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Matkakohteen paikallinen ruoka maistuu suomalaisille. 

 

Suomalaiset suosivat lomakohteessa paikallisia ravintoloita ja katuruokakojuja 

useammin, kuin kansainväliset lomailijat keskimäärin. Suomalaisten vastaajien 

keskuudessa alle 35-vuotiaat ovat selvästi halukkaimpia maksamaan ruoasta enemmän 

lomalla kuin kotona, mutta muuten suomalaiset ovat muita maita haluttomampia 

maksamaan ylimääräistä lomalla ruokailusta. Valtaosalle suomalaisista (60 %) 

matkakohteessa tarjolla oleva ruoka vaikuttaa kohteen valintaan. Matkailijoiden 

ruokailumieltymyksiä selvitti kansainvälisessä tutkimuksessaan lento- ja hotellihakukone 

momondo.fi. 

 

Kyseessä olevan momondon tutkimuksen mukaan suomalaiset nauttivat suurimman osan 

loman aikaisista aterioistaan paikallista ruokaa – 67 prosenttia suomalaisvastaajista nimesi 

paikalliset ravintolat mieluisimmaksi ruokailupaikakseen lomalla. Kaikista kyselyyn vastaajista 

http://www.momondo.fi/
http://www.momondo.fi/


hieman harvempi, 60 prosenttia, valitsee mieluiten ruokapaikakseen paikallista ruokaa 

tarjoilevan ravintolan. Kansainvälisessä vertailussa suomalaiset erottuvat muiden maiden 

vastaajista myös mieltymyksessään katuruokaan: 33 prosenttia suomalaisista etsii lomalla 

katuruokaa tarjoilevia ruokapaikkoja, kun kansainvälisesti niin kertoo tekevänsä keskimäärin 25 

prosenttia vastaajista.  

 

”Suomalaiset ovat matkaillessaan ehkä yllättävänkin kokeilunhaluisia. Hotellin ravintola ja 

valmiiksi tuttua ruokaa tarjoavat ravintolat ovat suomalaisille matkailijoille harvinaisempi valinta 

kuin kansainvälisille matkailijoille keskimäärin. Suomalaisista alle puolet valitsee hotellin 

ravintolan tai heille tuttua ruokaa tarjoavan ruokapaikan, kun taas kansainvälisessä vertailussa 

keskimäärin näin tekee lähes kaksi kolmesta”, kertoo momondon Pohjoismaiden PR-päällikkö 

Kalimaya Krabbe. 

 

Suomalaisten ruokamieltymyksissä on kuitenkin eroja eri ikäryhmien välillä. Alle 35-vuotiaat 

suosivat katuruokaa ja tuttuja ruokavaihtoehtoja useammin kuin yli 35-vuotiaat, ja yli 35-vuotiaat 

taas etsivät useammin paikallisia ravintoloita. 

 

Nuoret halukkaampia maksamaan ruoasta enemmän loman aikana  

 

Suomalaisista alle 22-vuotiaiden enemmistö (57 %) on selvästi halukkainta maksamaan lomalla 

ruokailuista enemmän kuin kotona. Yli 55-vuotiaista vastaajista puolestaan 42 prosenttia kertoo 

olevansa halukkaita tähän. Kaikkia ikäryhmiä tarkastellessa suomalaiset (49 %) ovat 

keskimäärin selvästi kansainvälisiä matkailijoita (62 %) haluttomampia maksamaan loman 

aikaisista ruokailuista enemmän kuin kotona. 

 

Valtaosa suomalaisista (65 %) löytää mieleisensä ravintolan kaduilla harhailemalla, ja vain 

kolmannes (33 %) hyödyntää netissä olevia arvosteluja lähialueen ravintoloista. Suomalaiset ovat 

myös kansainvälistä keskiarvoa haluttomampia kysymään suosituksia ravintoloista paikallisilta tai 

hotellin henkilökunnalta: suomalaisista vain 44 prosenttia kysyy neuvoa, kun vastaava luku 

kansainvälisten matkailijoiden keskuudessa on jopa 69 prosenttia. 

