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Ruokamatkailureitit koontia alueittain
 Tämän dokumentin
ruokamatkailureitit on koottu
matkailun alueorganisaatioiden
verkkosivuilta löytyvistä
ruokamatkailureiteistä sekä
valtakunnallisen
ruokamatkailukilpailuihin vuosina
2015, 2017, 2019 ja 2021
osallistuneiden listauksista.
Listaukseen on valittu vain
ruokamatkailureittejä rajaten
ulkopuolelle muut
ruokamatkailutuotteet tästä
kokoomasta.

29.11.2021

2

Lakeland – Visit Jyväskylä region
Valolla viritetty Jyväskylä-illallinen
•

Valolla viritetty Jyväskylä-illallinen-teemakierros on mainio tapa tutustua kaupungin pysyviin
valaistuskohteisiin, kuulla paikallisesta historiasta ja nauttia päätteeksi harmooninen ruokaelämys.

•

Teemaillallinen kokonaisuus koostuu kahdesta osasta: itsenäisesti kuljettavasta kävelyreitistä Valon
kaupungissa ja sen valaistuskohteissa, sekä ravintola Harmoonin juhlallisesta Jyväskylä-illallisesta.
Ulkona kuljettavan reitin pituus on n. 2,5 km, jonka kesto on kävellen n. 45 min. Kaikkiaan
teemakokonaisuuteen kannattaa varata aikaa 3–4 tuntia.

• https://visitjyvaskyla.fi/reitit-kierrokset/omatoimiset-teemakierrokset/valolla-viritetty/?theme=blue
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Lakeland – Visit Jyväskylä region
Maaseudun kesäkahviloiden helmet
•

7 kesäkahvilan itsenäisesti kuljettava reitti.

•

Kohteet: Perttulan kahvila ja puoti, Cafe Meijerinliiteri, Karoliinan kestikievari, Maalaisbistro Sylvin kahvila,
Haanpään kesäkahvila, Suoramyynti Heinähattu ja Naissaaren Koskenhenki.

•

https://visitjyvaskyla.fi/reitit-kierrokset/omatoimiset-teemakierrokset/maaseudun-kesakahvilat/?theme=blue
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Lakeland – Visit Lahti
Kolmen kanavan makureitti veneilijälle
•

Itsenäisesti veneellä tai autolla kuljettava kolmen kanavan reitti tarjoaa monipuolisesti erilaisia kohteita
matkan varrella.

•

Reitti: Lahti – Vääksyn kanavan seutu – Kalkkisten kanava – Kalkkisten kylä – Heinola – Kimolan kanava

•

https://visitlahti.fi/etusivu/ravintolat/makureitit/kolmen-kanavan-makureitti/
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Lakeland – Visit Lahti
Veneilijän makureitti Lahdesta Sysmään
•

Kesto: koko päivä tai yöpymisen kanssa 2 päivää
Lähtö: Lahti, Teivaan satama
Päätepiste: Sysmä, Ilola Inn

•

Veneilijän makureitin varrella on useita kohteita joissa voi pysähtyä tutustumassa alueen ruoka tarjontaan.

•

https://visitlahti.fi/etusivu/ravintolat/makureitit/veneilijanmakureitti/
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Lakeland – Visit Lahti
Panimoreitti Lahden seudulla
•

Paksujen sora- ja hiekkakerrosten suodattamasta puhtaasta pohjavedestä saadaan Suomen paras
hanavesi sekä raaka-aine panimoille ja elintarviketuotannolle. Maista kunniamainintoja ja palkintoja
saaneita oluita, viinejä ja viskejä. Testaa makuyhdistelmiä, joita et ehkä osannut ajatellakaan olevan
olemassa.

•

Alueena Lahti-Hollola. 4 panimon kokonaisuus. Itsenäisesti kuljettava reitti.

•

https://visitlahti.fi/etusivu/ravintolat/makureitit/k18-panimoreitti-lahden-seudulla/
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Lakeland – Visit Lahti
Lahtelainen kierros
•

Tämän kierroksen kohteita yhdistää kaupungin historia ja sen tunnetut maamerkit. Nauti aamiaista
asemapäällikön tapaan. Käy katsastamassa Gastropub Mylly vanhassa Oululaisen korttelissa. Iloitse
panimotoiminnan paluusta entisen Mallasjuoman tiloihin Malskille. Tutustu vanhan funkkistyylisen linjaautoaseman ravintolakeskittymään. Lahden satama, joka oli ennen maan vilkkain sisävesisatama on tänä
päivänä lahtelaisten olohuone.

