
Uu si ravint ola t yypit ys Marjatta ßautkoski

Kapasiteetti ja alkoholin kulutus
rauintolatyWeittäin 1 I 7 4- 1 I 7 6

R aaint olaty g pity k s en t au st a a viettäjien) monipuolisten tarpeiden tyy-
dyttämiseen. Ryhmän alajako muodostui
seuraavaksi:

l0 l{okous- ja/tai lomakohderauinto-
loü. Tähän ryhmään kuuluvat ravinto-
lat sijaitsevat useimmiten hotellin yh-
teydessä ja palvelevat pääasiassa ho-
tellivieraita ja ko. tilaisuuksün osallis-
tuvia asiakkaita.

ll Kokous- ja kongressiratsintolat.
Ravintoloiden toimintaan liittyvät
oleellisesti erilaiset kongressit ja
koulutustilaisuudet, ja nilssä on tä-
hän toimintaan varatut tilat ja väli-
neet. Esim. Polar-Espoo, Espoo.
12 Lomakohtei.den raui.ntolat Ryh-
mään kuuluvat ravintolat toimivat
matkailukohteissa, hiihtokeskuksis-
sa yms. ja suuntaavat toimintansa
mm. Iomamatkailijoiden ja vapaa-
ajan viettäjien palveluun. Toiminta
näissä ravintoloissa on usein kausi-
luonteista, ja ravintolat sijaitsevat
pääasiallisesti asutuskeskusten uI-
kopuolella. Esim. Hotelli Mesikäm-
men, llhtäri.
13 Juhlahuonetstot. Ryhmään sijoi-
tetaan tilausravintolat ja ravintoloi-
den erilliset, osastoiksi määritellyt
juhlahuoneistot.

Toiseen ryhmään kuuluvat ravintolat
ovat keskittäneet toimintansa monipuoli-
sen ruokailumahdollisuuden tarjoami-
seen. Alajaoksi tässä ryhmässä hahmot-
tuivat seuraavin erityispiirtein toimivat
anniskelupaikat:

20 Ruokai.lur aui.ntolaf. Tähän ryhmään
kuuluvat ravintolat ovat suunnanneet
toimintansa lähinnä hyvän ruoan val-
mistamiseen. Ravintolassa ei yleensä

Alkossa on perinteisesti tilastoitu annis-
kelutoimintaa luokittelemalla anniskelu-
sopimukset eli anniskelupaikat Alkon
asettaman hintatason, nykyisin kolmen
hintaryhmän mukaan. Ravintolalaitok-
sella on kuitenkin moninaisia toimintoja,
ja ravintoloiden tarjoamat palvelut vaih-
televat suuresti eivätkä ne ole sinänsä
rüppuvaisia Alkon määräämästä hintata-
sosta. Maaltamuuton ja kaupungistumi-
sen ja muutenkin yhteiskunnallisen muu-
toksen myötä ravintoloiden sosiaaliset
tehtävät ovat tulleet yhä monipuolisem-
miksi. Ravintolaelinkeinolla on lisäksi
osuutensa matkailun ja aluepolitükan
tukemisessa. Tätä ravintolalaitoksen yh-
teiskunnallista taustaa ajatellen on Al-
kossa todettu tarkoituksenmukaiseksi
laatia anniskelutoiminnan seurantaan uu-
si luokittelu hintaryhmien rinnalle. Läh-
tökohdaksi on valittu ravintolan toimin-
ta-ajatukseen perustuva tyypitys. Annis-
kelusopimusten sijoittaminen eri ravinto-
latyyppeihin suoritettün vuoden 1976

alussa paikallisosastojen toimesta. Jokai-
nen yleinen, kokovuotinen anniskelusopi-
mus luokiteltiin johonkin 16 ravintolatyy-
pistä sen mukaan, mikä tyyppikuvaus
parhaiten sopi anniskelupaikan pääasial-
liseen toimintaan. Paikallisosastot ylläpi-
tävät jatkuvasti ravintoloiden luokitte-
lua.

