
Perinnemakuja luontoreitillä Tammelassa  
 

MUSTIALAN KIEVARI- MAKULIHA- SAAREN KANSANPUISTO- PORTAAN KYLÄNRAITTI ja 

NAHKURINVERSTAS - KEPPANA KELLARI - LIESJÄRVEN LUONNONPUISTO- HÄMEEN LUONTOKESKUS- 

VEKKILÄN MUSEOTILA 

 

Reittikuvaus 

Tammelan luontomaisemissa kiertävän reitin varrella on tarjolla monipuolisia ruoka ja juomaelämyksiä; 

pienpanimo-oluita Mustialan Kievarissa, keppanaa ja viskiä Keppana Kellarissa, kesäkahvilan antimia 

Lounais-Hämeen pirtissä, ostoksia Makulihassa, idyllisiä maalaiskyliä ja kylänraitteja, vaikuttavia 

järvimaisemia Saaren kansanpuistossa ja Liesjärven luonnonpuistossa. Lapsille elämyksiä Vekkilän 

museotilalla ja Liesjärven luonnonpuiston TV:stä tutussa perinnekylässä. Majoitusta matkan varrelta löytyy 

Nahkurinverstaalla, Eerikkilän urheiluopistolla ja Vekkilän Museotilalla.  

 

Kesto: 1-2 pv     

Reitin pituus: 47 km / 75 km 

Lyhyempi reitti: Portaan kylänraitin kautta Härkätietä Hämeen luontokeskukseen n. 47 km 

Pidempi reitti: Keppana Kellarin ja Liesjärven luonnonpuiston ja Kyynärharjun kautta Hämeen 

luontokeskukseen noin 75 km 

 

Välimatkoja: 

Mustialan Kievari – Makuliha – 3 km 

Makuliha – Lounais-Hämeen Pirtti – 7 km 

Lounais-Hämeen Pirtti – Nahkurinverstas – 6 km 

Nahkurinverstas – Keppana Kellari – 12 km 

Keppana Kellari – Liesjärvi – 11 km 

Liesjärvi-Kyynärharju – Hämeen luontokeskus – 16 km 

Hämeen luontokeskus – Eerikkilän urheiluopisto – 3 km 

Eerikkilän urheiluopisto – Vekkilän museotila – 15 km 

Vekkilän museotila – Mustialan Kievari – 3 km 

 

Hyvä tietää - Kyynärharjulta Hämeen luontokeskukseen reitti kulkee noin seitsemän kilometrin verran 

Kukkoharjuntietä, joka on päällystämätön metsän keskellä kulkeva tie, eikä siis sovellu ihan aloittelijoille ja 

vaatii hieman tarkkuutta pysyä oikealla tiellä.  

 

Reitin alkuun - Alkuun pääset monesta eri kohdasta; Mustialasta, Nahkurinverstaalta, Liesjärven 

luonnonpuistosta, Eerikkilän urheiluopistolta. Eerikkilän urheilupuistosta voi kysellä vuokrapyöriä. 

 

Kohteiden kuvaukset:  

 

Mustialan kievari & Wanha Viljamakasiini  

 

Osoite: Renkituvantie 10, 31310 Mustiala 

Puh: +358 (0) 40 412 1505  

Sähköpostiosoite: info(at)elosaosk.com  

Verkkosivut: http://www.mustialankievari.fi 

Avoinna: tarkista kohteen omilta verkkosivuilta.  

 

http://www.mustialankievari.fi/
http://www.mustialanmatkailu.fi/iso-piippu/


Vanhaan viljamakasiiniin perustettu Mustialan Kievari toimii Suomen vanhimman maatalousoppilaitoksen 

historiallisessa puistossa Tammelan Mustialassa. Viljamakasiinin alakerrassa sijaitsee Kuninkaankartanon 

Panimo ja yläkerta toimii pub -tyyppisenä kahvilana ja tilausravintolana.  

 

Mustialan panimon monipuolisesta valikoimasta löydät mm. oman panimon oluet sekä muiden panimoiden 

tuottamat makulonkerot, siiderit, viinit ja tietysti myös alkoholittomat vaihtoehdot paikan päällä 

nautittavaksi. Panimo-kahvilaan voit poiketa myös kahville, ja kaveriksi löytyy jäätelöä tai muita makeita ja 

suolaisia herkkuja. Viljamakasiinilla myynnissä Makuja Mustialasta tuotteet. Tuoteperhe sisältää erilaisia 

hilloja, hyytelöitä ja mehuja. Kaikki tuotteet on valmistettu käsin Mustialan omasta sadosta eli voidaan 

todella puhua lähiruoasta. 