•

5 kohdetta
Pituus: noin 3,5 km kävellen
Kesto: kävellen 4-5 tuntia
Lähtö: Asemapäällikkö, Matkakeskus
Päätepiste: Lahden matkustajasatama

•

https://visitlahti.fi/etusivu/ravintolat/makureitit/lahtelainen-kierros/
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Lakeland – Visit Lahti
Lahden makukierros
 Ainutlaatuisia herkkuja ja makuja – kävelyretkellä keskustan,
matkustajasataman ja Teivaan sataman alueella löytää paljon
mielenkiintoisia kokemuksia ruoan parissa. Samalla voi tehdä
ostoksia ja tutustua Lahden nähtävyyksiin.
 5 kohdetta, noin 2,5 km kävellen.
 Lähtö: Lahden kauppahalli
 Päätepiste: Lahden matkustajasatama
https://visitlahti.fi/etusivu/ravintolat/makureitit/lahdenmakukierros/
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Lakeland – Visit Lahti
Päijänteen suuntaan
 4 kohteen kokonaisuudessa tutustutaan alueeseen
ja sen tarjoamiin makuelämyksiin. Itsenäisesti
kuljettava reitti.

 https://visitlahti.fi/etusivu/ravintolat/makureitit/paija
nteen-suuntaan/

 Päijänteen rannoilta löytyy aitoja makuja ja
viehättäviä maisemia. Poikkea valtatieltä Vääksyn
pohjoispuolella ja aja Kurhilan kylään HilleRin
kahvilaan ja puotiin. Jatka matkaa Padasjoelle
reippailemaan Kullasvuoren ulkoilualueelle. Kiipeä
Tuomastorniin katsomaan Päijännettä korkealta.
Poikkea lounaalla Sarinan Tuvassa. Kotiinviemiset
ja lounas tai iltapäiväkahvit löytyvät Keinuhongan
tilalta. Ja tuoreet vihannekset Vesijaon
TuoreTorilta.
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Lakeland – Visit Lahti
Ihastu Iittiin
 Omatoiminen autolla kuljettava reitti, jossa 4-5
kohteen kokonaisuudessa tutustutaan paikallisiin
yrityksiin ja makuelämyksiin. Reitin pituus n.
40km.

 https://visitlahti.fi/etusivu/ravintolat/makureitit/ihast
u-syksyiseen-iittiin/

 Poikkea valtatieltä ja tutustu Iittiin – luontoreitteihin
eväiden kera tai aktiiviseen Vuolenkosken kylään ja sen
mainioihin yrityksiin sekä maukkaisiin tuotteisiin. Voit ajaa
Vuolenkoskelta Iitin kirkonkylälle Kimolan kanavan
kautta. Tällä reitillä voit lounastaa Vuoden Paras Lounas
-kisassa podiumille nousseessa ravintolassa Vanha
Sampossa ma-pe tai Radalla Resortin uudessa
Kartanoravintola Balladissa pe-su. Poimi herkkueväät
kotiin Iitin Maatilatorin monipuolisesta valikoimasta. Jää
yöksi vaikka Yli-Kaitalan Lomamökeille.
29.11.2021
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Lakeland – Visit Lahti
Liikunnallinen makuretki Itä-Hämeessä
 Sysmässä ja Hartolassa valinta on vaikea, sillä
herkkuja tarjoillaan joka kammarissa ja niistä
pääsee nauttimaan myös raikkaassa luonnossa.
Maisemissakaan ei ole valittamista – kauniit
luontoreitit sekä Sysmässä että Hartolassa
houkuttelevat eväsretkelle luonnon helmaan.

 https://visitlahti.fi/etusivu/ravintolat/makureitit/liikun
nallien-makuretki-ita-hameessa/

 5 kohdetta
Pituus: autolla 42 km
Kesto: 3-5 tuntia
Lähtö: Lintan Kammari, Sysmä
Päätepiste: Hartola
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Lakeland – Visit Lahti
Retki Vanhaan Vääksyyn
 Lähde retkelle Vanhaan Vääksyyn – PäijätHämeen vuoden 2021 kylään. Mitä kaikkea
voikaan löytää Vanhan Vääksyn Ranskalaisesta
Kyläkaupasta tai Lauran kaupasta. Leivontaan
jauhot ja puurohiutaleet löydät Vääksyn Myllystä,
valmiit leivonnaiset voit ostaa Viipurilaisen
Kotileipomon myymälästä. Kahvia ja lounasta,
suolaista ja makeaa – yksilöllisiä ja tunnelmallisia
vaihtoehtoja on Vääksyssä useita.

