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Nyt kun blinipannut tirisevät täydellä teholla ja katseet on jo suunnattu kuluvan 
vuoden sesonkeihin, tuntuu viime vuoden pikkujoulukausi lähinnä kaukaiselta 
muistolta. Mutta mukavalta sellaiselta, sillä se sujui Ravintolakolmiossa odotusten 
mukaisesti: yhteenlaskettuna marras-joulukuun liikevaihtoon tuli vertailukelpoisesti 
laskettuna kasvua noin prosentin verran. Myynti painottui marraskuulle, kun edelli-
senä vuonna Suomi 100 -juhlavuosi puolestaan vauhditti joulukuun kauppaa.

Liikevaihto vuonna 2018 oli ravintolayhtiöiden osalta 23,4 miljoonaa euroa, ja 
kasvua edelliseen vuoteen tuli 9,4 %. Luku ei tosin ole vertailukelpoinen, sillä se 
pitää sisällään myös vasta avatut Bio Rexin ja Laiturin. Vertailukelpoisesti konserni-
tasolla laskettuna kasvua tuli kuitenkin 5,1 %, mikä on hienoa! Amos Rexin avaa-
minen vaikutti merkittävästä myös ravintola Lasipalatsiin sekä Café:hen, ja muita 
hienoja onnistumisia oli muun muassa Paasiravintolassa ja Suomenlinnassa. Kun 
koko konsernin liikevaihtoon lisätään vielä tilitoimisto Diaforan (n. 1,1 milj. €) sekä 
emoyhtiön liikevaihdot (n. 800 000 €), puhutaan jo noin 25,3 miljoonasta eurosta.

Viime vuonna kilpailu ravintola-alalla oli äärimmäisen kovaa, ja sellaisena se 
tulee myös jatkumaan; asiakkailla on valtavasti vaihtoehtoja, joista valita. Siksi mei-
dän pitää muistaa, että kaikki mitä teemme, pitää tehdä kunnolla ja siitä kannattaa 
myös kertoa kuuluvasti. Tuotteen pitää olla aina kilpailukykyinen ja laadukas, jolloin 
siitä ollaan valmiita myös maksamaan.

Tänä vuonna tulemme painottamaan toiminnassamme erityisesti vastuullisuut-
ta. Tämän lisäksi Joonaksen johdolla kootaan innovaatioryhmä, joka alkaa työstää 
lyhyen ja pitkän aikavälin kehitysideoita toimintamme tueksi. Työntekijärintamalla 
haasteet jatkunevat kuluvanakin vuonna, joten olemme valmistautuneet työntekijä-
pulaan muun muassa tiivistämällä oppilaitosyhteistyötä.

Anniskelun arvonlisäveroa on alennettava
Uuden alkoholilain kanssa on pian eletty jo vuosi. Nyt näyttäisi siltä, etteivät pahim-
mat ennusteet onneksi käyneet toteen. Seuraava askel oikeaan suuntaan olisi 
anniskelun arvonlisäveron alentaminen. Tällä hetkellä oluttuopin hinta on ravinto-
lassa noin viisinkertainen vähittäiskaupasta ostettuun ja kymmenkertainen Baltias-
ta tuotuun verrattuna, oluttuopin hinnasta kun kolmannes koostuu veroista.

Ruuan alv:n alentaminen siirtyi kuluttajahintoihin, ja uskon, että näin tapahtuisi 
myös anniskelun alv:n kanssa. Toki muutos vaikuttaisi negatiivisesti valtion verotu-
loihin, mutta toisaalta se lisäisi ravintoloiden kulutusta ja näkyisi siten lisääntyvinä ja 
kenties vakituisina työpaikkoina alalla.

