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TalkooSprintin yhteenveto

Tavoitteena tuottaa uusia ratkaisuja, 
ideoita kuluttajien luottamuksen 
palauttamiseksi

Päähavaintoja pyöreän pöydän keskusteluista

• Normalisoi asiakaskokemus ja yllätä asiakas (kaikki ovat kyllästyneitä koronaan) – panosta 
turvalliseen ravintolaelämykseen 

• Viestintä on keskiössä asiakkaista henkilökuntaan – panosta visuaalisiin opasteisiin 

• Terassikautta tulisi pidentää uusilla, kaupunki-ilmeltään yhtenäisillä ratkaisuilla

• Hybridimallit yleistyvät – pandemia on kiihdyttänyt erilaisten nouto- ja 
ruoantoimituspalveluiden yleistymistä (ravintolassa ruokailun lisäksi)

Jatkokehitystä vaativat konseptit  

Sponsoroitu puistonpenkki, noutoruokatilausten taksitolppa, picnic-kokemuksen 
tuotteistaminen ja konseptoitujen sekä kaupunki-ilmeeltään yhtenäisten syys-talviterassien 
konseptointi (palvellen useampaa ravintolaa).

Sprinttiin osallistui yli 40 asiantuntijaa 
edustaen 28 organisaatiota (ml. Kespro)

Tuotettiin yhdessä kymmeniä ideoita ja 
ratkaisuehdotuksia
sisä- ja ulkotiloihin sekä 
kontaktivapaaseen asiointiin.

Pyöreän pöydän talkoopajoissa jaettiin 
avoimesti parhaita käytäntöjä ja 
kokemuksia.

Mikä muuttuu pysyvästi koronapandemian myötä?

• Kriisi on nopeuttanut monia teknologisia uudistuksia (ruokatoimitukset, takeaway-tilausten 
yleistyminen)

• Kriisi edellyttää ravintoloitsijoilta ketteryyttä reagoida nopeasti (pysyviin) muutoksiin
• Buffeeruokailuun muodostuu uudenlaisia toimintamalleja
• Lounasruokailun ajallinen jaksottaminen – kaikkien ei tarvitse ruokailla samaan aikaan klo

11-12 välillä
• Ravintoloisitjat panostavat (mahdollisimman) kontaktivapaaseen asiakaskokemukseen



Yhteenvetoa ensimmäisen sprinttipajan
pyöreän pöydän keskustelusta 1/2

• ”Normalisoi asiakaskokemus” – kaikki ovat kyllästyneitä koronaan

• Varmista turvavälit myös terasseilla (muuten ravintoloita syytetään koronan 

kakkosaallosta)

• Viestintä työntekijöille ja asiakkaille – tästäkin selvitään, asiakaskierron nopeutus

• Miten viestiä asiakkaille turvallisuudesta brändille ominaisesti? Miten hyödyntää 

kuluttajadataa?

Ketterät kokeilut

• Ideat: nouto taksitolppa idea, sponsoroidut tai numeroidut penkit

• Uudet ratkaisut buffetpöytiiin, miten säilyttää buffet-asiakaskokemus ja samalla taata 

turvallisuus?



Yhteenvetoa ensimmäisen sprinttipajan
pyöreän pöydän keskustelusta 2/2

Parkkipaikkojen, katujen, muiden julkisten tilojen muovaaminen ravintolatoiminnalle 

• Varmista lupaprosessi, turvallisuus, liikkuminen, pysäköinti, roskaaminen

Palvelujen vienti kuluttajalle: 

• Jakelun uudet näkökulmat (esim. uudet ruokatoimitusten pick-up pointit puistoihin ja 

rantakohteisiin)

• ”Curb side pick up”

• Palvelut pyörien päälle

• Piha ja katukeittiöt (alueille, joiden läheisyydessä useita ravintoloita)

• Konseptoitu picnic elämys

Digitaaliset mahdollisuudet asiakaspalvelun tehostamisessa.



Yhteenvetoa toisen sprinttipajan
pyöreän pöydän keskustelusta 1/2

Turvallisuus on kaiken keskiössä

• Tuota turvallinen, itsevarma fiilis asiakkaille, kun ravintolaan saavutaan ja kun sieltä poistutaan

• Yllätä asiakas, pienet elämyksetkin tärkeitä

• Ihmiset ovat kyllästyneitä koronaan

• Ihmisten hölmö laumaparveilu on muuttunut  koronapandemian myötä siistiksi jonottamiseksi 

• Panosta visuaalisten opasteisiin (pääosa ohjeistuksesta suomeksi/ruotsiksi)

Työntekijöiden paluu työpaikoille avainasemassa esim. Hki keskustan ravintolatoiminnan 

elävöittämiseksi ja toimintaedellytysten turvaamiseksi

Kauppakeskusten kattotilan hyödyntäminen?

Lounasajan pidentäminen

• Vaalittava uudenlaista lounaskulttuuria: lounaalla voi käydä klo 11-12 jälkeenkin

Riskiryhmäläisten aktivoinnissa onnistuttava

• Hiljaisiin hetkiin oma turvallinen ”happy hour -lounas riskiryhmäläisille” → positiivinen 

kokemus palauttaa luottamuksen



Yhteenvetoa toisen sprinttipajan
pyöreän pöydän keskustelusta 2/2

Take away-kokemuksen palvelullistaminen

• Ruoan haku→kotona tai toimistolla videopuhelu kokille, joka kertoo annoksesta tarkemmin.

Lähes valmiiden ravintola-annosten toimitukset

• 75% valmiit ravintola-annokset (jotka viimeistellään kotona)—onko näille kasvavaa kysyntää jatkossa?