Ajoajat: 5 min./siirtymä
Lähtö: Ranskalainen Kyläkauppa
Päätepiste: Viipurilainen Kotileipomo
 https://visitlahti.fi/etusivu/ravintolat/makureitit/retkivanhaan-vaaksyyn/

 5-10 kohdetta
Pituus: 5 km
Kesto: noin 4-6 tuntia
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Lakeland – Visit Lahti
Maku- ja ostosretki Hollolaan
 Reitti alkaa vierailulla Ainoa Wineryssä, jossa
valmistetaan kansainvälisesti palkittuja
marjaviinejä. Reitti kuljettaa ostoksille Finnmarin
kynttilätehtaan myymälään. Hollolan kirkonkylällä
lounaaksi maistuvat pizzat tai monipuolinen
seisova pöytä. Kiipeä Kapatuosian linnavuorelle ja
ylös näkötorniin. Maisemat avautuvat Vesijärvelle.
Kotimatkan kahvihetken voit viettää Pulla-Poikien
leipomokahvilassa.

Lähtö: Ainoa Winery
Päätepiste: Pulla-Pojat
 https://visitlahti.fi/etusivu/ravintolat/makureitit/maku
-ja-ostosretki-hollolaan/

 5 kohdetta
Pituus: 42 km
Kesto: Ajoajat autolla n. 60 min.
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Lakeland – Visit Lahti
Take a bite out of Finland – culinary tour in Southern Finland
 Palvelu ryhmille 10 – 20 henkilöä.
 Kierroksen kesto on 7 päivää ja 6 yötä.
 Helsinki – Vantaa – Lahti – Tampere.
 Kierroksen aikana kierretään useita eri kohteita.
 https://book.visitlahti.fi/en/to-do/1828889/cultureand-local-life-%7C-take-a-bite-out-of-finland%E2%80%93-culina/showdetails
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Lakeland – Saimaa
Via Karelia – Makumatka Suomen Itärajalle
 Omatoiminen 1 080 km makureitti Suomenlahdelta
Sallaan. Reitin varrella yrityksiä, joiden palveluissa
korostuvat rikas kulttuurinen luovuus, paikallinen
ruoka, karjalainen vieraanvaraisuus ja itärajan
läheisyys.
 https://www.gosaimaa.com/fi/Palvelut/Ruokaa-jakulttuuria-Via-Karelianvarrelta?utm_source=Discovering%20Finland%20
FIN&utm_medium=Kes%C3%A4kampanja&utm_c
ampaign=KULKUDFFIN
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 https://www.discoveringfinland.com/fi/blog/via-kareliamakumatka-suomen-itarajalle/

 Kuva: Discoverfinland
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Lakeland – Äksyt ämmät
Majatalosta majataloon Karjalainen ruokamatka
 Täyden palvelun ruokaretki majatalosta majataloon
tutustuen paikalliseen ruokakulttuuriin ja sen
valmistukseen oppaan ohjeistuksella.
 4 päivää ja 4 majataloa.
 1. Päivä
Ruisleipää tai yrttejä
 2.Päivä
Karjalaiset leivonnaiset ja jälkiruoat
 3. Päivä
Kuinka ruokaa valmistetaan avotulella karjalaisella
korostuksella?

 https://www.gosaimaa.com/fi/Palvelut/Ruokaa-jakulttuuria-Via-Karelianvarrelta?utm_source=Discovering%20Finland%20
FIN&utm_medium=Kes%C3%A4kampanja&utm_c
ampaign=KULKUDFFIN

 https://aksytammat.fi/p/4/ruokaa-jajuomaa/majatalosta-majataloon-karjalainenruokamatka

