
Kahvila- ja ruokalaliike.

inoallekaan helsinkiläiselle eivät Elannon kah

vilat liene tuntemattomia. Kuinka usein kuu- 
leekaan sanottavan: »Tavataan Mikonkadun

Elannossa.» Maaseudulta kaupunkiin tuleva 
kirjoittaa tuttavalleen: tule silloin ja silloin 

Elantoon, tavataan siellä, tavataan .»Eerikin 
Elannossa», »Robertin-» tai »Siltalan Elan

nossa». Ne paikat ovat kaikille tuttuja.
Nykyään tuskin muistetaankaan, miten alkuperäisellä kannalla kah- 

vilaliike Helsingissä oli ennen Elannon kahviloiden syntyä. Siihen 

asti ei kukaan ollut uskonut isomman kahvilan kannattavaisuuteen. 
Sen aikuiset kahvilat olivat pieniä, vaatimattomia. N.s. paremmat 
kahvilat sulettiin jo klo 8:n aikaan illalla, ainoastaan halvemmat* 
kahvilat, joita oli laitakaupungilla, pidettiin auki myöhempään. Joka 
siis illemmällä halusi jotain nauttia, hänen oli pakko, jos ei mennyt 

pimeisiin syrjäkahviloihin, mennä — kapakoihin, jotka, päinvastoin 
kuin kahvilat, olivat valoisat ja tilavat, varustetut kaikilla sen ajan 
mukavuuksilla. Kapakat hallitsivat täydellisesti Helsingin iltaelämää.

Elannon hallituksessa heräsi silloin ajatus ajanmukaisen kahvila- 
liikkeen perustamisesta. Elannon leipomoliikkeen harvinainen me
nestys antoi siihen rohkeutta. Sopiva huoneusto saatiin Mikonkadun
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8:sta, jossa kesällä 1908 avattiin Elannon ensimäinen kahvila. »Mi
konkadun Elanto», kuten sitä yleisemmin kutsutaan, saavutti heti 
yleisön suosion. Sen aikuisiin oloihin verrattuna olikin Elannon 
Mikonkadun kahvila aivan ensiluokkainen. Suuret valoisat huoneet, 
aistikas kalusto, hyvä kohtelu, tavara ensiluokkaista — siinä vetovoima, 
joka ei voinut olla yleisöön vaikuttamatta. Elannon kahvilan syn
tyä tervehdittiin erittäinkin raittiusväen piireissä varsin lämpimästi. 
Ajanmukaisen raittiuskahvilan avaaminen, jossa varsinkin nuorisolle 
avautui tilaisuus iltaansa viettää kapakan ulkopuolella, se oli rait- 
tiuskannalta ilolla tervehdittävä seikka. Kylväjässä olikin elokuun 
20 p. 1908 Elannon kahvilan avaamisen johdosta seuraava kirjotus:

Uusi ensiluokan kahvila. Osuusliike Elanto on H elsingissä Mikonk. 
8:ssa avannut uuden kahvilan, joka varmaankin tulee olem aan pahana kil
pailijana kaupungin muille kahviloille. Niin on siellä hauska ja kodikas 
sisustus ^a itse suuhunpantava maultaan ja laitoksiltaan niinkuin ainakin 
ensiluokkaisessa.

Kun kadulta astutaan sisään, tullaan ensinnäkin pääsaliin, suureen, haus
kasti kalustettuun huoneeseen. Sen läpikulkemalla joudutaan kolmeen vie
läkin kodikkaampaan huoneeseen, jotka erittäin hyvin sopivat yksityishuo
neiksi. Eräs niistä on naisten huone. Huonekalut kaikkiin huoneisiin ovat 
tehdyt arkk. K. S. Kallion piirustusten mukaan.

M uutam asta seikasta sain samalla eräältä raittiusnaiselta kehoituksen 
huom auttaa uuden kahvilan johtajille. Me raatajat rahanalaiset, olimmepa 
millä alalla hyvänsä, emme nähkääs juuri pääse tavallisissa kahviloissamme 
käymään muuta kuin virkalomaa ottamalla, ja kuitenkin meidän tek*e vä
liin mieli jotain makeaa maistella. Mutta kun me monetkin työm me pää
täm me aikaisintaan tuossa Va 8 8 ajoissa, niin on kahvilat jo kiinni. Ja 
vaikka me R. Y:n virkamiehet kyllä kohtaloomm e tyytyisimmekin, niin tie
dämm e olevan paljon niitä, jotka raittiin kahvilan puutteessa pakenevat 
kapakoihin iltaansa viettämään. Eiköhän kävisi laatuun pitää tätä uutta 
kahvilaa avoinna esim. klo 11 saakka illalla? Se olisi m ahdollinen palve
lusväkeä hieman lisäämällä. Ja tuskinpa tällainen yritys taloudellista tap
piota tuottaisi, pikemmin päinvastoin.«

Alussa Elannon kahvila sen ajan tavan mukaan sulettiin klo 9 i.p. 

