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Ruokamatkailun kehittäminen ja 

yhteistyön merkitys kasvavalla 
matkailualalla



Ruokamatkailun kehittäminen 

 Ruoan merkitys matkailuelämyksessä kasvaa nopeasti.

 Paikalliset tuottajat, tarinat ja paikalliskulttuuri 

 Ruoka tuo osaltaan mielenkiintoa matkailukohteeseen ja vahvistaa kohteen profilointia

 Yksilöllisiä ja mieleenpainuvia elämyksiä

 Ympärivuotisilla ruokaelämyksillä ja ruokamatkailutuotteilla mahdollisuus parantaa suomalaisen 
ruokakulttuurin tunnettuutta ja imagoa, lisätä ruokamatkailun houkuttelevuutta ja luoda ja vahvistaa 
positiivista Suomi-kuvaa  

 Ruokamatkailu yksi kasvavimmista matkailun sektoreista maailmalla (Adamsson & Havas, 2017)

 Hakusanakokonaisuus ”paikallinen ruokakulttuuri” toiseksi suosituin Suomesta tehtävä digitaalinen 
haku (Bloom Consulting / Visit Finland, 2017)

 Ruokamatkailumaana Suomi vielä melko tuntematon, mutta skandinaavinen ruokakulttuuri on 
nousussa

 Tärkeää saada paikallinen väestö mukaan sanansaattajiksi

 Ylpeys oman alueen ruokakulttuurista ja ravintoloista

 Paikallisuuden vaaliminen 



Ruokamatkailun trendejä
(Suomen ensimmäinen ruokamatkailustrategia 2015-2020, 
hungryforfinland.fi)

 Back to Basics – Yksinkertainen elämäntyyli

 Live Like Locals

 Kulttuuri ja paikallisuus

 Osallistuminen ja oppiminen

 ”Taste of Home” – kuin kotona

 Ainutkertaiset elämykset, aitous ja autenttisuus, tarinat 

 Natural World – Luonnollisesti 

 Vähemmän raaka-aineita, komponentteja ja käsittelyä

 Enemmän käsin eli ravintolassa paikan päällä tehtyä, kotoisuuden tuntua 

 Raakaruokia, pitkään ”itsekseen” kypsyneitä ruokia 

 Food & Experience – Elämyksiä ruuasta

 Ainutkertaiset tapahtumaruokailut, kokit seurustelevat asiakkaiden kanssa, tuntemattomat asiakkaat 
keskenään 

 Viihdeillalliset ja ruoka – sisältö -yhdistelmät 

 Kaikkiin aisteihin vaikuttaminen

 Yllätyksellisyys

 Muistojen palauttaminen mieleen (lapsuus)  



Menestyvän
ruokamatkailu-
yrityksen osa-alueet

(Suomen ensimmäinen
ruokamatkailustrategia 2015-
2020, hungryforfinland.fi) 



Yhteistyön merkitys matkailualalla

 ”Yhdessä enemmän – kestävää kasvua ja uudistumista Suomen 
matkailuun” on Suomen matkailustrategia vuosille 2019–2028.

 Yhteistyön merkitys alan kasvun ja uudistumisen kehittämisessä on vahva

 Liittyy sekä digitalisaatioon että muihinkin verkostoihin

 Yritysten välinen yhteistyö

 Paikallisen osaamisen hyödyntäminen

 Yhteismarkkinointi

 Asiakkaan tarpeen huomioiminen

 Luottamus ja ylpeys oman alueen toimijoista

 Itse osana isompaa kokonaisuutta

 Alueen omaleimaisuus



Luomu- ja lähituotannon vahvuudet 

yhteistyön ja vastuullisen 
ruokamatkailun kulmakivenä



 Työllistävä vaikutus → Lähituottajien kanssa tehtävä yhteistyö

 Yritysyhteistyö vastuullisen ruokamatkailun kulmakivenä

 Terveyshyödyt ja turvallisuus 

 Tiettyjen luomutuotteiden on todettu sisältävän tavanomaisia enemmän terveyttä edistäviä 
makro- ja mikroravintoaineita kuten tyydyttymättömiä rasvahappoja ja antioksidantteja. 
Merkittäviä eroja löytyy esimerkiksi eläintuotteista.

 Ruoan turvallisuus tarkoittaa muun muassa sitä, että elintarvikkeet sisältävät mahdollisimman 
vähän torjunta-aineiden ja eläinlääkkeiden jäämiä. Monet kuluttajat pitävät myös 
lisäaineiden vähäisyyttä turvallisen ruoan kriteerinä.