 4. Päivä – Maan parhaat Karjalanpiirakat
29.11.2021
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Lakeland – Äksyt ämmät
Majatalosta majataloon herkkujen saunapolku
 Herkkujen saunapolku saunasta saunaan, jonka
varrella tarjolla on päivittäin vaihtuvat saunamenut.
 5 päivää, 5 erilaista saunaa ja 5 erilaista
saunamenuta.
 https://www.gosaimaa.com/fi/Palvelut/Ruokaa-ja-kulttuuria-ViaKarelianvarrelta?utm_source=Discovering%20Finland%20FIN&utm_medi
um=Kes%C3%A4kampanja&utm_campaign=KULKUDFFIN
 https://aksytammat.fi/p/411/wellness/majatalosta-majataloonherkkujen-saunapolku
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Lakeland – Äksyt ämmät
Karjalan kierroksen parhaat pitopöydät ja paikalliset palkitut juomat
 Tällä retkellä paikalliset juomat ja ruoat kulkevat
käsikädessä. Matka kulkee viinehtimöstä
pitopöytien kautta panimoihin tutustuen samalla
karjalaiseen vieraanvaraisuuteen ja nähtävyyksiin.
 Retken kesto: 4 päivää
 https://aksytammat.fi/p/412/karjalan-kierroksenparhaat-pitopoydat-ja-paikalliset-palkitut-juomat

29.11.2021
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Lakeland – Visit Saimaa
Saimaa for food lovers
 Neljän päivän omatoiminen kokonaisuus, johon on
listattu 14 eri vierailukohdetta.
 Päivä 1
Mikkeli – Tertin Kartano, Kenävero, Ollinmäki winery,
Halla resort

 Päivä 4
Punkaharju – Hotelli Punkaharju, Lusto, Kerimäen
kirkko

https://www.visitsaimaa.fi/en/saimaa-for-food-lovers/

 Päivä 2
Puumala ja Niinisaari – Sahanlahti resort, Okkolan
lomamökit

 Päivä 3
Juva – Savonlinna – Kahvila ravintola & hotelli Saima,
Olavinlinna, Teahouse of Wehmais

29.11.2021
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Lakeland – Visit Saimaa
Saimaa Gastronomy Tour
 Neljän päivän omatoiminen kokonaisuus, jossa
jokaiselle päivälle oma kohde. Kohteina Tertin
kartano, Sahanlahti resort, Hotelli Punkaharju sekä
TeaHouse of Wehmais.
https://www.visitsaimaa.fi/en/saimaa-gastronomytour/

29.11.2021
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Lakeland – Visit Saimaa
Local Lifestyle and charming villages
 Viiden päivän omatoiminen kokonaisuus, jossa
jokaiselle päivälle on nimetty kohteet.
Kokonaisuudessa tutustutaan alueen kulttuuriin,
nähtävyyksiin sekä ruokaan.
 https://www.visitsaimaa.fi/en/local-lifestyle-andcharming-villages/

29.11.2021
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Lakeland – Taste Savo
Talonpojasta herrasväen kartanoon-retki
 Kesto: Kiertoajelu kestää noin 5- 5,5 tuntia.
 Opastettu tutustuminen alueen kulttuuriin ja
elämäntapaan yli 100 vuoden taakse. Sisältää
kartanon kolmen ruokalajin lounaan Koivumäen
kartanossa ja opastetun kävelykierroksen Riuttalan
talonpoikaismuseossa. Ryhmille, bussilla
kierrettävä, vain kesäisin.
 https://www.tastesavo.fi/talonpojasta-herrasvaenkartanoon-retki
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Lakeland – Taste Savo
Maistellen Kuopiota ruokakävely
 Tule pohjoissavolaisten makujen, lähiruoan, savolaisen
ruokakulttuurin ja Kuopion historian lähteille. Ruokakävelyn
aikana saat herkutella paikallisilla mauilla ja nauttia
alkupalat, pääruoan ja jälkiruoan eri ravintoloissa. Samalla
saat tutustua Kuopion ydinkeskustaan kävellen ja kuulet
oppaan kertomia tarinoita rakennuksista, Kuopion historian
tärkeistä henkilöistä, ravintoloista ja niiden yrittäjistä.
 Kesto: Opastettu ruokakävely kestää noin 3,5
tuntia.
 Mitä tuotteeseen sisältyy: Tervetulojuoma 7.5. ja
11.6. sekä 20.8. alkaen olevilla ruokakävelyillä
kauppahallin Lähiruoka TullinTuvassa ja muulloin
29.11.2021

