
 

Juuso Hakanen – Biografi 

Restaurant & Bar Manager og Hospitality Ekspert (1986–) 

Den finske Restaurant & Bar Manager, Juuso Hakanen, er bedst kendt for sin passion 

og evner indenfor hospitality management og hans sans for detaljer og evne til at 

spotte fremtidens trends er kommet et utal af succesfulde europæiske restauranter til 

gode. Han har i særdeleshed sat sit præg på restaurationsbranchen i London og 

København, hvor han har arbejdet for flere førende restaurant- og hotelbrands. Juuso 

er tillige en influencer af international kaliber, og til daglig er han nu co-creator og 

bestyrer af den splinternye rooftop restaurant, SUKAIBA Copenhagen, beliggende på 

det ikoniske designhotel AC Hotel Bella Sky i København.  

De tidlige år 

Juuso blev født i Turku, Finland i 1986, og afsluttede sin oplæring som tjener og 

bartender, samt undervisning inden for hotel- og restaurationsbranchen i 2004. I de 

tidlige år af hans karriere arbejdede han for flere ’up-and-coming’ hoteller og 

restauranter, deriblandt Madklubben og det lille luksushotel Nimb i København. Dette 

blev efterfulgt af en af en kort periode i modebranchen, hvor han arbejdede for en af 

Danmarks førende modebrands, Moss. I 2015 var han tilbage i hospitality-branchen. 

Han flyttede til London og arbejdede for flere førende restauranter og hoteller, og 

formåede at tage sine lederkundskaber til nye niveauer. Han kombinerede sit store 

talent for at motivere medarbejdere i et hektisk arbejdsmiljø med sin passion for 

forretningsudvikling, kreative evner og sans for udvikling af tætte kunderelationer.    

Karriereforløb 

I sine 20’ere blev Juuso Lounge Manager i den berømte restaurant Obilix, beliggende 

på The Shard i London. Derpå fulgte et job i Londons ’City District’ på det luksuriøse 5-

stjernede hotel ’The Ned’, hvor han fortsatte med at udmærke sig, denne gang som 

Maitre D’ for stedets ni restauranter. Siden fik Juuso jobbet som Assistant General 

Manager på restaurant Aquavit London*: et nyt og spændende koncept på Londons 

vidtspændende madscene, der kombinerer nordiske signaturretter med sofistikeret 

design, og som i 2017 gav stedet dets første Michelin-stjerne. 

Nu retur til en anden af verdens gastronomiske hotspots, København, har Juuso sat 

kurs mod toppen af det ikoniske og internationalt anerkendte designhotel AC Hotel 

Bella Sky, hvor byens nyeste gastronomiske trumfkort, restaurant SUKAIBA 

Copenhagen åbner med en splinterny chic, japansk-inspireret rooftop restaurant 

beliggende på 23. etage. Hos SUKAIBA Copenhagen fortsætter Juuso sin stræben 

efter perfektion ved at lede et professionelt team og sikre, at der er øje for enhver 

detalje. Med service i topkvalitet for alle gæster og Københavns formidable skyline i 

ryggen, har Juuso nu dedikeret sig til at føre det nye koncept af japanskinspirerede 

retter med et stærkt nordisk twist til nye højder, og til at tiltrække glade gourmets fra 

hele verden til den nye ’foodie heaven’ SUKAIBA Copenhagen. 

www.sukaiba.dk      #sukaibacph 

http://www.sukaiba.dk/
https://www.instagram.com/sukaibacopenhagen/