Anniskelusopimusten tyypityk§essä
käytettün seuraavaa luokittelua (esimer-
kit Alkon tytäryhtiöiden ravintoloita).

Ensimmäiseen ryhmään sijoitettün ne
anniskelupaikat, joiden toiminta raken-
tuu ihmisryhmien (kurssilaisten, loman-

304



ole iltaisin tanssia.
2l Edustusrauintolat. Ravintoloita
käytetään pääasiassa edustusruo-
kailuun ja Iüketuttavien yms. vierai-
den viihdyttämiseen. Edustusravin-
toloiden puitteet ovat usein korkea-
tasoiset. Esim. Savoy, Helsinki.
22 Eri.koisruokarauintolat. Ravinto-
lat ovat yleensä erikoistuneet tar-
joamaan tietyntyyppisiä ä la carte
-annoksia, kuten pizzoja, pihvejä,
kalaruokia, grillattuja ruokia tai eri
kansoille ominaisia ruokalajeja.
Esim. Tavastia, Tampere.
23 Lounasrauintolat Ravintoloiden
ruokavalikoima on yleensä monipuo-
lisempi ja laajempi kuin erikoisruo-
karavintolan. Ravintolassa voi olla
seisova pöytä tai se voi tarjota
erilaisia valmüta lounas- tai päiväl-
lisvaihtoehtoja. Ravintolan mainon-
ta kohdistuu lähinnä ruokailevün
asiakkaisiin.

Kolmannen ryhmän ravintolat suun-
taavat toimintansa huvittelu- ja seurus-
telumahdollisuuksien luomiseen tarjoa-
malla erilaista vühdettä.

30 Vähderauintolat. Tämän ryhmän
ravintolat muodostuvat tanssi- ja oh-
jelmaravintoloista, joissa tanssia on
vähintään kolmena iltana vükossa.

3l Yökerhot. Raviritolat, joille on
yleensä myönnetty jatkoaika klo
3:een.
32 Edustus-/uühd,erauintolat. Kor-
keatasoiset, yleensä hotellin yhtey-
dessä toimivat ravintolat, joiden
toimintaan lüttyy sekä edustusruo-
kailua että tanssia. Esim. Juhana
Herttua, Pori.
33 Lounas-/uühderauintolat. Ravin-
tolat, joiden toimintaan lüttyy moni-
puolinen lounasruokailu päivällä,
mahdolliset päivätanssit ja tanssia
iltaisin. Ravintola ei ole välttämättä
hotellin yhteydessä. Esim. Hämeen-
silta, Tampere.
34 Muut tanssirauintolat. Ravinto-
lassa on tanssia vähintään viitenä
iltana viikossa. Ravintolassa ei ole
pääsääntöisesti toimintaa muulloin

kuin iltaisin tai se on vähäistä muuna
aikana. Esim. Vanha Robert, Helsin-
ki.

Neljäs ryhmä tarjoaa lähinnä vapaa-
ajan vieton, kontaktien luomisen jne.
mahdollisuuden erityisesti lähiympäris-
tön asukkaille.

40 PistöAtymis- ja korttelirauintolat.
Tähän ryhmään kuuluvissa ravintolois-
sa ei ole yleensä tanssia.

4L PrstöAtymisrauintolat, pubit. P.a-
vintoloille on ominaista asiakkaiden
nopeahko vaihtuvuus. Myynti on
olut- ja long drink -valtaista. Ravin-
tolassa on usein seisomapöytiä. Esim.
Kantakrouvi, Olari.
42 Kortteli- ja kantapaikat. Asiak-
kaat tulevat pääasiallisesti ravinto-
laan viettämään iltaansa seurustel-
len eikä ravintolassa yleensä tanssi-
ta. Ruoan myynti on vähäistä. Alko-
holijuomien myynti koostuu pääa-
siassa väkevistä juomista, oluesta ja
long drink -juomista. Esim. Kanta-
krouvi, Helsinki.