Tallikahvilan ainutlaatuisessa miljöössä PikkuPietarin Torikujalla, savolaiset tapakset Kuopion
perinteikkäässä Ravintola Kummisedässä,
Kallaveden kuhaa suositussa Ravintola Isä
Camillossa sekä jälkiruoan ja kahvin
tunnelmallisessa Kahvila Kanelissa. Ruokailuihin
ei kuulu alkoholijuomia, mutta esim. viiniä voi
ostaa erikseen myös maisteluannoksina.
Ammattitaitoinen oppaamme johdattelee kävelyä
ja kertoo tarinoita kävelyn aikana ja ruokailujen
lomassa.
 https://www.tastesavo.fi/maistellen-kuopiotaruokakavely
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Lakeland – Taste Savo
Maistellen Kuopiota ruokakiertoajelu
 Opastettu 4,5 h kestävä kiertoajelu bussilla, jossa
pääsee maistelemaan paikallisia makuja
ravintoloissa sekä tutustumaan alueen historiaan.
Tilauksesta ryhmille 15 – 30 henkilöä.

mukana kiertoajelulla ja kertoo tarinoita matkan
aikana ja ruokailujen lomassa.
 https://www.tastesavo.fi/maistellen-kuopiota-ruokakiertoajelu

 Mitä tuotteeseen sisältyy: Tervetulojuoma ja
lähiruokalautanen Puijon Torniravintolassa, kalaa
pääruoaksi Koivumäen Kartanossa, tehdaskierros
ja pieni maistiainen Lignell & Piispasella sekä
jälkiruoka ja kahvi Saanassa. Kiertoajelun
päätteeksi viemme asiakkaat Kuopion
kauppahalliin, joka on tunnettu lähiruoastaan ja
tunnelmastaan. Ammattitaitoinen oppaamme on

29.11.2021
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Lakeland – Taste Savo
Hilikun huluppeempi maistellen Kuopiota -retki
 Opastettu 4,5 h kestävä osittain bussilla kuljettava
ruokakierros. Kierroksella maistellaan paikallisia
makuja neljässä eri ravintolassa
 Mitä tuotteeseen sisältyy: Alkuruokana Kartanon
järvikalalautanen Koivumäen Kartanossa. Oy
Gust. Ranin, Lignell & Piispasen esittely,
tehdaskierros ja neljän tuotteen tasting 25 €
maksetaan paikan päällä. Pääruokana herkullista
lähiruokaa lihasta Ravintola Urbanissa, jonka
yrittäjä Anssi Kantelinen on yksi Pohjois-Savon
ruokalähettiläistä. Kaupunkikävely, n. 700 m,
Kuopion historiallisessa keskustassa. Klubi-leivos

29.11.2021

ja kahvit Kuopion Klubilla, legendaarisella 1897
perustetulla ”herrainklubilla”.
 https://www.tastesavo.fi/hilikun-huluppeempimaistellen-kuopiota
.
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Lakeland – Visit Tampere
Craft Beer Tour Tampere
 Käsityöläisolut kierros 3,5 – 4 tuntia.
 Olutkierroksella vieraillaan neljässä kohteessa.
Ryhmille, opastettu.

 Deli 1909 & Wine Bar on tunnelmallinen pikkuravintola, joka
tarjoaa harmonisia makuelämyksiä viinien ja tapasten ystäville.
Ravintola tarjoaa myös oman Nordic Brewery -panimon tuotteita,
pienpanimo-oluita sekä klassikoita maailmalta.