Ruon kuljetusratkaisuissa mietittävä uusia ratkaisuja roskaamisongelmaan (omien astioiden 

tuonti?, roskapantit tms.)

Kevyet vs. raskaat terassiratkaisut

• Kevyille terassiratkaisulle luvataan nopeutettua lupakäsittelyä

Terassikauden pidentäminen (syyskuu-marraskuu, maalis-huhtikuu)

• Tarvetta konseptoiduille, kaupunki-ilmeeltään yhtenäisille syys-talviterasseille

• Terassiratkaisu ei palvelisi vain yhtä ravintolaa vaan useita ravintoloita (kuten tulevassa 

Senaattoritori-ratkaisussa)

• Ravintoloitsijoiden yhteisinvestoinnit

• Belgiassa tyylikkäitä lasikupoliratkaisuja (vuokrattavia)

• Joustavuutta lupahakemusten käsittelyyn



Ideat ulkotiloihin



Konseptoi ”Noutotilausten taksitolppa”

Ruokalähettien toimitukset keskitetysti noutotilausten 
”taksitolpalle”. 
Tuetaan taksitolpan lähellä sijaitsevia ravintoloita. 
Sijoituspaikkoina esim. puistot, merialueet, järven 
rannat, campingalue jne.

Huolehditaan myös roskahuollosta.



Sponsoroidut penkit

Yritykset ja julkiset organisaatiot lahjoittavat 
puistonpenkkejä ravintolakeskittymien läheisyyteen.
Penkit numeroidaan tai nimetään 
(esim. Wolt- tai Fazer-penkki) 
Kuluttajat tilaavat ruoat sovelluksen kautta.
Ruokalähetti toimittaa tilauksen numeroidulle puiston 
penkille.

(voivat olla uusia tai vanhoja penkkejä)



Tilasuunnittelu: Kaupungit valtavaksi ulko- ja terassitilaksi



Ulkotilan hyödyntäminen
Parkkipaikka picnic

https://www.forbes.com/sites/chriswestfall/2020/05/15/restaurant-owners-innovate-to-survive-as-country-reopens-during-coronavirus/

Omistajan kommentti
”With eight people out front we’re
doing about 400 covers a day”.



Ideoita maailmalta: parkkitilat käyttöön (Kiinassa)



Ideoita maailmalta: turvavälit puistossa 



Ideoita maailmalta; Amsterdamin ”kasvihuoneet”

Waiters serve the plant-based dishes on long wooden planks — a stylish way to maintain distance from
diners.



Yritykset lahjoittavat puistonpenkkejä 
ravintolakeskittymien läheisyyteen.
penkit numeroidaan tai nimetään 
(esim. Wolt tai Fazer penkki) 
Kuluttajat tilaavat ruoat sovelluksen kautta.
Ruokalähetti toimittaa tilauksen numeroidulle 
puistopenkille.



Ideat ”Contactless”-asiointiin



Ideoita 
kontaktivapaaseen 
asiointiin, esim:

1. Drive in food truck- tapahtuma

2. Liput /merkit pöytiin, pelimerkit

3. Jonotustiedot digitaalisesti



Tilauksen ja maksamisen 
hoitaminen 
omasta älypuhelimesta

RFID-koodilla ruokalista



Ideoita 
kontaktivapaaseen 
asiointiin, esim:

Yksinkertaista ruokalistaa (case Noma): 
nopeuta asiakkaan valintaa

Take away pusseja pöytiin

Fixed menu pöydät tai alueet 

Doggy-bageja / take-away rest –
pusseja valmiiksi pöytiin

Group menut pöytiin, esim.
- Vege group menu pöydät
- Tortilla group pöydät
- Table sadad bar

Fixed menu pöydät / alueet



Ravintolapalveluiden vienti
asiakkaille



Aikuisten jäätelöauto, Espoon panimo



Vuokraa oma baari
-3 ruokalajin ja juomien elämyspaketti 



Ideat sisätiloihin



Feed and joy-parhaita käytäntöjä Kesprolta: buffeeruokailun
uusi toimintamalli

Lue Keskon Anssi Nurmisen oiva tarina uusista käytännöistä:https://www.kespro.com/ideat-ja-

inspiraatiot/artikkelit/miten-toteuttaa-feed-and-joy-periaatetta-ravintoloiden-uudessa-arjessa

https://www.kespro.com/ideat-ja-inspiraatiot/artikkelit/miten-toteuttaa-feed-and-joy-periaatetta-ravintoloiden-uudessa-arjessa


Feed and joy-parhaita käytäntöjä Kesprolta: 
ravintolakokemuksen mukaantuonti takeawayihin





Ideoita maailmalta: tyhjän tilan täyttäminen

Inn at Little Washington

https://www.frommers.com/destinations/virginia/introduction/the-best-inns-and-bed--breakfasts


Pärskeet kuriin—design ratkaisuehdotus Ranskasta

he Christophe Gernigon Studio has come up with restaurant eating pods that allow guests to eat without breathing on their companions. The designer has named its creation Plex'Eat. It's an elegant solution, we must say—but then, we'd expect nothing
less from the French.



Plexit ja turvavälien huomiointi

Cafe & Konditorei Rothe in Schwerin, Germany 



Ideoita maailmalta ja Suomesta

Yksi pöytä, Ruotsi
https://en.bordforen.com

Turvavälit



Lopuksi



Talouskriisin tuottama 
idealistaus 
ravintolatoiminnan
elävöittämiseen
(Saku Tuominen et al)



Talouskriisin
tuotantoa



Ideoita Suomesta: vessapaperikakku




