
36. Elintarvikekeskus 

Henkilökunta. Henkilökunnan lukumäärä 
oli v:n 1971 lopussa 172 (ed. v. 173), josta 
määrästä oli ruokatehtaassa 45 (48), ruoka-
loissa 105 (101), kuljetuselimessä 9 (10) sekä 
kassa- ja tiliosastolla 13 (14). Vakinaisia 
viranhaltijoita oli 57 (61), tilapäisiä viran-
haltijoita 1 (1) ja työsopimussuhteessa 114 
(111) henkilöä. 

Palvelukseen otettiin vuoden aikana 27 
(19) henkilöä. Henkilökunnasta siirtyi eläk-
keelle 10 (8) ja muihin kaupungin laitoksiin 
3 (3) henkilöä. Kaupungin palveluksesta erosi 
13 (5) henkilöä. Kuolemantapauksia oli yksi. 

Henkilökunnan sairaus-, tapaturma- ja 
äitiyslomia oli vuoden aikana yht. 3 510 
(3 615) päivää. Tämä vastaa keskimääräi-
sesti laskettuna n. 10 (10) henkilön yhtä jak-
soista poissaoloa työstä. Laitoksessa ei ollut 
omaa lääkäriä, vaan henkilökunta käyt t i 
aluelääkäreitä. 

Laitoksen henkilökuntaa osallistui kerto-
musvuoden aikana paitsi kaupungin omiin 
koulutustilaisuuksiin myöskin muuhun kou-
lutukseen. 

Laitoksen toiminta. Elintarvikekeskus tuli 
kertomusvuoden aikana toimineeksi johto-
säännön mukaan vahvistetussa muodossaan 
50 vuotta. Jo t ä tä ennen oli ollut tilapäis-
luontoista toimintaa. Vuonna 1915 kaupun-
gin va ltuusto asetti muonitustoimikunnan, 
jonka tehtävänä oli ruokailun järjestäminen 
vähävaraisille. Vuodesta 1971 lähtien muo-
nitustoimikunnan työtä jatkoi poikkeuksel-
listen olojen synnyttämä lakisääteinen elin-
tarvelautakunta. 

Toiminta muut tu i vakinaiselle pohjalle 
vuonna 1921, jolloin kaupunginvaltuusto 
vahvisti Helsingin kaupungin keskuskeitto-
lan johtosäännön. Sen 1 § kuului: »Keskus-
keittolalla, joka on rahatoimikamarin alai-
nen, on tehtävänä laittaa sekä kaupungin 
kansakouluille, köyhäinhoidolle ja yksityi-
sille asukkaille jaella hyvää, ravitsevaa ja 
halpaa ravintoa.» Keskuskeittolaa johti joh-
tokunta. Toiminta tapahtui pääasiassa »kau-
punginkellarissa». 

Vuonna 1939 keskuskeittola muutet t i in 
elintarvikekeskuksen lautakunnan johta-
maksi elintarvikekeskukseksi. 

Elintarvikekeskuksen tehtävänä on edel-
leen valmistaa ruokaa kaupungin laitoksille 
ja hoitaa kaupungin henkilökunnalle tarkoi-
t e t tu ja toimipaikkaruokaloita sekä kaupun-
ginhallituksen luvalla suorit taa muutakin 
ruoan välittämistä ja myyntiä. 

Ruoka-annosten toimitukset jakaantu iva t 
seuraavasti: 

annosten 
määrä 

kansakouluille 
keittoa 2 340 340 
eineksiä 948 409 

ammattikouluille 
keittoa 277 060 
eineksiä — 

lastentarhoille 
keittoa 55 935 
eineksiä 55 335 
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annosten 
määrä 

oppi- ja eräille muille kouluille 
kei t toa 107 935 
eineksiä 3 474 

leikkikentille ja koulupuutarhoil le 
kei t toa 265 345 

erityiskoululle 
kei t toa 12 855 

henkilökuntaruokaloille 766 782 
huol to lautakunnan työtuvil le ... 41 810 
vaihetyökeskukselle 22 300 
laitoksen omalle henkilökunnalle 26 728 
tutkinta-asemalle ym 2 608 
kaupunginhall i tuksen t i laisuuk-

siin 17 439 

Yhteensä 4 944 355 
(ed.v. 4 861 904) 

Ruoka teh taan toiminnan kehit tämisessä 
kohdistett i in päähuomio valmistusmenetel-
mien kehit tämiseen laitoksen kiinteistön sal-
limissa rajoissa. Valmistuskapasi teet t i oli 
kertomusvuoden aikana käytännöllisesti kat -
soen kokonaisuudessaan käytössä. 