 Luomua voidaankin pitää turvallisena valintana, sillä suuri osa tavanomaisessa tuotannossa 
käytetyistä torjunta-aineista ja lisäaineista on luomussa kielletty. Luomun puhtaudesta kertoo 
myös Eviran vierasainevalvonta: esimerkiksi vuoden 2010 tulosten mukaan kotimaisista 
luomutuotteista ei löytynyt lainkaan jäämiä. 
(luomu.fi)

 Lähiluonnon monimuotoisuuden tukeminen

 Luonnonmukaisilla viljelmillä elää jopa noin kolmannes (30 %) enemmän kasvi- ja eläinlajeja 
kuin tavanomaisesti viljellyillä.

 Luomu perustuu uusiutuvien luonnonvarojen kierrätykseen ja paikallisten, uusiutuvien 
resurssien käyttöön. Luomussa kehitetään kestävän, vesistö- ja ilmastoystävällisen tuotannon 
käytäntöjä.
(luomu.fi)



Case: 



Mikä Smaku on? 

 Paikallisuuteen perustuva ainutlaatuinen ruokamatkailukonsepti

 Yrittäjävetoiset ravintolat

 Paikallinen yritysyhteistyö

 Lähi- ja luomuruuan korostaminen

 Suomen ensimmäinen ruokamatkailustrategia 2015-2020

 Smakussa on mahdollisuus maistella ravintoloiden parhaimpia 
maisteluannoksia edulliseen hintaan. 

 Jokainen ravintola toteuttaa Smakua varten maisteluversion vähintään 
yhdestä lämpimästä tai kylmästä alku-, pää- tai jälkiruoka-annoksesta.

 Maisteluannokset ovat tarjolla ravintoloissa ennakkotapahtuman ajan n. 2 
vko

 Päätapahtumassa osallistuvat ravintolat saman katon alla yhden päivän 
ajan 

 Smakun aikana käydään leikkimielinen kilpailu parhaasta annoksesta 

SYÖDÄÄN 

YHDESSÄ

KOHTAAMINEN

PUHDAS 

RUOKA



















Smaku -tapahtumia

 Vuosittainen Smakun päätapahtuma 
Porvoossa 
→ Seuraavan kerran 24.8.-5.9.2020

 Smaku Tour –kiertue
→ Naantali 12.-22.8.2020
→ Rovaniemi xx.xx.2020
→ Kahta muuta kiertuekaupunkia 
haetaan

 Smaku Exclusive –illat
→ Yksi ilta
→ Neljä ravintolaa
→ Exclusive –annokset + viinit
→ Tarinoita ravintoloista ja mestareiden 
ruokafilosofiasta 
→ Ravintoloitsijat ja keittiömestarit 
omistavat illan Smaku Exclusive –
asiakkaille

 Smaku Walk –kävely
→ Tarinallinen Smaku kävely Vanhassa 
Porvoossa

 Ympärivuotisia tuotteita kehitetään

 Luontomatkailun yhdistäminen
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Medianäkyvyys valtakunnallinen



Ylen aamu-tv 24.8.2018
Kotiliesi Himahella 16.8.2018 
Aromilehti 17.8.2018 
Viisi Tähteä 17.8.2018
Toptaste 15.8.2018
Iltalehti (Pippuri) 22.8.2018
City 23.7.2018 
Uusimaa 28.8.2018: ”Smaku paisui kolminkertaiseksi –
ravintoloille mainosarvo on mittaamaton”
MTV3 Makuja 17.8.2019 

https://areena.yle.fi/1-50006684?utm_source=facebook-share&utm_medium=social&utm_campaign=areena-web-share
https://kotiliesi.fi/himahella/smaku-kavely-porvoossa-makupaloja-viidessa-eri-ravintolassa/
https://aromilehti.fi/artikkelit/ruokafestari-houkuttelee-elokuiseen-porvooseen/
https://viisitahtea.com/ravintolat/porvoon-smaku-ravintolafestari-kaynnistyi-vitosen-annokset-houkuttelevat-ravintolakierrokselle/
https://www.toptaste.fi/artikkelit/porvoon-smakussa-paasee-herkuttelemaan-pikkurahalla--tapahtuman-huipentuu-258-ruokajuhlaan-taidetehtaalla/
https://www.iltalehti.fi/ruoka-artikkelit/201808222201153545_rh.shtml
https://www.city.fi/opas/porvoolaisravintolat+tarjoavat+parastaan+elokuisissa+ruokakarnevaaleissa+ihan+uskomaton+ruokailotulitus+on+tulossa/11890
https://www.uusimaa.fi/artikkeli/698491-smaku-paisui-kolminkertaiseksi-ravintoloille-mainosarvo-on-mittaamaton?fbclid=IwAR10FVDUVgbLb28PjG4jiOBjCsVYuN-56TKUbv-V0PMqwvof-wbZcesVEp0
https://www.mtvuutiset.fi/makuja/artikkeli/laura-jarjesti-tapahtuman-jonne-odotettiin-muutamia-kavijoita-pian-homma-rajahti-kasiin-ja-nyt-porvoossa-myydaan-yhden-paivan-aikana-yli-10-000-ruoka-annosta/7514580#gs.vfh9p3
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