Vüdes ryhmä muodostuu ravintoloista,
jotka ovat usein osa jotakin nähtävyys-
kohdetta tai muodostavat lisäpalveluyk-
sikön jollekin muulle toiminnalle.

50 Entaisrauintolat Tämän ryhmän
ravintolat on perustettu lähinnä tarjoa-
maan lisäpalveluja jonkin matkailu- tai
nähtävyyskohteen yhteyteen tai pal-
velemaan tietyn käyttäiäpürin tarpei-
ta.

5L Nähtäuyyskohteet. Ravintolan
asiakkaat tulevat joko jonkin erityi-
sen nähtävyyden tai itse ravintolan
erikoisuuden vuoksi. Erityisenä näh-
tävyytenä voidaan pitää esim. nä-
köalaa. Esim. Näsinneula, Tampere.
52 Taoarataloj en rauintolat Tavara-
talon yhteydessä olevat ravintolat
palvelevat lähinnä tavaratalossa
asioivia. Aukioloajat noudattavat
usein tavaratalon aukioloaikoja.

Kuudenteen ryhmään kuuluu se joukko
ravintoloita, joka tyydyttää ravintolapal-
veluihin kohdistuvaa perustarvetta tar-
j oamalla palveluj a useille käyttäj äpiireil-
le pystymättä erikoistumaan mihinkään
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aiemmin mainituista ryhmistä.
60 Yleisrarsintolat. Edellisiin ryhmiin
kuulumattomat ravintolat.

6l Taajaman, lähiön ai,noa rauintola,
joka palvelee vaikutusalueellaan
monia käyttäjäpiirejä. Ravintola on
usein perustettu nimenomaan tyy-
dyttämään paikkakunnan ravintola-
palveluihin kohdistuvaa perustar-
vetta. Esim. Kantakrouvi, Ilmajoki.
62 Muut ylei.srauintolat. Ravintolan
toiminnan luonne vaihtelee vuoro-
kaudenajan mukaan eikä mikään eri
toiminnoista ole leimaa-antava.
Esim. Kantakrouvi, Kurikka.

Tyypittämättä on jätetty kaikki ne
anniskelusopimukset, jotka eivät täytä
kenelle tahansa avoinna olevan ympäri-
vuotisen ravintolan ehtoa, sekä toisaalta
liikennevälineissä tapahtuva anniskelu-
toiminta. Täten ulkopuolelle ovat jääneet
kausiravintolat, tiettyä tilaisuutta varten
satunnaisesti toimivat ravintolat, rajoite-
tun asiakaspiirin omaavat sotilaskerhot ja
niihin verrattavat muut kerhot, sisävesi-
liikenteen laivat, junissa tapahtuva annis-

kelu sekä tilapäisin oikeuksin toimivat
anniskelupaikat.

R ao i.nt oL ak ap a sit e ett st a

Ravintolakapasiteettia kuvaamaan on
käytettu anniskelusopimusten lukumää-
rää. Hallintoneuvoston vuosittain päät-
täessä anniskeluoikeuksien myöntämi-
sessä noudatettavista periaatteista on
kapasiteetin kasvun ylärajaksi aina mää-
ritelty se prosenttinen muutos, jolla
voimassa olevien anniskelusopimusten
lukumäärä saa kasvaa. Kun anniskeluso-
pimusten tällainen virallinen luku vuotta
1977 alettaessa oli 1 496, oli näistä johon-
kin ravintolatyyppün luokiteltavia annis-
kelupaikkoja 1 330. (Ravintolalukumää-
rien kehitystä on esitelty Alkoholipoli-
tiikka-Iehdessä 31L977, s. 150.) Anniskelu-
sopimusten ohella ravintolakapasiteettia
voidaan kuvata myös asiakaspaikoilla.
Asiakaspaikkoina on tilastoitu ravintoloi-
den omien ilmoitusten mukaiset luvut,
jotka ovat vastanneet anniskelupaikan
elinkeinoluvan mukaista asiakaspaikka-

