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Porton kaupunki 
 
Portugaliin päästyämme aikaisimmilla oli 
takanaan matkustusaikaa jo takana 12 tuntia, 
vaikka päivä Portossa oli vasta aluillaan. 
Suoraan kentältä aloitimme bussilla 
kaupunkikierroksen. Kierroksen aikana näimme 
Porton historiallisen keskustan, joka kuuluu 
UNESCOn maailmanperintöluetteloon. 
Kävimme pienellä kävelyllä Porton katedraalin 
luona ja ihailimme joen yli avautuvaa 
maisemaa. Sao Benton perinteitä uhkuva 
rautatieasema näytti tyylien sekamelskaa 
parhaimmillaan. Rautatieaseman seinillä on 
kuvattu liikkumisen historia kauniilla 
laattamaalauksilla. Yhteisellä lounaalla 
kävimme Porto Café Guaranyssa, jossa 
nautimme erittäin maittavan ja tyypillisen 
portugalilaisen lounaan, pääruokana turskaa. 
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Iltapäivällä olimme etuoikeutettuja päästessämme 

vierailemaan Porton kaupungintalossa. Tapasimme 

Portugalin kaupungin talous-, matkailu- ja 

kauppaministeriön projektipäällikön sekä Portoa ja 

Pohjois-Portugalia matkailukohteena ulkomaiden 

markkinoilla edistävän yhdistyksen edustajan, 

kaupunginvaltuutettu Ricardo Valenten. Portugalin 

imago on avoin ja vapaa kaupunki, joka toivottaa 

kaikki tervetulleiksi.  

Porto on pieni kaupunki, alle 300 000 asukasta, mutta 

lähikaupungit mukaan lukien alueella asuu 1,7 

miljoonaa asukasta. Porto on tunnistettu toiseksi 

parhaaksi kaupungiksi ulkomaalaisille asukkaille 

Euroopassa, ja kolmanneksi parhaaksi paikaksi 

investoida eteläisessä Euroopassa. Saimme kuulla, 

kuinka kaupunkiin investoidaan ja kuinka sitä 

kehitetään etenkin matkailullisesti. Kansainvälistä 

toimintaa on paljon ja kaupunkia restauroidaan ja 

kunnostetaan useissa kohteissa. Autenttisuus ja 

vanhat näkymät halutaan säilyttää, perinteisiä 

kauppoja ja elämänmenoa pyritään säilyttämään.  

Porto on valittu kolme kertaa Euroopan parhaaksi 

matkakohteeksi; valtteja ovat viini, sää, yöelämä, 

ruoka ja kulttuuri.  220 aurinkoista päivää vuodessa. 

Kaupunki on turistille hapla, elinkustannukset ovat 

hyvin alhaiset, mutta myös palkkataso on alhainen: 

minimipalkka on 605 € ja keskipalkka 1300 €. Entisten 

siirtomaiden kansalaiset saavat tulla vapaasti 

Portugaliin. Portoa mainostetaan erinomaiseksi 

paikaksi asua, yrittää ja opiskella. Nettikattavuus on 

Euroopan paras ja kaikissa busseissa on wifi.   

Porton missio: “Create a favorable environment for competitiveness, business promotion and investment 

attraction to the city of Porto. Kehittäminen, kaupungin brändääminen ja mahdollisuuksiin tarttuminen ovat 

Porton pilareita. Yrityksiä koitetaan houkutella asettumaan kaupunkiin. 70 % uusista työpaikoista tulee olemassa 

olevista yrityksistä, joten yritysten perustamistuen lisäksi jälkihoitoon panostetaan paljon. Kaupungin 

työttömyysprosentti on n. 27.  

Meille tähdennettiin, että Porto on kaukana kaikesta ja siellä ollaan täysin riippuvaisia lentoyhteyksistä, turistit 

myös Euroopasta tulevat lähinnä lentämällä. Kaupungin turismin kannalta suorat lennot ovat todella tärkeitä. 

Merkittäviä yhteyksiä on ympäri maailmaa ja erityisesti mainittiin Dubai, New York, Toronto ja Aasia. Jatkossa 

myös Helsingistä pääsee kesäkuusta elokuuhun suorilla lennoilla. Matkailun kannalta portviinit viinit ovat tärkeä 

elementti ja ne ovat hintaansa nähden erittäin laadukkaita. Luontoa ja lämpöä pidetään vetovoimaisena. 