Ravintolakolmio täyttää 40 vuotta
Ravintolakolmiossa alkanut vuosi on juhlavuosi, kun perheyrityksemme täyttää 
pyöreät neljäkymmentä vuotta. Paljon on ehtinyt näiden vuosikymmenten aikana 
tapahtua. Viimeisin iso muutos on ollut konsernin muodostaminen ja sukupolven 
vaihdoksen eteenpäin vieminen: nyt on järjestyksessä toisen sukupolven ollut aika 
ottaa vastuu yrityksestä. Meillä on ollut onni saada pitkän historian omaava yritys-
rypäs hoitaaksemme. Ylpeinä ja alkuperäisiä perheyrityksen arvoja vaalien jatkam-
me kohti tulevaisuuden haasteita, yhdessä henkilöstön kanssa.  
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Uusia ravintoloita on syntynyt vauhdilla – ja syntyy edelleen. Viimeisten kymmenen vuoden aikana 
niitä on perustettu niin paljon, että ravintolakohtainen liikevaihto ei ole juurikaan kasvanut. Kun kulu-
rakenne kuitenkin kasvaa vuosittain, on kannattavuus luisunut keskimäärin epätyydyttävälle tasolle. 
Samanaikaisesti ravintoloiden alkoholituotteiden myynti on laskenut noin 10 %:iin kokonaiskulutuk-
sesta, mikä on osaltaan vaikuttanut kannattavuuden heikkenemiseen. Vaikka julkisestikin on use-
aan otteeseen todettu, että alkoholin nauttiminen valvotuissa tiloissa on monella tapaa paras vaih-
toehto, niin asian eteen ei kuitenkaan olla valmiita tekemään mitään valtiovallan taholta.

Redin julkisuus on herättänyt monia toimijoita
Kauppakeskus Redin ongelmat herättivät ravintolayrittäjät huomaamaan, että suuret lupaukset eivät 
aina voi täyttyä. Vuokrien ollessa nykytasolla liiketoiminnan onnistuminen edellyttäisi maksimaalisia ja 
vähintään luvatun mukaisia asiakasmääriä. Redin kohdalla voinee todeta, että siellä ei juurikaan ole 
edustettuina merkittäviä ravintolaketjuja, niissä kun varovaisuus on jo jonkin aikaa ollut näkyvissä. 

Muutaman kerran Redissä käyneenä täytyy sanoa, että onnistumisen edellytykset siellä ovat hyvin 
pienet. Koska tällaisissa kauppakeskuksissa myynti pitää pääosin tehdä päivän ja alkuillan aikana, ei 
myyntitunteja ehdi kovinkaan paljon kertyä. Toki näihin keskuksiin on järjestetty omia sisäänkäyntejä 
myös iltakauppaa ajatellen, mutta vain harvoissa paikoissa suunnitelma on onnistunut. 

Tuntuu siltä, että päiväsaikaan kauppakeskusten ravintolamaailmoissa aikaa viettävät 
asiakkaat ovat suurimmaksi osaksi pikaruoka-asiakkaita, ja samaan sektoriin taitaa pai-
nottua myös tarjonta. Näin ollen ravintoloiden myynti per asiakas on paljon pienempi 
kuin kaupunkien keskustoissa olevissa ravintoloissa, joissa liikemiehet ja -naiset muo-
dostavat valtaosan asiakkaista. Keskusta-alueella myös iltakauppa on merkittävä osa 
liikevaihtoa, koska tällaisiin ravintoloihin tullaan isoillakin porukalla juhlimaan tai juhlista-
maan tehtyjä asioita.

Vielä lisää kauppakeskuksia ja ravintolamaailmoja 
Kauppakeskusten syntyminen ei loppunut Rediin, vaan lisää on tulossa: Pasilan 
Triplaan on rakenteilla arviolta 60 uutta ravintolaa ja Kivistöön nousee uusi merkittävä 
ostoskeskus. Näiden lisäksi Megahertsi laajentaa jo kovaa vauhtia, ja todennäköisesti 
Espoon Lippulaivakin tullaan jossain vaiheessa rakentamaan. Kauppakeskuksia alkaa 
olla niin paljon, että niiden pitänee tulevaisuudessa erikoistua pärjätäkseen. Keskinäi-
sen kilpailun lisäksi myös kasvava nettikauppa on kaikkien suurena uhkana tulevien 
vuosien aikana. USA:ssa isoilla ostoskeskuksilla on jo kymmenien vuosien historia 
takanaan, mutta sielläkin joka neljännellä on tänä päivänä vaikeuksia pärjätä: monet 
joutuvat sulkemaan, ja usein juuri nettikaupan vuoksi. 