Taulukko /. Anniskelupaikkojen asiakaspaikat ravintolatyypeittäin l. L. L977

Ravintolatyyppi Helsinki
lkm %

kaupungit
lkm %

kunnat
lkm %

koko maa
lkm %

11 Kokous- ja kongressiravintolat
12 Lomakohteiden ravintolat
13 Juhlahuoneistot

21 Edustusravintolat
22 Erikoisruokaravintolat
23 Lounasravintolat

31 Yökerhot
32 Edustus-/viihderavintolat
33 Lounas-/viihderavintolat
34 Muut tanssiravintolat

41 Pistäytymisravintolat, pubit
42 Kortteli- ja kantapaikat

5l Nähtävyyskohteet
52 Tavaratalojen ravintolat

6l Taajaman, lähiön ainoa ravintola
62 Muut yleisravintolat

Yhteensä

4 887

I 013
10 620

5 320
6 Llz

488
327

| 2Lt
2 302

43 834

16,0
11,1

20,0

10,7

12,5

1,4

0,4

2,4
5,8

100,0

838 13,5

r92 9,3
885 L7,4

009 9,2
849 10,4

7t4 1,2

746 0,3

988 10,5

887 6,9

897 100,0

4 086 9,3

4L5

2 897
1 186

2 970

LT,2

2,3
24,2

L2,l
14,0

1,1

0,7

2,8
5,3

100,0

0,9

6,6
2,7
6,8

6 834
2 195

7 167

16 049
L 732

471

28 089
19 488
35 322

L8 172
21 936

2 461
746

4 237
L0 278

t75 777

20 993
70 428

747

7 024
2 195
7 402

9,1

1,0

0,3

3,9
\,2
4,1

9,3
16,4
0,5

0,4

0,4

5,2
3,2
8,6

4,2
3,6

0,5

235

4 944
8 696

276

190

2 749
L 704
4 563

2 237
1 913

253

30
2l
39

2L

23

2

23
15

228

9,2
4,5
0,3

3,1

1,0

3,2

19 751

5 609

53 120

37,2
10,6

100,0
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lukua. Taulukossa 1 on esitetty asiakas-
paikkoj en jakauma ravintolatyypeittäin.

Koko maan asiakaspaikkamäärä oli
tyypitettyjen ravintoloiden osalta
228897, josta 1?5 777 asiakaspaikkaa eli
76,8 "/o oli kaupunkiravintoloissa. Vühde-
ravintoloiden kokonaisasiakaspaikka-
määrä oli 91 915, joka oli 40,2 % kaikista
asiakaspaikoista. Taajamien ia lähiöiden
ainoiden anniskelupaikkojen asiakas-
paikkamäärä oli runsaat l0 % kaikista
asiakaspaikoista. Noin viidesosa kaikista
asiakaspaikoista oli pistäytymis- ja kort-
teliravintoloissa. Kongressipaikkoja oli
runsaat 20 000 eli lähes 10 % kaikista
asiakaspaikoista.

Lähes puolet eli 47,1 % kaupunkien
asiakaspaikoista oli tanssiravintoloissa,
joiden kokonaisasiakaspaikkaluku oli
82 899. Pistäytymis- ja kortteliravintoloi-
hin kaupungeissa saattoi mennä yhdellä
kertaa vajaa puolet tanssiravintoloiden
asiakasmäärästä eli 40 708.

Helsingin ravintoloiden asiakaspaikka-
jakauma poikkesi hieman kaupunkien
vastaavasta jakaumasta. Viihderavinto-
loiden osuus oli Helsingissä 37,7 % kaikis-

ta asiakaspaikoista, kun vastaava osuus
kaupungeissa oli 47,1 o/". Pistäytymis- ja
kortteliravintoloiden osuus asiakaspai-
koista oli Helsingissä suurempi kuin
kaupungeissa yleensä.

Keskimääräistä ravintolakokoa on ti-
lastoitu jakamalla asiakaspaikat voimassa
olevien anniskelusopimusten lukumää-
rällä. Taulukossa 2 on esitetty ravintoloi-
den keskikoko ravintolatyypeittäin.