Euroopan länsilaidalla sijaitsevana Portolla on pyrkimys tulla mielletyksi portiksi Eurooppaan USAsta. Tällä 

hetkellä vuosittainen lentomatkustajien määrä on viidessä vuodessa tuplaantunut n. 6 miljoonasta 

matkustajasta 12 miljoonaan. Myös lentojen määrä on tuplaantunut. Lentomatkustuksen lisääminen on kallista 



ja vaatii paljon rahallisia panostuksia, jotta se myös tuottaa. Suomalaisturisteja on Portugalissa vuosittain noin 

55 000, keskimäärin 4 yönviipymällä.   

Brexit on Portolle mahdollisuus, koska 172 yhtiön täytyy poistua Englannista, jos Brexit toteutuu. Porto käyttää 

paljon resursseja yhtiöiden pääkonttorien saamiseksi kaupunkiin. International talent ranking’ssa Portugali on 

menestynyt, kielitaidon kannalta se on viidenneksi paras maa ja asukkaiden taloustaidot ovat hyviä. Nuoret 

opiskelevat paljon yliopistoissa ja heidän digitaaliset ja tekniset taidot ovat hyviä. Yliopisto-opintoja opiskelevia 

tulee ympäri Eurooppaa ja vanhoja siirtomaita. Valitettavasti hyvät opiskelijat lähtevät opintojen jälkeen, koska 

palkat ovat alhaiset. Yksityiskoulut ovat ranskalais-, englantilais- ja saksalaiskouluja, joissa opitaan kieli alusta 

lähtien, julkisissa kouluissa aloitetaan opinnot 8-vuotiaina.  

IKA rankkaa matkailu- ja kongressikaupunkeja. Porto menestyy rankingissa, sillä sieltä löytyy kaikki palvelut. 

Kesäkuusta lähtien 5000 ihmistä saadaan ydinkeskustaan kongressiin ja pystytään liikuttamaan helposti. Yleensä 

ihmiset tulevat paria päivää aiemmin tai jäävät kongressin jälkeen tutustumaan kaupunkiin ja ympäristöön. 

Airbnb on säänneltyä, samoin bussien palvelujen tarjoaminen, hommat pyritään pitämään hanskassa. Portossa 

ja sen ympäristössä on paljon mahdollisuuksia harrastaa luonnossa: kävely, kiipeily, pyöräily. 

Kaupungin matkailun esittelyssä kestävyyttä ei tuotu millään tavalla esille, ja siitä kysyttäessä asiasta 

keskusteltiin hieman vaivaantuneesti. Porto ja Portugali on vaikeasti saavutettavissa, sinne ei tuosta vain ajeta, 

ihmiset tulevat lentokoneella ja siitä seuraa, että kaupungissa tiedetään, kuinka paljon väkeä on tulossa. Vuonna 

2016 tarjolla oli 9000 vuodetta, nyt 14 000 ja kapasiteettia on vielä olemassa 4000 lisää. Kestävyyttä ei pidetty 

ongelmana, sillä turismin kasvu on hallittua ja sitä pystytään kontrolloimaan.  

 

Quinta Castello Maria 
 
 
Keskiviikon ohjelmaan kuului 
vierailu yksityisessä 
puutarhassa Portossa. Quinta 
tarkoittaa maatilaa, mutta 
käytännössä tällä tilalla on 
kauniin puutarhan lisäksi ollut 
vain pieni pelto, joka nykyisin 
on osa puutarhaa. Tilan 
monivaiheisen historian 
kuulimme suomalaisen 
omistajan kertomana. Tila on 
1100-luvulla ollut osa linnaa, 
josta on jäljellä ympäröivät 
muurit. Perimätiedon mukaan 
Mendes da Maia nimiset 
kaksoset valloittivat Maureileta 
Portucalen maakunnan maita 
käyttäen tätä linnaketta. Tämä 
tapahtui jo ennen vuotta 1139, 
jolloin Portugali itsenäistyi. 

Talon vanhimmilla osilla on jo 
200 vuotta ikää ja uusimmat 
ovat satavuotiaita. 

 
 



 
 

 

Vuonna 1904 nykyisen omistajan isoisä osti tilan ja 
aloitti pienen maatalon laajennuksen ja samalla 
tilalle suunniteltiin puutarhat. Nykyinen omista 
halusi säilyttää alkuperäisen romantiikan 
aikakauden tyylin ja hän entisöi tilan vuonna 1997. 
Tilan puutarhan satavuotiaat tammi-, kastanja- ja 
kamelipuut ovat saaneet rinnalleen uusia puita 
kuten araukarit sekä palmut. Puutarhasta löytyy 
myös kaktuksia ja koristevaahterakokoelma.  