Oli käsitys, että ensiluokkaista kahvilaa ei sopinut pitää auki myöhem
pään, muuten se saisi nurkkakahvilan leiman. Lehdet kuitenkin 
kirjottelivat asiasta, varsinkin Kylväjä, kehottaen kahvilan aukiolo
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aikaa pidentämään. Vielä tuli johtajille Kylväjän toimituksesta kir
jelmä, jossa samaa asiata anottiin. Tämän anomuksen ottikin Elan
non hallitus huomioon, pidentäen kahvilan aukioloaikaa klo ll:een  
illalla. Nykyään ovat Elannon kaikki kahvilat avoinna klo ll:een  
asti illalla.

Kuinka outoa ensiluokkaisen kahvilan aukiolo niin myöhään

Ulkokuva M ikonkadun kahvilasta v. 1908.
O ikealla  näkyy ta lossa sillo in  s ija innu t leipäm yym älä.

kuin kello ll:een  illalla oli, ilmeni siitä, että ensiaikoina katupojat 
varsin usein huusivat ovelta: »nattkafee», »nattkafee» (yökahvila). 
Nykyään katsoo jokainen kahviloiden aukioloa klo ll:een  illalla 
varsin luonnolliseksi.

Yleisön puolelta lausuttiin uudelle järjestelmälle täydellinen 
tunnustus. Nyt kapakka saa jäädä, ilmoitti moni, kun on siisti 
paikka, minne iltaisin voi pistäytyä juomaan lasin teetä, nuorenmie
hen asunnossa kun ei tavallisesti saa mitään. Sinä talvena menetti 
kapakka paljon entisiä vieraitaan.
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Että oltiin oikeassa ajanmukaisen kahvilan tarpeellisuudesta, näyt
täytyi pian, sillä Elannon alussa hyvinkin avarat suojat kävivät pian
kin aivan liian ahtaiksi. Ensi talvena olivat kahvilan huoneet var
sinkin iltaisin tungokseen saakka täynnä yleisöä. Suuret joukot sei
soivat käytävillä odottamassa vuoroaan. Kahvilan edustalla käveltiin 
odotellen toisia ulostuleviksi. Elanto oli täydellisessä piiritystilassa 
kahvijanoisten ihmisten puolelta. Heti seuraavana vuonna pitikin 
ruveta kahvilahuoneustoa laajentamaan. Laajennusta on sen jälkeen 
toimitettu useamman kerran.

Mikonkadun kahvilaliikkeen nopea kehittyminen antoi intoa kah- 
vilaliikkeen laajentamiseen. Mikonkadun Elannossa oli ensiluokan 
hinnat. Se oli tarkotettu siis varakkaampaa yleisöä varten. Kun tämä 
oli menestynyt yli odotuksen, päätettiin ulottaa toiminta halpahintaisten 
kahviloiden alalle. Jäsenpiirissä lausuttiin myös toivomuksia huo- 
keahintaisten kahviloiden perustamisesta. Osuuskunnan kevätkokouk
sessa v. 1909 velvoitettiin hallintoneuvosto huolehtimaan siitä, että 
halpahintaisia kahviloita aikaansaataisiin. Varsinkin työväestö sitä 
vaati.

Yksityisten omistamia halpahintaisia pikkukahviloita oli nimittäin 
alkanut versoa kuin sieniä sateella. Annokset näissä olivat huokeita, 
mutta tavaran laatu oli myös aivan ala-arvoista. Huoneet olivat pieniä 

ja ikäviä, usein perin likaisia. »Kyllä se työläisille kelpaa», oli tapana 
sanoa. * Moniassa kahvilassa vietettiin sitäpaitsi hyvin epäilyttävää , 
elämää, sallittiin väkijuomain anniskelua y.m. Näiltä päätti Elanto 
vallottaa maaperää, avaamalla halpahintaisia kahviloita, joissa tarjot
taisiin hyvä, puhdas tavara suurissa, valoisissa, ajanmukaisissa huo
neissa, mutta pienkahvilain hinnalla.