Tyypitettyjen ravintoloiden keskimää-
räinen asiakaspaikkaluku oli vuoden 1977

alussa koko maan osalta 172.

Kaupunkien ja kuntien ravintolakoossa
oli olennainen, runsaan 50 asiakaspaikan
ero. Ravintolan keskikoko kaupungeissa
oli 188 ja kunnissa 134 asiakaspaikkaa.
Helsinkiläiset ravintolat olivat huomatta-
vasti sekä koko maan että kaupunkien
ravintoloiden keskikok«ra suurempia.

Ravintolakoko oli suurin kongressipai-
koissa, 567 asiakaspaikkaa, ja pienin
erikoisruokaravintoloissa, 100 asiakas-
paikkaa. Vühderavintoloiden koko vaih-
teli 200 ja 300 asiakaspaikan välillä.
Pistäytymis- ja kortteliravintoloiden ko-
ko oli runsaat 100 asiakaspaikkaa.

Toulukko 2. Keskimääräiset asiakaspaikkojen lukumäärät ravintolatyypeittäin 1. 1. 197?

Ravintolatyyppi Helsinki kaupungit kunnat koko maa

11 Kokous- ja kongressiravintolat
12 Lomakohteiden ravintolat
13 Juhlahuoneistot

2l Edustusravintolat
22 Erikoisruokaravintolat
23 Lounasravintolat

31 Yökerhot
32 Edustus-/vühderavintolat
33 Lounas-/viihderavintolat
34 Muut tanssiravintolat

41 Pistäytymisravintolat, pubit
42 Kortteli- ja kantapaikat

51 Nähtävyyskohteet
52 Tavaratalojen ravintolat

61 Taajaman, lähiön ainoa ravintola
62 Muut yleisravintolat

Keskimäärin

567
186
187

242
100
L25

730
217
236

253
100
126

781

611
338
322

t24
r25

488
327

LzL
230

214

415

362
99

141

330
181

138

95

118

229
t42
L57

75
83

63

115

L27

134

327
287
231

108
111

189
187

118
156

188

315
265
219

103
108

160
l8?

115
t44

172
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Kaupunkien ravintolakoko oli huomat-
tavasti suurempi kuin vastaavan ravinto-
latyypin koko kunnissa. Poikkeuksen teki
ainoastaan lähiöravintola, joka vastasi
osapuilleen kuntien asutuskeskusten ai-
noan ravintolan kokoa. Helsinkiläinen
ravintola oli jokaisessa ravintolatyypissä,
erikoisruokaravintolaa lukuun ottamatta,
keskikooltaan suurempi kuin vastaava
ravintola kaupungeissa keskimäärin.
Esim. lounas-/viihderavintolan koko oli
Helsingissä 338 asiakaspaikkaa, kaupun-
geissa keskimäärin 287 asiakaspaikkaa ja
kunnissa ainoastaan 142 asiakaspaikkaa.

Annr skelukulutuks en kehity k s e st ö

Koko anniskelukulutuksesta (100 "/o:n
alkoholina) on tyypitettyjen anniskelu-
paikkojen osuus ollut noin 97 %. Anniske-
lukulutuksen jakauma ravintolatyypeit-
täin ilmenee taulukosta 3.

Lähes 40 % anniskellusta alkoholista
kulutettün neljänteen ryhmään luokitel-
luissa ravintoloissa. Osuus on pysynyt

Tautukko 3. Anniskelukulutuksen jakauma ravinto-
latyypeittäin vuosina 1974-76

Ravintolatyyppi osuus, 7o

L974 1975 1976

samana mainittujen kolmen vuoden aika-
na. Runsas 30 % anniskellusta alkoholista
nautittün vühderavintoloissa. Tämän
ryhmän osuus on lievästi pienentynyt.
Taajamiin ja perusravintolaryhmään si-
joittuneiden ravintoloiden anniskeluku-
lutuksen osuus on kasvanut: se oli vuonna
L974 14,8 % ja vuonna 1976 16,2 "/o koko
anniskelukulutuksesta.