 Gastropub Tuulensuu on belgialaistyylinen gastropub, joka on
valittu monesti suomen parhaimmaksi olutravintolaksi. Gastropub
Tuulensuulla on vaikuttava valikoima oluita, joista kannattaa
maistaa ainakin Lindemanin Lambik, jonka on tuottanut pieni

 Tapas Bar Inezissä pääsee maistelemaan espanjalaisia makuja.
Tarjolla on tapaksia, käsityöläispanimo-oluita sekä rentoa
tunnelmaa.

belgialainen perhepanimo.
 Kievari Kahdet Kasvot on koko kansan kievari Kauppakadulla.

 https://visittampere.fi/artikkelit/olutkierros-tampereella/

Ravintolassa on erikoistuttu kotimaisiin pienpanimo-oluihin sekä
viskeihin.
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Lakeland – Villa Hepolahti
Ruokaretki Laitikkalan kylään
 Kesto: 3 h
 Toteutuspaikka: Villa Hepolahti ja Laitikkalan
makukylän yritykset (2-3 kpl)
 Ryhmäkoko: 5-15 hlöä
 Palvelun sisältö: noin 5 km:n mittainen kävelyretki
kahdelle tilalle, retkiopastus, tilavierailut,
tuotemaistiaiset
 https://villahepolahti.com/fi/virkistys/ymparivuoden/ruokaretki-kylaan/
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Helsinki region
Kolmen kahvilan kierros Lohjalla
 Kävelykierros, jossa tutustutaan lohjalaiseen
kahvilakulttuuriin ja alueen historiaan. Vierailu kolmessa
kahvilassa, jossa myös maistellaan kahviloiden
erikoisuuksia.
 https://fi.doerz.com/lohja/lohja-cafes?list_id=198

29.11.2021
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Helsinki region – Heathers Helsinki
Fork in Hand Tour
 Noin 5 tunnin ruokakävely Helsingissä, jossa
pysähdytään useassa paikassa syömässä sekä
tutustutaan kaupunkiin.
 http://heathershelsinki.com/

29.11.2021
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Saaristo ja rannikko
Pienpanimokierros – Pori
 Kierroksella vieraillaan kolmessa pienpanimossa.
 Tämä matka tutustuttaa sinut pienpanimoiden
toimintaan ja käsityöoluiden valmistukseen.
Matkanvetäjänä toimii Beer Hunter´sin Mika
Tuhkanen. Kierros aloitetaan panimoravintola Beer
Hunter´sista. Tämän jälkeen lähdetään
panimokierrokselle. Jokaisen panimon
edustaja kertoo toiminnasta ja perehdyttää
kuulijansa oluen valmistuksen salaiseen
maailmaan. Pienpanimot ovat:
Rocking Bear Brewers, Honkaluoto
Beer Hunter´s, Herralahti
Ruosniemen panimo, Lotskeri

29.11.2021

 https://shop.visitpori.fi/fi_FI/elamykset-jaaktiviteetit/pienpanimokierros-2
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Saaristo ja rannikko
Food walk Turku
 Food Walk on Visit Turun ja
yhteistyökumppaneiden räätälöimä herkkusuiden
suosikkikierros, jossa saa valita kymmenen upean
ravintolan joukosta viisi mieluisinta, joissa käydä
syömässä.
 https://kissmyturku.fi/turun-maistuvin-kierros-foodwalk
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Saaristo ja rannikko – Outdooractive
Herkullista lähiruokaa rannikolta
 Kiertomatkareitti Hamina – Vaasa. Reitin pituus
818 km.
 Kiertomatka hurmaa matkailijan
monipuolisuudellaan. Rannikon historiallisissa
puukaupungeissa kulkiessasi huomio kiinnittyy
rakentajien ja puuseppien taidonnäytteisiin,
koristeellisiin ikkunapieliin, runsaisiin yksityiskohtiin
ja kauniisiin pihoihin.
 Reitillä koet Suomen luonnon monet eri kasvot.
Reitti tarjoaa monipuolisen kattauksen
luonnonihmeitä merellisistä kansallispuistoista
metsien kätköihin, solisevien purojen ja vihreänä
29.11.2021

välkkyvien metsälampien kansallispuistoihin.
Merellisiä helmiä ovat mm. Svartholman
merilinnoitus, Kuuskajaskarin ja Kylmäpihlajan
majakkasaaret sekä Sälgrundin luotsiasema.
 Matkan kruunaa aito, puhdas ja maistuva lähiruoka
sekä pienpanimoiden tarjoama olut.
https://www.outdooractive.com/fi/route/maisemareitti/
suomen-rannikkoalue/herkullista-laehiruokaarannikolta-kiertomatkareitti-hamina-vaasa/33948136/
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