Vaikka pääkaupunkiseutu on asukasmäärältään edelleen kasvussa, niin var-
masti jossain vaiheessa lisääntyvän ostovoiman raja tulee vastaan. Nettikauppa voi 
keikauttaa ostamisen hyvinkin helposti maapallon toiselle puolelle, joten vääjää-
mättä mietityttää, löytyykö kaikille uusille huippukalliille neliöille käyttäjiä. Ja kun net-
tikauppa vähentää kauppakeskusten yleistä kävijämäärää, niin vaikuttaa se suoraan 
myös ravintoloiden asiakasmääriin. 

Edellisissä Kolmiouutisissa kirjoitin, että vaikka ala kehittyy, alkaa nyt näkyä myös 
tietynlaisia kasvukipuja. Pelkäänpä pahoin, että tulemme jatkossakin näkemään ravin-
toloiden sulkemisia. Tämä ei koske ainoastaan kauppakeskuksia, vaan ravintoloita 
yleensä. Tämä tarkoittaa selvää muutosta aiempaan, jolloin kun joku ravintola suljettiin, 
löytyi siihen aina uusi yrittäjä toimintaa jatkamaan. Tulevaisuudessa näin ei välttämättä 
enää ole. Elämän kiertokulussa uusia toimijoita syntyy ja menestyy, mutta ajastaan jäl-
keen jääneet alkavat poistua markkinoilta.

Tulevaisuus valaa varovaisuutta 
uusien ravintoloiden perustamiseen

Heimo Keskinen
Hallituksen puheenjohtaja, yrityksen perustaja
Ravintolakolmio-konserni
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Puolisen vuotta sitten sain vastuulle-
ni Ravintolakolmion oppilaitosyhteistyön. 
Olen viime syksyn ja kuluvan alkutal-
ven aikana käynyt lähestulkoon kaikissa 
yhteistyöoppilaitoksissamme sekä pää-
kaupunkiseudulla että maakunnissa aina 
Kajaania ja Joensuuta myöten. Aktiivis-
ta yhteistyötä on viritteillä tällä hetkel-
lä useilta eri paikkakunnilta: Helsingis-
tä, Vantaalta, Espoosta, Järvenpäästä, 
Keravalta, Forssasta, Mikkelistä, Jyväsky-
lästä, Kajaanista, Kuopiosta ja Joensuus-
ta. Maakunnista tuleville työssäoppijoil-
le tarjoamme mahdollisuuden ilmaiseen 
asumiseen työssäoppimisjakson aikana 
neljän hengen soluasunnoissa. Kuluvan 
kevään osalta majoituspaikat on jo täy-
tetty, emmekä näin ollen ole voineet ottaa 
kaikkia innokkaita tulijoita vastaan. Toivot-
tavasti heidät kuitenkin saadaan myö-
hemmässä vaiheessa majoitettua – ja 
meille oppimaan. 
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Oppilaitosyhteistyö 
kehittää arkea

On ollut mahtava huomata, kuinka hyviä 
ja aktiivisia kumppaneita meillä on. 
Yhteistyöoppilaitoksia on tällä hetkel-
lä kaikkiaan 16, ja työssäoppijoita kon-
sernin ravintoloihin saapuu vuositasolla 
noin 170. Toisen asteen oppilaitoksis-
ta on kantautunut viestiä, että maahan-
muuttajat tulevat olemaan isossa roolissa 
lähivuosien aikana myös ravintola-alan 
tehtävissä. Tulenkin järjestämään ravin-
toloihin vielä tämän vuoden aikana rää-
tälöidyn koulutuksen, jossa keskity-
tään nimenomaan maahanmuuttajien 
työpaikkaohjaamiseen. 