Elannon ensimäinen halpahintainen kahvila avattiin kesällä v. 1909 
Annankadun ja Iso-Robertinkadun kulmassa. Kahvilata varten saatiin 
vanhassa puutalossa huoneet, joita kylläkään ei voitu saada varsin
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viehättäviksi, mutta kun huoneita oli useampia, oli kahvilalla heti 
suurliikkeen leima. Eikä aikaakaan, kun Elannon Robertinkadun 
kahvila oli vallannut itselleen varman jalansijan halpahintaisten kah
vilain joukossa. »Robertin Elanto» on sittemmin muutettu avaram
paan huoneustoon, mutta paljon avarampi huoneusto sillä pitäisi 
olla, sillä iltaisin eivät lähestulkoon kaikki pyrkijät voi saada kahvi
lassa tilaa, joten kahvilan laajentamista on vaadittu hyvillä syillä.

Halpahintaisten kahviloiden perustaminen näyttäytyi näin ollen 
oikeaan osuneelta. Että Elanto sekä huoneuston että tavaran laadun 
puolesta voidaan asettaa koko joukon yläpuolelle tavallisia halpahin
taisia kahviloita, myöntää jokainen, ja kuitenkin ovat niissä hinnat 
samanlaiset.

Nykyään on Elannolla neljä halpahintaista kahvilaa, jotka kaikki 
ovat menestyneet niin, että huoneuston laajennuksia suunnitellaan 

jokaisessa, jotta voitaisiin lisääntyvää yleisöä tyydyttää.
Elannon liikkeen puolelta onkin koetettu hankkia kahviloissa tar

jottava tavara täysin taattua. Niinpä on Elanto saadakseen kahvi
loihinsa puhtaan, hyvän, väärentämättömän kahvin, hankkinut oman 
kahvipaahtimon, jossa kaikki kahviloissa tarvittava kahvi paahdetaan. 
Sentähden onkin Elannon kahviloissa kahvi hyvää ja puhtaanmakuista.

Elannon kahviloiden menestys antoi Helsingissä sysäyksen suu
rien kahvi lal iikkeiden perustamiseen, joita nyt on useampia olemassa.

*  *
*

Elannon toimintasuunnittelua laadittaessa edellytettiin siihen kuu

luvaksi myöskin ruokalaliikkeen harjoittaminen. Elannon leipomo
ja kahvilaliikkeiden verraton menestys antoi yleisölle aihetta vaatia 
liikkeen ulottamista myöskin ruokalaliikkeen alalle. Helsingissä oli 
varsinkin työläisiä varten syntynyt n.s. kansankeittiöitä, »kuppiloita», 

kuten niitä kutsuttiin. Ruoka kansankeittiöissä oli halpaa, mutta myös 
niin huonoa, että se ei tyydyttänyt vähääkään vaativampia. Että syytä 
moitteeseen oli olemassa, käy ilmi siitä, että yhä vieläkin useita keittiöi
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den omistajia on sakotettu ala-arvoisen maidon myynnistä. Terveys- 
hoidon valvojat ovat usein takavarikoineet erinäisissä kansankeittiöissä 
pilaantunutta lihaa, makkaraa y.m., mitä oli aiottu syöttää yleisölle. 
Puhtauteen nähden tehtiin yleensä vakavia muistutuksia.

Asiain tällä kannalla ollen ei ollut ihme, että katseet kääntyivät Elan
toon. Samaan aikaan heräsi työläisnaisten piireissä niinikään ajatus

Mikonkadun kahvila v. 1908.

vetää osuustoiminta talouselämää helpottamaan. Näitä ehdotuksia 
esitettiin sekä suullisesti että lehtien palstoilla, kunnes Elannon hal
lintoneuvostossa tehtiin samantapainen ehdotus. Tehty ehdotus sai 
kannatusta, ja kysymys jätettiin yleisen valiokunnan valmistettavaksi. 