Toiminta-aj atuksensa ruokailun varaan
rakentaneiden anniskelupaikkojen kulu-
tuksen osuus koko anniskelukulutuksesta
on pienentynyt jonkin verran; osuus oli
vuonna 1976 vain vajaat vüsi prosenttia.

Taulukossa 4 on esitetty alkoholijuo-
mien kulutus keskimäärin ravintolaa koh-
ti.

Taajamissa sijaitsevien ravintoloiden
kulutus oli pysynyt lähes muuttumatto-
mana kuluneiden kolmen vuoden aikana.
I(ulutus oli laskenut vain L,0 o/o ravintolaa
kohti. Pistäytymisravintoloissa ei myös-
kään kulutus ollut supistunut kuin vajaat
2 o/". Merkittävimmin ravintolakohtainen
kulutus oli laskenut kokous- ja kongressi-
ravintoloissa, 14,7 7o, ja muut tanssiravin-
tolat -ryhmässä, ll,5 o/".

Alkoholijuomien kulutus ravintolaa
kohti oli vuonna 1976 suurinta pistäyty-
misravintoloissa, kun taas vuonna 1974
olivat ensimmäisellä sijalla kokous- ja
kongressiravintolat. Kaikissa viihdera-
vintoloissa ravintolakohtainen kulutus oli
suunnilleen samansuuruinen.

Taulukossa 5 alkoholijuomien kulutus
on suhteutettu asiakaspaikkojen mää-
rään, jolloin suuruusjärjestys ravintola-
tyypeittäin muuttuu olennaisesti.

Asiakaspaikkakohtainen kulutus on su-
pistunut suhteellisesti enemmän kuin
ravintolakohtainen kulutus. I(ulutus asia-
kaspaikkaa kohti oli suurinta neljänteen
ryhmään kuuluvissa pistäytymis- ja kort-
teliravintoloissa. Pistäytymisravintolois-
sa kulutus oli merkittävästi suurempaa
kuin kortteliravintoloissa. Lähes puolet
pienempi oli kulutus seuraavaksi suurim-
massa ryhmässä, yleisravintoloissa.

Väkevien juomien osuus anniskeluku-
lutuksesta (100 %:n alkoholina) oli vuonna
1976 suurin eli 63 % kokous- ja kongressi-

11 Kokous- ja kongressiravinto-
lat

12 Lomakohteiden ravintolat
13 Juhlahuoneistot

21 Edustusravintolat
22 Erikoisruokaravintolat
23 Lounasravintolat

31 Yökerhot
32 Edustus-/viihderavintolat
33 Lounas-/vühderavintolat
34 Muut tanssiravintolat

41 Pistäytymisravintolat, pubit
42 Kortteli- ja kantapaikat

5l Nähtävyyskohteet
52 Tavaratalojen ravintolat

6l Taajaman, lähiön ainoa
ravintola

62 Muut yleisravintolat

Yhteensä
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3,1

1,7

0,1

1,3

0,9
2,8

3,3
1,9

0,1

1,2

0,9
2,8

3,3
119

0,1

L12

0,9
2,7

8,6
6,8

17,4

18,6
20,2

0,4
0,2

8,4
7,0

15,9

r9,7
19,1

0,6
0,2

8,5
7,0

16,5

18,9
19,6

0,4
0,1

7,9
6,9

96,9

8,7 9,0
6,9 7,2

96,8 97,2



Taulukko 4. Alkoholijuomien kulutus 1ü) %:n alkoholina ja kulutuksen muutokset anniskeluravintolaa kohti
keskimäärin ravintolatyypeittäin vuosina L97 4-76