 
Tilan emäntä on suomalaissyntyinen Taina Saura 
Monteiro, jonka rakkaustarina hurmasi meidät 
kaikki. Hän on asunut jo 40 vuotta Portugalissa ja 
hoitanut puutarhan entiseen kukoistukseen sekä 
omistautunut orkideojen kasvatukselle. Orkideat 
olivat edellisenä vuonna saaneet oman 
kasvihuoneensa.  
 

 

 
Tainan esittelykierros on hyvä esimerkki siitä, 
kuinka ennestään loistaviin puitteisiin saadaan upea 
lisä tarinallistamisella. Puutarhavierailut ovat uusi 
toimintamuoto tällä cintalla, jolla on ollut myös 
pienimuotoista majoitustoimintaa. Puutarha ei ole 
kaikille avoin, vaan sinne otetaan ainoastaan 
tilauksesta ryhmiä, jotka viivähtävät paikalla 
pitempään. Toiminta on paikalla uudenlaista, Taina 
sai vierailustamme paljon palautetta ja vahvistusta 
sille, että suunta on oikea, ja matkalla olleet 
yrittäjät saivat paljon vinkkejä siitä, miten erilaisten 
asioiden ympärille matkailua voi rakentaa.  
 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 
Nautimme puutarhassa perinteisen portugalilaisen 
buffet-lounaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Vilanova da Gaia ja Caves Galem 
 

Pienen kaupunkijaloittelun jälkeen nousimme laivaan ja tutustuimme joelta käsin kaupungin maisemiin ja 
kuuluisiin Porton siltoihin. Risteilyn jälkeen tutustuimme viinikellariin. Caves Galemin kellareissa 
kypsytetään kuuluisia portviinejä. Portviini on alueen matkailulle erittäin tärkeä elementti, sillä Douro-joen 
laakso on ainut alue, missä kyseistä viiniä voidaan valmistaa. Alueen viinit tekevät erityisiksi köyhä ja kuiva 
maa. Alueella menestyvät kotoisat viinilajikkeet kasvattavat todella syvälle menevät juuret, jotka ulottuvat 
pohjaveteen asti. Kuulimme hienosti havainnollistetun tarinan portviinin historiasta ja erilaisten portviinien 
valmistuksesta.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
VIANA DO CASTELO 
 
Viana do Castelon kaupunki sijoittuu Pohjois-Portugaliin, Atlantin valtameren ja vuorten väliin. Meren 
läheisyyden takia kaupunki voi olla ylpeä sen merenkulun historiasta. Löytöretkeilijät käyttivät kaupungin 
satamaa lähtiessään purjehtimaan kohti tuntematonta maailmaa. Nykyään kaupungista löytyy kukoistava 
teollisuus, mutta vahvoja perinteitä ja siteitä menneisyyteen pidetään hyvin yllä. Minhon maakuntaan kuuluvan 
kaupungin perinteisiin kuuluvat ainutlaatuinen ruokakulttuuri, kansantanssit ja käsityöt. Kaupungissa 
järjestetään myös perinteisiä festivaaleja.  



 
 
Viana do Castelon rakennukset ja muistomerkit ovat 
mielenkiintoinen yhdistelmä eri aikojen tyylisuuntia. 
Tyylikkäällä Praca da Republica -aukiolla on 
korkeasti arvostettu Chafariz-suihkulähde vuodelta 
1553 ja aukion reunalla olevan Igreja da 
Miseridordia -kirkon roomalaiset holvikäytävät ja 
pylväät ovat vaikuttavia.  
 
Sè Catedral de Viana do Castelo oli hyvin vaikuttava 
katedraali, jossa näkyi hienosti eri aikakausien ja 
maassa vallinneiden valtauskontojen vaikutukset. 
Portugalin uskonnosta piirtyi hyvin tasapainoinen ja 
kaikki uskontokunnat salliva vaikutelma. Neitsyt 
Marian seisemää surua esittävää tikaria, islamistiset 
ja pakanalliset vaikutteet ovat sulassa sovussa 
keskenään. 
 
Kaupungissa sijaitsee myös Gustave Eiffelin 
suunnittelema silta. 
 