Valiokunta antoi asiasta hallintoneuvostolle kirjallisen lausunnon, 
jossa keskuskeittiön alkamista perusteltiin seuraavasti:

»Viimeaikoina on työläisnaisten keskuudessa ollut keskustelua 
ruuanlaittojärjestelmän uudelle kannalle saattamisesta, fotta perheen- 
emännille jäisi enemmän aikaa muihin harrastuksiin. Tuloksena lie
nee ollut suunnitelmia erikoisten osuuskeittiöiden perustamisesta sa
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man mallin mukaan kuin jotkut jo kaupungissa toimivat osuuskeit- 
tiöt ovat järjestetyt. Samalla on kuitenkin kuulunut ääniä senkin 
ehdotuksen puolesta, että Elanto ottaisi järjestääkseen tämän alan, 
perustamalla aluksi yhden ja vastaisuudessa ehkä useampiakin kes- 
kaskeittiöitä etupäässä työväkeä varten. Tämän viimemainitun ehdo

tuksen on yleinen valiokunta ottanut käsitelläkseen ja pyytää tulok-

Ruokala Itä-Viertotie 12:ssa.

sena harkinnastaan esittää seuraavaa: Valiokunta pitää keskuskeit-
tiöiden perustamista yleensä edullisena muotona talouden helpotta
miseksi. Tarkotusta vastaan ei siis ole mitään muistuttamista, kysy
mys on vain siitä, onko Elannon taholta syytä käydä sen suuntai
seen puuhaan. Siinä suhteessa on ensinnäkin huomattava, että Elan
non säännöt edellyttävät tämän suuntaista toimintaa, 2 § säännöissä 
nimittäin mainitsee toimintamuotojen joukossa myöskin ruokalaliikkeen 
harjoittamisen. Ala olisi siis luvallinen Elannon tähänastistenkin 
sääntöjen mukaan. Edulliseksi voisi se myöskin valiokunnan mie-
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Iestä tulla. Ruokalaliikkeestä ei tosin voitto yleensä liene niin suuri, 

että se erikoisesti houkuttelisi semmoista liikettä alkamaan. Kansan- 
keittiöt ovat painaneet hinnat verrattain alhaisiksi, niin että jos vaan 

kunnollista ruokaa ryhtyy osapuilleen samoilla hinnoilla antamaan, 
ei siitä peräti suurta voittoa voi tulla. Kannattavaksi liikkeen kui
tenkin valiokunnan mielestä voi helposti saada. Pääasia olisi kui
tenkin, että sillä edistettäisiin Elannon tarkoitusta suuressa määrässä. 
Huokean ja hyvän ruuan tarjoaminen olisi askel eteenpäin Elannon 
ohjelman toteuttamisessa. Hanke voisi sitäpaitsi kaiken todennäköi
syyden mukaan saattaa Elantoa tutummaksi, hankkia sille tällä tavalla 
uusia jäseniä ja yleensä tehdä sitä suositummaksi.»

Lopputuloksenaan esitti valiokunta: että kysymyksessä oleva liike- 
haara olisi sekä suotava että mahdollinen järjestää Elannon yhtey
teen. Semmoiseen ryhdyttyään olisi Elanto vasta todellinen »elanto», 

joka huolehtisi jäsentensä erilaisista tarpeista elannon alalla. Ruokailu- 
liikkeen ehdotti valiokunta järjestettäväksi siten, että sieltä voisi ruokaa 

viedä kotiin sekä myös nauttia paikalla.
Yllä kerrotun ehdotelman mukaan ruokalaliike sitten perustettiin

kin ja alkoi toimintansa syksyllä v. 1911 Elannon omassa huoneus- 
tossa Itä-Viertotie 12. Ruokala järjestettiin niin, että siellä voi syödä 
kokopäivällisiä ja annoksia sekä noutaa päivällisiä ja annoksia kotiin.

Keskuskeittiötä valmisteltaessa avattiin ensin siihen kuuluva kahvila. 
Miten kärsimättömästi keittiön avaamista odotettiin, ilmeni siitä, että 
joka päivä kävi moniaita henkilöitä kysymässä, eikö vieläkään ollut 
ruokaa saatavissa? Kun keittiö vihdoin valmistui, lausuivat sen käyt
täjät tyytyväisyytensä keittiössä valmistettuun ruokaan ja tarjoiluun sekä 
siellä vallitsevaan siisteyteen. Keittiö on niin järjestetty, että ruoka 
valmistetaan yleisön nähtävissä. Annospuolen tarjoilu tapahtuu sa
massa huoneessa, jolloin ostajalla on tilaisuus pitää silmällä keit
tiössä vallitsevaa järjestystä ja puhtautta.