5

Joonas Keskinen
Kentän johtaja, Senior Partner

Ravintolakolmio-konserni

Helsingin hienoin terassi  
tulee Hakaniemeen
Meripaviljonki laajenee ensi kesäksi. Rauman telakalla on parhaillaan 
rakenteilla 150-asiakaspaikkainen kelluva terassi, joka tullaan sijoitta-
maan Meripaviljongin edustalle. Terassin tarkempi saapumisaikatau-
lu riippuu siitä, milloin jää sulaa Rauman edustalta, ja terassi saadaan 
uitettua Eläintarhanlahdelle. Terassi tulee kiinni Meripaviljonkiin mutta 
kuitenkin siten, että siinä on oma myyntipisteensä. Näin sitä pystytään 
tarvittaessa pitämään avoinna, vaikka sisällä olisi samanaikaisesti yksi-
tyistilaisuus. Terassilla tullaan tarjoilemaan totta kai virkistäviä juomia, 
mutta myös samoja ruokia kuin sisällä. Terassi tulee olemaan mainio 
lisä Helsingin terassivalikoimaan ja varmasti tervetullut uutuus venei-
lyn harrastajille – varsinkin kun terassin yhteydestä löytyy myös vene-
paikkoja. Terassilla on mahdollista järjestää alkuviikosta sekä aamui-
sin yksityistilaisuuksia, mutta muutoin se on lähtökohtaisesti suunnattu 
kuluttaja-asiakkaille. 
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Ravintolapäälliköiden kanssa valmis-
tauduimme viime vuoden pikkujou-
lukauteen edellisiä vuosia parem-
min. Päätimme yhdessä jo keväällä 
eri toimintamalleista, joilla varmistam-
me pikkujoulumiehityksen riittävyyden 
ravintoloissa. Nyt pikkujoulukauden jäl-
keen voin ilokseni kertoa, että saim-
me sesongin kaikki työvuorot hoidettua 
oikealla miehitysmäärällä. Tämä ei aina 
ole itsestäänselvyys, kun kaikilla kau-
pungin ravintoloilla on samaan aikaan 
kova tarve saada tekijöitä, joita on kui-
tenkin rajallinen määrä. Kaupungilla 
kerrotaan, että näin hyvin ei ihan joka 
paikassa onnistuttu: ravintoloita on ollut 
jopa kiinni tai kaikkia varauksia ei ole 
voitu ottaa työntekijävajauksen takia. 

Onnistuneesta sesongista suurin kii-
tos kuuluu tietenkin omalle joustaval-
le henkilökunnallemme, joka on pitkin 
vuotta käynyt auttamassa eri ravinto-
loissa – ja ennen kaikkea läpi koko pik-
kujoulukauden. Toinen iso kiitos kuuluu 
ravintoloidemme avainhenkilöille, jotka 
kärsivällisesti ovat järjestelleet työvuoro-
ja kulloisenkin tarpeen mukaan. Lisäksi 
haluan kiittää sekä myyntipalvelumme 
että tilitoimistomme työntekijöitä, jotka 
hekin ovat aktiivisesti tarjoutuneet töihin 
ravintoloihin viikonloppuisin. Joustavan 
asenteen ansiosta saimme onnistu-
neesti optimoitua juuri oikean miehityk-
sen ravintoloihin, vaikka varaustilanne 
elikin jatkuvasti. Tällä tavoin (ja tiukan 
paikan tullen taksikyytien avulla) saim-
me varmistettua sen, että meillä oli riit-
tävä määrä ammattitaitoisia työntekijöi-
tä oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.

Hyvin suunniteltu 
on puoliksi tehty
”Onnistuneesta sesongista suurin kiitos kuu-
luu tietenkin omalle joustavalle henkilökunnal-
lemme, joka on pitkin vuotta käynyt autta-
massa eri ravintoloissa – ja ennen kaikkea  

läpi koko pikkujoulukauden. ”



Vastuullisuus, etenkin ympä-
ristön näkökulmasta, nou-
see esiin ja puhuttaa meitä eri 
medioissa päivittäin. Ja hyvä 
niin, sillä mitä enemmän aihe 
on esillä, sitä todennäköisem-
min myös tapahtuu oikeaan 
suuntaan johtavia asioita.  

