungin laitoksiin 3 henkilöä 
sekä erosi palveluksesta 5 henkilöä. 

Laitoksen palveluksessa oleville myön-
nettiin sairaus-, tapaturma- ja äitiyslomia 
vuoden aikana yhteensä 3 615 (3 350) päi-
vää. Laitoksella ei ollut omaa lääkäriä, vaan 
henkilökunta käytti aluelääkäreitä. 

Laitoksen toiminta. Elintarvikekeskuksen 
toiminta kohdistui kertomusvuonna pää-
asiallisesti ruoan valmistamiseen ja toimit-
tamiseen kaupungin kansa- ja ammatti-
kouluille sekä laitoksen hoitamille kaupungin 
virastojen ja laitosten henkilökuntaruoka-
loille. 

Ruokatehtaan toiminnassa saatiin edelli-
senä vuonna aloitettu einestuotanto vakiin-
tumaan. Valmistusmenetelmien kehittämi-
nen jatkui edelleen. 

Tuotekehittely kohdistui ensisijaisesti tuot-
teiden valmistusohjeiden tarkistamiseen ta-
voitteena tuotteiden laadun parantaminen 
ja tuotantokustannusten kurissapitäminen. 

Valmiita ruokia toimitettiin yhteensä 132 
paikkaan. 

Ruoka-annosten toimitukset jakaantuivat 
seuraavasti: 

annosten 
määrä 

kansakouluille 
keittoa1) 2 351 050 
eineksiä2) 835 062 

ammattikouluille 
keittoa 295 490 
eineksiä 2 208 

eräille lastentarhoille 
keittoa 13 890 
eineksiä 12 708 

oppi- ja eräille muille kouluille 
keittoa 176 765 
eineksiä 3 018 

kaupungin leikkikentille ja koulu-
puutarhoille 292 355 

henkilökuntaruokaloille 745 729 
huoltolautakunnan työtuville ... 43 399 
vaihetyökeskukselle 21 373 
erityiskoululle 14 125 
lastensuojelulautakunnan tutkin-

ta-asemalle 3 538 
kaupunginhallituksen tilaisuuk-

siin 16 343 
poliisilaitokseen pidätetyille 5 117 
laitoksen omalle henkilökunnalle 29 734 

Yhteensä 4 861 904 
(ed.v. 4 529 688) 

Henkilökuntaruokaloiden toimintaa pyrit-
tiin kehittämään yhteistoiminnassa virasto-
jen ja laitosten kanssa. Alihinnoittelun ja 
kustannusten nousun johdosta lautakunta 

*) 5 annosta/litra. — 2) 6 annosta/kg. 
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joutui 17.6. tekemään palkkalautakunnalle 
esityksen ruokaloiden myyntihintojen korot-
tamisesta luontoissuoritussäännön edellyttä-
mälle tasolle. Hinnat nousivat 1.11. alkaen 
keskimäärin 5-6 %, mikä ei kuitenkaan vas-
tannut em. korotustarvetta. 

Kaupungin virastojen ja laitosten toimi-
paikkaruokaloita oli laitoksen hoidossa ker-
tomusvuoden lopussa seuraavat 21 ruokalaa: 
Kallion virastotalon virkamiesruokala, ra-
kennusviraston kaksi, sähkölaitoksen kuusi, 
liikennelaitoksen viisi, palolaitoksen kaksi 
ja vesilaitoksen kolme ruokalaa, työhuolto-
toimiston ja työtupien henkilökunnan ruo-
kala sekä Kaupungintalon ruokala. 

Lisäksi hoidettiin kaupunginkirjaston pää-
kirjaston, metrotoimiston ja vesilaitoksen 
Ilmala I:n automaatteja. 

Varaston toiminta pyrittiin liittämään 
kiinteästi tehtaan ja ruokaloiden toimintaan. 
Raaka-aineet annosteltiin tehtaalle valmis-
tuserittäin. Ruokaloille toimitukset tehdään 
ruokalakohtaisesti sovittuina määräpäivinä. 

Kuljetusten uudelleenjärjestelyllä saatiin 
kuljetusreittien määrää vähennettyä ja kul-
jetukset hoidettiinkin pääasiallisesti laitok-
sen neljällä kuorma- ja yhdellä pakettiau-
tolla. Ruokatehtaan kunnossapitotehtävien 
hoitaminen liitettiin kuljetuselimen tehtävä-
kenttään. 

Laskentatoimen kehittäminen jatkui ja sen 
tavoitteena oli laitoksen eri toimintamuo-
tojen, erikoisesti ruokatehtaan ja ruokaloiden 
kannattavuuden selvittäminen kustannus-
paikkakoht aisesti. 

Tulot, menot ja liikevaihto. Laitoksen 
t u l o t olivat 5021 761 mk ja m e n o t 
5 632 822 mk. Alijäämä oli siis 611 061 
(ed.v. 924 321) mk. 

L i i k e v a i h d o n j a k a u t u m i n e n : 

V . 1969 V . 1970 
mk mk 

Kansakoulut 2 942 229 1 704 422 
Ruokalat 2 069 009 2 431 573 
Sairaalat 653 432 — 
Huoltotoimi 469 517 91 839 
Muut kaupungin lai-

tokset 859 749 625 609 
Muu liikevaihto (mm. 

oppikoulut) 169 018 108 564 
Luontoisedut 61 199 59 754 

Yhteensä 7 224 153 5 021 761 

L i i k e v a i h d o n k o o s t u m i n e n : 

V . 1969 V . 1970 
mk mk 

Kaupungin laitokset 
Raaka-aineita 1 280 225 75 082 
Ruokaa 3 640 332 2 324 968 
Sekalaista 6 822 4 241 

Yhteensä 4 927 379 2 404 291 

Muut ostajat 
Raaka-aineita 2 002 — 
Ruokaa 2 226 560 2 593 699 
Sekalaista 68 211 23 771 

Yhteensä 2 296 773 2 617 470 
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