Ravintolatyyppi 1974 1975 +Yo
75/74

1976
I

+ o/o

76/75

+lo
76174

11 Kokous- ja kongressiravintolat
12 Lomakohteiden ravintolat

21 Edustusravintolat
22 Erikoisruokaravintolat
23 Lounasravintolat

31 Yökerhot
32 Edustus-/viihderavintolat
33 Lounas-/viihderavintolat
34 Muut tanssiravintolat

41 Pistäymisravintolat, pubit
42 Kortteli- ja kantapaikat

61 Taajaman, lähiön ainoa ravintola
62 Muut yleisravintolat

Ravintolatyypit keskimäärin

5 044
4 857

5 091

5 155

4 856

2 288
3 628

4 L29

- 5,7

- 3,0

- 8,4

- 3,7

- 5,5

0,0

- 6,4

- 5,9

- 5,8

- 3,0

- 3,4

+ 1,9

- 2,9

- 1,0
+ 1,8

- 1,9

5 483
1 906

2 35L
2 440
2 765

4 9L7
2 037

2 208
2 201
2 552

4 759
4 ?LL
4 666

4964
4 591

2 289
3 396

3 884

-10,3
+ 6,9

- 6,1

- 9,8

- 7,7

4 675
1 768

2 163

2 233
2 465

4 483
4 570
4 506

5 056
4 456

2 266
3 457

3 810

- 4,9

-L3,2

- 2,0
+ 1,5

- 3,4

-14,7
- 7,2

- 8,0

- 8,5

- l0,g

- 11,1

- 5,9

- 11,5

- 1,9

- 8,2

- 1,0

- 4,7

- 7,7

Taulukko 5. Alkoholijuomien kulutus 100 %:n alkoholina ja sen muutokset asiakaspaikkaa kohti keskimäärin
ravintolatyypeittäin vuosina 1974-76

Ravintolatyyppi 1974
I

1975
I

+1,
75/74

* o/,

76/75

+!"
76174

1976
I

11 Kokous- ja kongressiravintolat
12 Lomakohteiden ravintolat

21 Edustusravintolat
22 Erikoisruokaravintolat
23 Lounasravintolat

31 Yökerhot
32 Edustus-/viihderavintolat
33 Lounas-/vühderavintolat
34 Muut tanssiravintolat

4f Pistäytymisravintolat, pubit
42 Kortteli- ja kantapaikat

6l Taajaman, lähiön ainoa ravintola
62 Muut yleisravintolat

Ravintolatyypit keskimäärin

ravintoloissa ia edustus-/viihderavinto-
loissa. Pistäytymisravintoloissa mietojen
juomien osuus oli 86 % ja erikoisruokara-
vintoloissa 76 %. Vünojen anniskelun
osuus oli suurinta edustus-/viihderavin-
toloissa, ja lähes yhtä suuri osuus vünoilla
oli kokous- ja kongressiravintoloissa ja
lomakohteiden ravintoloissa. Mietojen
viinien osuus anniskelun rakenteesta oli
merkittävästi suurempi erikoisruokara-
vintoloissa kuin missään muussa ravinto-

9,4
10,4

9,7
23,8
22,3

-10,6
- 1,9

- 5,2

- 8,4

- 7,2

- 1,2

- 5,9

- 3,3
+ 1,8

- 4,3

8,4
10,2

9,2
21,8
20,7

15,1

18,0
21,3

48,6
42,8

20,0
24,0

22,7

8,3
9,6

8,9
22,2
19,8

-LL,7
- 7,7

- 8,2

- 6,7

-LL,2

16,0
18,4
23,0

50,4
45,4

19,9
26,4

24,2

- 5,6

- 2,2

- 7,4

- 3,6
* 5,7

+ 0,5

- 9,1

- 6,2

-10,6
- 610

-10,4

- 2,4

- 8,8

- 1,0

- 9,1

- 8,3

14,3
L7,3
20,6

49,2
4L,4

19,7
24,0

22,2

- 5,3

- 3,9

- 3,3

+ L,2

- 3,3

- 1,5

0,0

- 2,2

latyypissä. Pistäytymisravintoloissa vah-
van oluen osuus oli 64 %, ja nüssä oli sitä
paitsi long drink -juomien osuus suurempi
kuin muissa ravintolatyypeissä.

Keskioluen osuus juomarakenteesta oli
lounasravintoloissa 3 %. Keskioluen mer-
kitys on siis parhaimmillaankin vähäinen.
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