 

Valtaosalle suomalaisista (60 %) matkakohteessa tarjolla oleva ruoka vaikuttaa kohteen 

valintaan. 

 

TIETOA TUTKIMUKSESTA:  

Lento- ja hotellihakukone momondo toteutti kansainvälisen kyselyn ihmisten 
matkailutottumuksista ja matkailun trendeistä online-tutkimuksena Cint-paneelin kautta. Kysely 
toteutettiin 9.–17. tammikuuta 2018, ja siihen osallistui 1015 iältään 18–65-vuotiasta suomalaista. 
Kysely on maantieteellisesti sekä ikä- ja sukupuolijakaumaltaan väestöedustava. Suomen lisäksi 
kysely toteutettiin 26 muussa maassa: Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Itävallassa, 
Sveitsissä, Ranskassa, Iso-Britanniassa, Italiassa, Hollannissa, Belgiassa, Espanjassa, 
Portugalissa, Puolassa, Romaniassa, Turkissa, Venäjällä, Yhdysvalloissa, Kanadassa, 
Brasiliassa, Kiinassa ja Australiassa. 
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momondosta 

momondo.fi on ilmainen ja inspiroiva kansainvälinen matkahakusivusto, joka vertailee lento-, 

hotelli- ja matkahintoja. momondo on voittanut lukuisia palkintoja, ja sitä ovat suositelleet useat 

johtavat kansainväliset mediat, kuten CNN, Frommer’s, The New York Times ja The Daily 

Telegraph. momondon pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yritys palvelee matkustajia 

yli 30 kansainvälisellä markkina-alueella. momondon mobiilisovellukset ovat saatavilla 

ilmaiseksi iPhone- ja Android-laitteille. momondoa hallinnoi KAYAK, joka on Booking Holdings 

Inc:in itsenäinen tytäryhtiö. 

 

 

LIITE 1.  

 

Faktat lyhyesti  

 

Kolmannes (32 %) suomalaisista ei huomioi ruokatarjontaa matkakohdetta valitessaan, mutta:  

● 60 % kertoo matkakohteen ruuan olevan ainakin jonkinlainen tekijä matkakohteen 

valinnassa 

 

Lähes puolet suomalaisista (49 %) on valmis maksamaan ruuasta matkalla enemmän kuin 

kotona, kun taas: 

● 43 % kertoo, ettei halua maksaa ruuasta enemmän matkalla 

 

Suurin osa suomalaisista (67 %) syö matkalla mieluiten ravintolassa, jossa tarjoillaan paikallista 

ruokaa, ja lisäksi:  

● 33 % kertoo suosivansa ravintoloita, joissa tarjoillaan katuruokaa  

● 25 % kertoo syövänsä mieluiten ruokaa, jonka tuntee  

● 24 % kertoo nauttivansa hotellin ravintolan antimia  

● 22 % kertoo ostavansa raaka-aineet kaupasta ja kokkaavansa itse  

● 5 % kertoo hyödyntävänsä hotellin huonepalvelua 

 

Suurin osa suomalaisista (65 %) löytää ruokapaikkansa tutkimalla kohdetta kävellen ja 

kokeilemalla lähiravintoloita, ja lisäksi:  

● 33 % kertoo tutkivansa ruokapaikkojen arvosteluja internetissä perille saavuttuaan  

● 23 % kertoo kysyvänsä ravintolasuosituksia hotellistaan 

● 21 % kertoo kysyvänsä ravintolasuosituksia paikallisilta ihmisiltä 

● 12 % kertoo tekevänsä ravintolavarauksia ennen matkan alkamista kotona  

●  2 % kertoo, ettei syö ravintoloissa lomansa aikana  

 

https://itunes.apple.com/fi/app/momondo-halvat-lennot-matka/id436736538?l=fi&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.momondo.flightsearch&hl=fi