Elintarvikekeskuksen hoi tamia kaupungin 
virastojen ja laitosten toimipaikkaruokaloita 
oli v:n 1971 lopussa yht . 21: 

Kallion virastotalon ja Kaupunginta lon 
virkamiesruokalat , rakennusviraston kaksi, 
sähkölaitoksen kuusi, liikennelaitoksen viisi, 
vesilaitoksen kolme ja palolaitoksen kaksi 
ruokalaa sekä Alppirinteen ruokala. 

Lisäksi hoidettiin kaupunginki r jas ton pää-
kirjaston, metrotoimiston ja vesilaitoksen 
Ilmala I:n au tomaa t t e j a . 

Ruokaloi t ten to imintaa pyri t t i in edelleen 
kehi t tämään yhteistoiminnassa virastojen ja 
laitosten kanssa. H inna t olivat ker tomusvuo-
den aikana n. 6 % luontoissuoritussäännön 
edel lyt tämää h in ta tasoa alhaisemmat. Täs tä 
aiheutui elintarvikekeskukselle al i jäämää. 

Kaupungintalon kei t t iön to imintaan sisäl-
tyi kaupunginhall i tuksen edustust i laisuuk-
sien tar joi lun ja »Kaupunginkellari» -nimisen 

ravintolan hoitaminen sekä em. Kaupungin-
talon toimipaikkaruokala. Kei t t iön valmis-
t u t t u a v:n 1970 lopulla sen toiminnan varsi-
nainen käynt i insaat taminen t apah tu i kerto-
musvuoden alkupuolella. Toiminta saatiin 
kertomusvuoden aikana vaki in tumaan. 

Tuotekehittely kohdistui ensisijaisesti tuot -
te i t ten valmistusohjei t ten parantamiseen ta-
voitteena tuo t te i t t en laadun parantaminen 
ja tuo tan tokus tannus ten kurissapitäminen. 
Kertomusvuoden a ikana kehitet t i in myös 
useita uusia toimipaikkaruokaloihin sovel-
tuvia tuot te i ta . Tuot te i t t en laadun paran-
tamis ta ja uusien tuo t te i t t en kehi t tämis tä 
toimipaikkaruokaloita va r ten ra jo i t t i hin-
noittelun jälkeenjääneisyys, joka pakot t i 
k i inni t tämään tuotekehit telyssäkin päähuo-
mion kustannuskysymyksi in . 

Laitoksen k ä y t t ä m ä t raaka-aineet hankit-
tiin yhte ishankintasopimusten mukaisesti. 
Sopimusten ulkopuolella olevat raaka-aineet 
hankit t i in tuotantolai toksi l ta ja tukkuliik-
keiltä. Tavaroi t ten hankin ta ja toimitukset 
tehti in valmistusohjelman mukaisesti , jo-
ten varaston to iminta li i t tyi kiinteästi teh-
taan ja ruokaloi t ten to imintaan. 

Laitoksella oli tuo t te i t t en jakelua var ten 
kolme paket t i - j a kaksi kuorma-autoa . Li-
säksi käyte t t i in ta rv i t taessa KTK:n autoja . 
Kul je tukset hoidett i in ennakol ta suunnitel-
lun rei t t i jaon mukaisesti . Kul je tus ten järjes-
telyssä oli suur impana vaikeutena kuljetus-
tarpeen ruuhkau tuminen aamutunte ih in . 

Ruoka teh taan kunnossapi totehtävien hoi-
taminen kuului kuljetuselimen teh täväken t -
tään . 

Toimiston tehtävi in kuuluvien laskentatoi-
men, henkilöstö- ja palkkausasioiden sekä 
laitoksen toimistopalvelutehtävien kehi t tämi-
nen ja tku i ker tomusvuonna . Laitoksen ta -
lousarvio oli vahvis te t tu to imintamuotokoh-
taiseksi ja tuloslaskelmat laadit t i in kus tan-
nuspaikkakohtaisest i . 

Lisäksi ker tomusvuoden a ikana avustet t i in 
useita ruokaloita erilaisissa suunni t te luteh-
tävissä. 
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Tulot ja menot. Laitoksen t u l o t olivat 
5 492 776 m k ja m e n o t 5 955 961 mk. 
Ali jäämä oli siis 463 185 (ed. v. 611 061) mk. 

Toimipaikkaruokaloi t ten hoitamisesta ai-
heutuneesta a l i jäämästä oli luontoissuoritus-

säännön mukaan hinnoit telun ulkopuolelle 
jääviä menoja 360 931 m k ja m u u t a ali-
j äämää 202 953 m k eli ruokalatoiminnan 
a l i jäämä yh t . 563 884 mk. 
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