Vastuulliset toimintatavat luovat yritykselle 
kantavan perustan ja varmistavat kilpailu-
kyvyn pitkällä tähtäimellä. Meillä Ravinto-
lakolmiossa toimitaan – ja on aiemminkin 
toimittu – monella saralla hyvinkin esimer-
killisesti, mutta toki aina on myös varaa 
parantaa. Siksi olemme päättäneet koota 
esimiehistä työryhmän, jonka tehtävänä 
on kartoittaa konsernin nykytilanne, kehi-
tyskohteet ja tahtotila suhteessa vastuulli-
seen toimintaan. 

Vastuullisuus voidaan jakaa kol-
meen osaan: sosiaaliseen, taloudelliseen 
sekä ympäristöseikkoihin painottuvaan 
vastuullisuuteen. 

Sosiaalinen vastuu tarkoittaa meidän 
tapauksessamme suhdetta ja suhtautu-
mista asiakkaisiin, henkilöstöön ja kump-
paneihin. Esimerkiksi työhyvinvointi, tasa-
vertaisuus, syrjimättömyys ja turvallinen 
työympäristö ovat keskeisiä tekijöitä tässä 
kokonaisuudessa. 

Taloudellisesti vastuullinen yritys huo-
lehtii kannattavuudestaan, maksaa palkat 
ajallaan, huolehtii, että tavarantoimittajat 
saavat suorituksensa ja kantaa korten-

Sami Hiltunen
Keittiötoimenjohtaja, Senior Partner

Ravintolakolmio-konserni
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Asiakkaasta arvoliittolainen 
– vastuullisuus näkyväksi 
osaksi yrityskuvaamme  

sa kekoon myös yhteiskunnan hyvin-
voinnin eteen verojen muodossa. Jos 
yrityksen talous on retuperällä, tuskin löy-
tyy resursseja huolehtia sosiaalisesta tai 
ympäristövastuustakaan. 

Ympäristövastuu on meillä erityisen 
huolellisen tarkastelun kohteena. Ravin-
tolaliiketoiminta kuluttaa luonnonvaro-
ja monella sektorilla; energiankulutus, 
kemikaalit, hävikki ja jätteet ovat suurim-
mat ”paheemme”. Mitä ekologisemmak-
si pystymme toimintaamme virittämään, 
sitä paremmin täytämme todennäköisesti 
myös asiakkaittemme odotukset. Talou-
dellinen ja ekologinen tehokkuus tukevat 
usein toinen toistaan, eli toimimalla oikein 
ja järkevästi säästämme sekä rahaa että 
ympäristöä. 

Työryhmän tavoitteena on koota vastuul-
lisuutemme nykytila ja tavoitteet selkeäksi 
ja realistiseksi paketiksi, joka myös vies-
titään asiakkaille ja sidosryhmille. Vas-
tuullinen toiminta perustuu aina aitoihin 
arvoihin ja kantaviin ajatuksiin, jotka tulee 
myös jalkauttaa – ne eivät saa jäädä vain 
sanahelinäksi. Uskon, että näistä arvoista 
kumpuavat toimenpiteet oikein viestittyinä 
vahvistavat ja syventävät myös asiakkait-
temme luottamusta meihin. Asiakas, joka 
voi aidosti nostaa kohdallamme peukun 
pystyyn, on todennäköisesti pitkäaikai-
nen ja uskollinen asiakas eli meille tärkeä 
arvoliittolainen. 