 

Makuliha 

 

Osoite: Kärsäkuja 6, 13300 Tammela 

Puh: +358 (0)3 424 9250 

Sähköpostiosoite: myynti Olli.Pelkonen@makuliha.fi 

Verkkosivut: www.makuliha.fi 

Avoinna: tarkista kohteen omilta verkkosivuilta  

 

Makuliha valmistaa hyvänmakuisia lihajalosteita suomalaisista raaka-aineista. Makulihan runsaaseen 

tuotevalikoimaan kuuluvat vanhanajan savusaunassa lempeällä leppähalon lämmöllä paistetut kinkut sekä 

laadukkaat, käsityönä valmistetut kokolihatuotteet, leikkeleet ja makkarat. Myymälässä on myös tarjolla 

laaja valikoima muita lähiruokatuotteit 

 

Lounais-Hämeen Pirtin Ravintola  

 

Osoite: Portaantie 480, 31300 Tammela 

Puh: +358(0)50 303 2462 

Sähköpostiosoite: ravintola@lounais-hameenpirtti.fi 

Verkkosivut: www.lounais-hameenpirtti.com 

Avoinna: tarkista kohteen omilta verkkosivuilta  

 

Lounais-Hämeen Pirtti sijaitsee Tammelassa Saaren kansallispuistossa. Sen rakentaminen aloitettiin syksyllä 

1946 arkkitehti V. Kyanderin suunnittelemana ja Pirtti vihittiin käyttöön vuonna 1948. 

 

Pirtin kesäkahvila ja terassi palvelee kesällä ke-su klo 12-18. Muina aikoina tilauksesta.  

Lounais-Hämeen Pirtti on itsessään nähtävyys. Pirtin esineet ja huonekalut kertovat 1800-luvun 

talonpoikaishengestä.  

 

Portaan kylänraitti ja Nahkurinverstas 

 

Osoite: Kappelintie 26, 31340 Tammela 

Puh: +358(0)40 767 5928 tai +358(0)40 861 5555  

Sähköpostiosoite: info(at)nahkurinverstas.fi  

Avoinna: tarkista kohteen omilta verkkosivuilta  

http://www.makuliha.fi/
http://www.makuliha.fi/
http://www.makuliha.fi/
https://kasvuahameessa.fi/lounais-hameen-pirtti-tammela/ravintola@lounais-hameenpirtti.fi
http://www.lounais-hameenpirtti.com/


Verkkosivut: www.nahkurinverstas.fi  

 

Nahkurinverstas sijaitsee idyllisessä Portaan kylässä, jonka historiaa tunnetaan 1400-luvulta asti, ja jonka 

kauniita maisemia ovat vuosisatojen aikana ikuistaneet lukuisat taiteilijat aina Albert Edelfeltistä alkaen. 

Kylän lävitse virtaa puhdasvetinen Turpoonjoki, ja myös vuosisatoja vanha Hämeen Härkätie kulkee Portaan 

kylän kautta.  

 

Aukioloaikoina ovat avoinna sekä nahkatehdasmuseo että kahvila-ravintola. Nahkurinverstaalla on tarjolla 

myös majoitusta. Kaikki ateriat - aamiaiset, lounaat ja iltapalat - ovat majoittujille tilattavissa 

Nahkurinverstaan keittiöstä myös muulloin kuin kahvila-ravintolan aukioloaikoina. 

 

Keppana Kellari ja Koivulan lomamökit 

 

Osoite: Koivulantie 6, 31350 Liesjärvi, Suomi 

Puh: +358 (0)3 435 5308 (Keppana), 03-422 2308 (Koivulan lomamökit)  

Sähköpostiosoite: asiakaspalvelut(at)keppana.com.  

Verkkosivu: www.keppana.com/ 

Avoinna: tarkista kohteen omilta verkkosivuilta  

 

Keppana Kellari on persoonallinen majoitus– ja ravintolapalveluja tarjoava perheyritys, joka sijaitsee 

Tammelassa, Liesjärven kylässä, Kanta-Hämeessä. Keppana Kellari on toiminut vuodesta 1992 ja se on jo 

käsite! Ravintola tarjoaa kylän laajimman juomavalikoiman, ruhtinaallisia ruoka-annoksia, ainutlaatuisen 

miljöön sekä rennon palvelun. Kohteesta löydät myös ympärivuotisessa käytössä olevia vuokramökkejä 

sekä tilaussaunan.  

