
	  

	  

Luonto lautaselle - Ravintola Punkaharju panostaa 
paikallisuuteen  
 
Lähiruoka ja luonnon raaka-aineet ovat avainasemassa kesäkuussa 
avautuvan Ravintola Punkaharjun tarjonnassa. Ravintolan keittiössä 
vastuun mielikuvituksellisista annoksista ottavat palkittu 
keittiöpäällikkö ja suomalaista villiruokaa ansiokkaasti maailmalle 
vienyt Sami Tallberg yhdessä Suomessa ja ulkomailla uraa 
luoneen  Miika Lönnin kanssa.  
 
Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö ELO:n 
villiruokalähettiläänäkin tunnettu Tallberg tulee toimimaan Ravintola 
Punkaharjun keitiöpäällikkönä. Hän on haltioissaan ajatuksesta saada 
tuoda metsän antimet ravintolan vieraiden lautasille.   
 
"Punkaharju on yksi maailman sielukkaimmista paikoista ja sitä 
voidaan kutsua villiruoka raaka-aineiden aarreaitaksi, muun muassa 
lajirikkaan sienitarjonnan vuoksi. Yhdessä Miikan kanssa olemme 
luoneet ravintolan tuotteet ja rakentaneet ainutlaatuisen menun 
villiyrttidrinkkeineen." 
 
Sydneystä vartavasten Punkaharjulle muuttanut Lönn on työskennellyt 
huippuravintoloissa niin ulkomailla kuin Suomessa mm. ravintola 
OLO:ssa.  
 
" Minulla on pitkään ollut haave päästä käyttämään suomalaisen 
metsän ja järven antimia. Punkaharju on uniikki paikka ja tämä 
ainutlaatuisuus tulee maistumaan annoksissamme", kommentoi 
Ravintola Punkaharjun keittiömestari Miika Lönn.  
 
Aterioiden raaka-aineet tulevat paikallisilta tuottajilta: tuoreet kalat 
kalastajilta, marjat ja sienet keruupäivänä poimijoilta, lihat ja 
vihannekset lähitiloilta. Oman yrttitarhan antimet tuovat lisää aromia 
annoksiin. Päivän menu elää ja listaan vaikuttaa esimerkiksi se, 
saadaanko Puruvedeltä aamulla ahvenia vai muikkuja. 
 
Ravintolan salin puolella toiminnasta ja palvelusta vastaavat Heli 



	  

	  

Tiimo sekä Kirsi Naukkarinen.  
 
Asiakaspalvelussa pitkän kokemuksen omaava Tiimo tekee Ravintola 
Punkaharjun myötä paluun lapsuuden mökkimaisemiin. Yhdessä 
Lönnin kanssa ravintoloita kiertänyt Tiimo näkee ravintolakokemuksen 
kokonaisuutena.  
 
"Meillä palvelu on aitoa. Tarjoilivat ovat läsnä; keskitytään 
pöytäseurueeseen. Ateriointi on kokonaisvaltainen kokemus niin 
tarjonnan kuin miljöön puolesta", kuvailee ravintolapäällikkö Tiimo. 
 
Ravintolan lisäksi koko Hotelli Punkaharjun palvelusta ja laadusta on 
vastuussa Kirsi Naukkarinen. Lähes 20 vuoden jälkeen ravintoloitsijan 
työn sisustussuunnitteluun vaihtanut Naukkarinen luuli, että paluu 
ravintola-alalle ei olisi enää edessä.  
 
"Pienellä paikkakunnalla toimineena monesti tekeminen on ollut 
pioneerityötä. Nyt Hotelli Punkaharjun projektissa tekeminen on 
enemmän universaalia. Projektissa on mukana paljon tunnetta, joka 
halutaan välittää myös vieraille. Monenlaiset ihmiset mahtuvat 
rajallisiin neliöihin ja jokainen heistä on arvokas vieras", Naukkarinen 
summaa.  
 
"Meistä jokainen on koko sydämellä mukana Hotelli Punkaharjun 
tarinassa", lisää Tiimo. 
	  