KONSERNIN SISÄLLÄ 
EDENNEET:

Sebi  
Suárez Katainen
keittiöpäällikkö
Weeruska

Tiina Piirainen
keittiömestari
Tony´s deli

Janne Nevalainen
vuoromestari
Tony´s deli

Mari Korhonen
vuoromestari
Tony´s deli

Jenna Järvi
vuoropäällikkö
Juttutupa

Jarno Valta
keittiöpäällikkö
Ravintola Suomenlinnan  
Panimo

Haapaniemenkatu 7-9 b, 00530 Helsinki
Puh. 020 742 4200
www.ravintolakolmio.fi

Painos: 600 kpl
Paino: Grano
Visuaalinen ilme ja taitto: Tommi Lalu
Kuvat: Mika Levälampi, Tommi Lalu

Uralla 
eteenpäin!
Onnittelut kaikille!

KOKONAISET 35 VUOTTA JUTTISTA!

Sirkka, milloin sinun taipaleesi Juttiksessa alkoi?

Oli vuosi 1984, kun tulin Juttutupaan tarjoilijaksi. Ajat olivat toiset; silloin 
vielä kukaan ei hakenut juomiaan itse vaan kaikki ruuat ja juomat tarjoil-
tiin aina pöytiin ja myös laskutus tapahtui pöydissä. Paksua lasia olevat 
puolen litran tuopit olivat painavia. Tärkein myyntiartikkeli oli nimen-
omaan olut, kun taas ruuan myynti oli vähäistä. Siinä sai olutta kantaes-
sa hyvää hyötyliikuntaa... Suurin osa asiakkaista oli ns. kanta-asiakkaita, 
joille Juttis oli kuin toinen olohuone. Perjantai- ja lauantai-illat olivat viikon 
kiireisimpiä: olutta kului ja salit olivat sakeina tupakansavusta. 

Mikä vuosi on erityisesti jäänyt mieleen?

Varmaankin vuosi 1996, jolloin tapahtui omistajanvaihdos, ja henkilö-
kunta siirtyi uuden työnantajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä. 
Nyt kun katselee taaksepäin, on 35 vuotta mennyt kuin siivillä. Juttik-
sessakin moni asia on muuttunut: on tehty remontteja ja laajennuksia, 
henkilöstöä on tullut ja mennyt, on otettu käyttöön uusia kassajärjes-
telmiä, alettu järjestää musiikki-iltoja ja monenlaisia muita tapahtu-
mia. Mutta kaikki tuo on pitänyt mielenkiintoa ja innostusta yllä, tuonut 
uusia haasteita ja vaatinut sopeutumista. 

Mikä sinut pitää Juttiksessa, vaikka eläkeikä jo koittikin?

Lapseni ovat jo varttuneet ja muuttaneet omilleen ja minäkin pääs-
syt eläkkeelle, mutta edelleen jatkan Juttiksessa osa-aikaisena tar-
joilijana. Juttis on minulle kuin toinen koti, josta en heti eläkeikään 
tultuani halunnut luopua. Meillä on hyvä työyhteisö, rento ilmapiiri 
sekä mahtava johto ja esimiehet. Unohtamatta tärkeitä terveys- ja 
henkilökuntaetuja, nekin ovat iso plussa.

Minkälaisia muistoja on jäänyt mieleen?

Hyviä, hyviä muistoja on kertynyt näistä vuosista. En nyt osaa niitä 
eritellä enkä kaivaa yksittäin muistinsopukoista, mutta muistelen ja 
vaalin niitä sitten yksikseni keinutuolissa. Ja tähän lopuksi haluan 
vielä kiittää koko työyhteisöäni sellaisin terveisin että: jatketaan 
yhdessä vielä hetki!

Ingmar Jögi
vuoropäällikkö
Paasiravintola

Niina Virtanen
myyntisihteeri
Ravintolakolmio Oy

Annina Schulz
vuoropäällikkö
Café Lasipalatsi

UUDET NIMITYSUUTISET:

Suvi Rimpeläinen
ravintolapäällikkö
Weeruska

Jari Palmroth
keittiömestari
Graniittilinna

Miika Påfs
vuoromestari
Casa Mare

Joonas Hämäläinen
keittiöpäällikkö
Casa Mare