 

Liesjärven luonnonpuisto ja Korteniemen perinnetila 

 

Osoite: Korteniementie 270, 31350 Liesjärvi 

Puh: Metsähallituksen asiakaspalvelu, puh. 0206 39 5270 

Sähköpostiosoite: sisasuomi(at)metsa.fi 

Verkkosivut: https://www.luontoon.fi/korteniemi 

Avoinna: tarkista kohteen omilta verkkosivuilta  

 

Korteniemessä voit tutustua 1910-luvun metsänvartijatilan elämänmenoon. Tilalla hoidetaan perinteistä 

kulttuurimaisemaa vanhan ajan menetelmin. Tilalla on lehmiä, lampaita ja kanoja.  Vanha savusauna 

lämmitetään tilauksesta. Perinnepäivänä Korteniemen perinnetilalla tutustutaan monenlaisiin perinteisiin 

käsitöihin. Savusauna lämpiää kaikkien käytettäväksi ja tuvan puolella on myynnissä ruokaa ja pannukahvia 

kastamisineen. 

 

Hämeen Luontokeskus 

 

Osoite: Härkätie 818, 31380 Letku 

Puh: 0201 108 273 

Sähköpostiosoite: luontokeskus(at)eerikkila.fi  

Verkkosivut: https://eerikkila.fi/luontokeskus/ 

http://www.nahkurinverstas.fi/
https://www.keppana.com/mokit/
https://www.keppana.com/ravintola/
https://www.keppana.com/ravintola/juoma/
https://www.keppana.com/ravintola/ruoka/
https://www.keppana.com/mokit/
https://www.keppana.com/mokit/tilaussauna/


Avoinna: tarkista kohteen omilta verkkosivuilta  

 

Hämeen luontokeskus Ruostejärven rannalla palvee aloittelevia ja kokeneita ulkoilmaihmisiä, tavallisia 

matkailijoita ja retkeilijöitä, yritys- ja koululaisryhmiä ja outdoor-lajien harrastajia. Monipuolinen maasto ja 

reitistö, laadukas vuokravälineistö kanooteista fatbikeihin. Luonnonmukainen uimaranta.  

 

Eerikkilän Urheiluopisto  

Osoite: Urheiluopistontie 138, 31370 Eerikkilä, Tammela 

Puh: +358 201 108 200 

Sähköpostiosoite: reception@eerikkila.fi  

Verkkosivut: http://www.eerikkila.fi/ 

Avoinna: tarkista kohteen omilta verkkosivuilta  

 

Eerikkilässä majoitut tasokkaasti hotellihuoneissa tai sviiteissä, väljästi isommallakin porukalla 

huoneistoissa ja huviloissa tai mukavasti perhehuoneisoissa.   

 

Eerikkilän ravintolassa maistuu puhdas hämäläinen lähiruoka. Korkealuokkaisista raaka-aineista on ilo 

valmistaa herkullista ruokaa. Ravintola palvelee päivittäin.  

 

Vekkilän museotila 

 

Osoite: Kirjurintie 2, 31300 Tammela, Finland 

Puh: +358(0)40-590 7826 

Sähköpostiosoite: krisse@liinaharja.fi  

Verkkosivut: www.liinaharja.fi  

Avoinna: tarkista kohteen omilta verkkosivuilta  

 

Vekkilän museotilalla on tarjolla aamiaismajoitusta vaatimattomissa, mutta idyllisissä mökeissä ja aitassa 

(2-4 hh). Tilalla on myös leirintämahdollisuus. Ryhmäruokailuja saa tilauksesta. Suosimme lähiruokaa, ja 

aamiaispöydässä voi maistella talon omaa luomuruisleipää, lammaspalvia ja hilloja.  Tilalla on kattava 

kokoelma maatiaiseläimiä kanoista kyyttöihin ja possuista ja lampaista hevosiin. Alueella on useita 

perinnebiotooppeja. Paikka sopii erityisesti lapsiperheille ja ryhmille (max 50 h). 
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Välimatkoja ja kuvauksia 

Välimatka Matka Kuvaus 

Mustialan Kieveri 
– Makuliha 

3 km Mustialasta reitti alkaa ison parkkipaikan alakulmasta viistoon 
päällystämätöntä Riuskantietä ja Uudenkyläntietä Myllykyläntielle.  
Päällystetty pyörätie vasemmalle vie Makulihan myymälään. 