Keittiö avataan klo 7 aamulla ja jo silloin on ovella pitkä jono 
miehiä odottamassa aamukahviaan ja puuroaan, ja sitten pitkin päivää 

on keittiössä tungokseen saakka yleisöä. Varsinkin päivällisaikaan
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on keittiössä satoja odottavia. Kuluttajain joukko on kasvanut niin 

suureksi, että keskuskeittiö ei enää kykene kysyntää tyydyttämään 
Niinpä on ollut pakko toistaiseksi lopettaa annoksien vienti koteihin, 
kun ei ehditä tarpeeksi annoksia valmistamaan. Päivällisruokaa on 
kuitenkin saatavissa kotiinkin.

Työläisten sekä opiskelevan nuorison puolelta on monasti keho
tettu Elantoa avaamaan uusia ruokaloita sekä kaupunkiin että Sör

näisiin, nykyinen keskuskeittiö kun ei voi tyydyttää yhä kasvavaa 
tarvetta Sörnäisissä, ja halpahintaisten, mutta samalla hyvien sekä 
siistien ruokalain puute kun keskikaupungissa on tuntuva. Elannon 
keskuskeittiö on täten tunnustetusti kyennyt tarjoamaan kuluttajilleen 
taatusti puhdasta ja parempaa ravintoa kuin yksityisten omistamat 
ruokalat. Täten on osuustoiminnallinen toiminta myöskin ruokalan 
alalla näyttäytynyt voitolliseksi.

Kahviloiden ja keskuskeittiön menestyksellistä toimintaa kuvaa 
paraiten kahviloiden ja keskuskeittiön yhteinen myynti, joka viime 
vuonna kohosi yli 720,000 ja tämän vuoden alkupuoliskolla jo 
yli 612,000 mk.

Näin ollen on luonnollista, että Elannon hallinnon taholta suun
nitellaan uusien ruokala- ja kahvilaliikkeiden perustamista, mitkä suun
nittelut toteutetaan niin pian kuin sopivia huoneustoja saadaan. Ruo
kala- ja kahvila-alalla onkin Elannolla vielä paljon laajentumisalaa, 
ennenkuin kuluttajain ja varsinkin työläisten tarpeet on tyydytetty.

Miten suuressa laajuudessa jo nytkin Elanto harjoittaa tätä lii
kettä osottavat seuraavat numerot, jotka kuvaavat keskuskeittiön päi
vittäistä kulutusta:

Päivittäin käytetään keskuskeittiössä perunia 4— 5 hehtoa, lanttuja 
2 hehtoa ja porkkanoita 1 hehto, lihaa noin 100 kg, voita 60— 70 
kg, kalaa 50 kg, maitoa 4 — 500 litraa, kermaa 90— 100 litraa. Lei
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pää kulutetaan 200— 220 mk. arvosta, kahvia juodaan noin 300 lit
raa päivittäin j.n.e. Keskuskeittiön henkilökuntaan, johon alussa kuului 

14 henkilöä, kuuluu nykyään 32 henkilöä.
Kahviloiden liikkeestä antavat muutamat, esim. Mikonkadun kah

vilan numerot kuvan: siinä nautitaan päivittäin 20 kg kahvia, 40 kg 
sokeria, 80 ä 100 litraa kermaa, 800 ä 1,000 kpl. piirakoita j.n.e.

Vielä yksi huomautus. Ravintolapalveluskunnan työpäivän rajoi
tukseen nähden on Elannon liikkeellä suuri merkitys. Sitä ennen oli 
aivan yleistä, että palveluskunnan työpäivä alkoi tuntia paria ennen 
liikkeen avaamista, jatkuen saman verran liikkeen sulkemisen jälkeen, 
kuten pienliikkeissä vieläkin tapahtuu. Työväenyhdistyksen ravintola 
lienee ollut ainoa poikkeus sillä alalla. Elannossa järjestettiin heti, 
kun kahvilan aukioloaikaa pidennettiin klo ll:een  illalla, jolloin pal- 
velijakunnan työpäivä kesti klo 12:een, kahdenkertainen palveluskunta, 
niin että kullekin tuli 9-tuntinen työpäivä. Työvuorot ovat niin järjes
tetyt, että ne säännöllisesti viikottain vaihtuvat; toisella viikolla aamu
vuoro, toisella iltavuoro. Elannon esimerkkiä seuraten on muuta
massa muussa liikkeessä ryhdytty palvelijain työaikaa järjestämään 
samaan tapaan.

Miina Sillanpää.
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