Makuliha – 
Lounais Hämeen 
Pirtti  

7 km Makulihasta palataan takaisin Myllykylätielle, päällystetty pyörätie 
jatkuu Portaantielle. Kulmassa on Pub Ravintola Kirnu & 
Mattolaituri. Matka kohti Saaren Kansanpuistoa jatkuu päällystettyä 
tietä, jossa ei ole pientareita.  Lounais- Hämeen Pirtti on tien 
vasemmalla puolella.  

Lounais Hämeen 
Pirtti  
– Nahkurinverstas   

6 km Lounais- Hämeen Pirtiltä tie jatkuu Portaantietä (2823) Hämeen 
Härkätielle (2824, jossa käännytään vasemmalle. Joen ylityksen 
jälkeen Nahkurinverstas on tien vasemmalla puolella. Voit kääntyä 
myös Portaantieltä Portaanraitille, ja pienen sillan jälkeen 
Nahkurinverstas on tien oikealla puolella.  

Nahkurinverstas –  
Keppana Kellari  

12 km Nahkurinverstaalta matka jatkuu vasemmalle, jolta käännytään 
oikealle päällystämättömälle Hernehuhdantielle.  Hernehuhdantie 
päättyyLiesjäventiehen (2825), jota jatketaan oikealle. Keppana 
Kellari on Koivulantien varrella tien vasemmalla puolella. 

Keppana Kellari –  
Liesjärvi  

11 km Keppana Kellarilta matka jatkuu vasemmalle Liesjäventietä, jolta 
käännytään vasemmalle hiekkatielle Kangasniementielle. Tiellä on 
portti, jonka voi kiertää pyörillä. Reitti jatkuu Porintielle (2), jossa 
käännytään oikealle. Tässä vaiheessa piipahdetaan Uusimaalla ja 
Satakunnassa.  Tieltä käännytään oikealle hiekkaiselle Hennontielle, 
jolta käännytää vasemmalle Kortesniementielle, jonka päässä 
Kortesniemen perinnetila. 

Liesjärvi 
–  
Kyynärharju  
–   
Hämeen 
luontokeskus  

16 km Perinnetilalta palataan takaisin Kortesniementietä ja käännytään 
oikealle Kansallispuistontielle, joka päättyy parkkipaikalle.  Matka 
jatkuu pitkin Kyynärharjun kannasta tasaisena maastopolkuna kohti 
Pirttilahtea. Keskellä kannasta on silta, jota ennen ja jälkeen on lyhyt 
pätkä pitkospuita.  Matka jatkuu hiekkaista Kanteluksentietä 
oikealle, jolta käännytään vasemmalle Kukonharjuntielle.  Metsän 
keskellä kulkeva hiekkatie on mäkinen, ja siinä on paljon poikkiteitä. 
Jatka Kukonharjuntietä aina Härkätielle asti.  Käänny vasempaan ja 
Hämeen Luontokeskuksen parkkipaikka on oikealla. Pyörillä voi 
jatkaa Luontokeskukselle asti. 

Hämeen 
luontokeskus  
–  
Eerikkilän 
urheiluopisto  

3 km Luontokeskukselta käännytään Härkätietä oikealle, ja pian oikealle 
kääntyy Urheiluopiston tie. 



Eerikkilän 

urheiluopisto 

 – 

Vekkilän museotila  

15 km Urheiluopistolta palataan Härkätielle. Matkalla on pieni perinnetila.  
Härkätieltä käännytään vasemmalle Rahamaantielle.  Voit jatkaa 
suoraan tai valita metsäisen reitin pitkin Rajakiskontietä, joka on 
ensimmäinen oikealle kääntyvä poikkitie, joka palaa takaisin 
Rahamaantielle. Jatka Portaantielle (2823) ja samaa reittiä Saaren 
Kansanpuiston ohitse kohti Tammelaa. Tie vaihtuu Forssan tieksi 
2821, ja Vekkilän museotila on tien vasemmalla puolella.  

Vekkilän museotila  
–  
Mustialan Kievari 

3 km Jatka Forssantietä kohti Tammelan keskustaa ja käänny kohti 
Mustialaa Kuninkaanlähteentietä, joka muuttuu Mustialantieksi. 

 

  



 