 
 

 
 

 
Kaupunki on saanut kansainvälistä mainetta ns. ”uudenaikaisen arkkitehtuurin mekkana” tunnustuksena sen 
kunnianhimoisesta suunnittelusta, erityisesti kaupunginkirjastosta ja Praca da Liberdadesta. Vain 3 kilometriä 
kaupungin keskustasta pohjoiseen Santa Luzian kukkulat tarjoavat erinomaiset näköalat. Huipulla sijaitsevat 
kuuluisat kirkko ja kelttiläisen siirtokunnan rauniot. Luonto on hyvin merkittävä elementti kaupunkia 
ympäröivien vihreiden kukkuloiden ja valtameren takia. Kaupungin liepeillä olevalta maaseudulta löytyy 
vesiputouksia, vuoria ja vaellusreittejä, joiden varrella olevia pieniä kappeleita seuraten voi kulkea 
pyhiinvaellusreitille Espanjan Santiago de Compostelaan.  
 
Kaupungin vapaa-ajanviettoon kuuluu Lima-joen varrella harrastettavat vesiurheilulajit ja samaisella joella 
paikalliset veneilijät tarjoavat vapaa-ajan retkiä perinteisissä purjehdusaluksissaan. Kaupungin läheisyydessä on 
myös erinomaisia hiekkarantoja.



 
TURIHAB  
 

 

Vierailimme Ponte de Limassa sijaitsevassa TURIHAB yhdistyksessä, joka 
markkinoi majoitustoimintaa harjoittavia Portugalin herraskartanoita ja 
kreivien kotipaikkoja. Maria Do Cèu Sá Lima kertoi meille yhdistyksen 
toiminnasta. Yhdistys perustettiin kuuden kartanonomistajan toimesta 
35 vuotta sitten Ponte de Limassa ja se on yksityinen, ei-tuottoa 
tavoitteleva yhdistys. Turihab tarkoittaa matkailijoiden huonetta ja 
yhdistyksen motto on ”Saavut vieraana, lähdet ystävänä”. Kaikki 
yhdistykseen kuuluvat talot ovat vanhoja ja yksityisomistuksessa, uusia 
hotelleja ei yhdistykseen huolita.  
 

 

 
 
 

 
 
 

TURIHABiin kuuluu nykyisin kaksi konseptia: Solares de Portugal eli 
herraskartanot, jotka säilyttävät arkkitehtuurista ja kulttuurillista 
perintöä ja historiaa tarjoten samalla asiakkailleen laatua ja luksusta. 
Herraskartanot ovat yksityisiä kartanoita, elegantteja ja rustiikkisia 
maataloja, joissa asutaan. Casas no Campo -majoitus on maatiloja, 
mökkejä ja ylellisiä villoja, joissa tyyli voi olla modernia. Näissä kohteissa 
korostetaan luontoyhteyttä. 
 
Yhdistykseen täytyy hakea, kohteen täytyy olla valmis ja vakuuttaa 
yhdistys siitä, että omistaja itse ottaa vieraat vastaan ja asuu 
herraskartanoissa asutaan vieraiden kanssa samassa talossa. 
Yhdistyksen toiminnan ydin ovat yritykset itse, niiden vahva yhteistyö ja 
kumppanuussuhteet. Nykyisin yhdistys on levittäytynyt ympäri 
Portugalia ja siinä on mukana 120 taloa ympäri maata. Jäsenet tapaava 
kaksi kertaa vuodessa Ponte de Limassa.  
 

Näillä keskimäärin 7 huoneen majataloilla ei ole kapasiteettia tehdä markkinointia itse, joten yhdistys hoitaa 
kaiken markkinoinnin. Tärkeimpiä välineitä ovat nettisivut https://www.turihab.pt/EN/index.html ja yhteinen 
varausjärjestelmä. Kohteet on myös koottu yhteiselle kartalle, jossa on jokaisesta kohteesta pieni esitys. 
Markkinoinnin lisäksi yhdistys pyrkii edistämään herraskartanoiden kunnostamista, auttaa löytämään 
rahoituskanavia ja hankkimaan EU-tukea kunnostukseen. 
 
Yhdistyksen toimisto on kaupungin omistama eikä siitä makseta vuokraa. Kaupunki ja valtio tukevat yhdistyksen 
toimintaa myös rahallisesti. Tänä vuonna yhdistys on hakenut markkinointirahaa Europe of traditions -networkin 
kautta ja kartta on tehty EU-rakennerahastotuella. Yhdistyksen organisaatiossa on  7 henkilöä, joista 5 on 
johtokuntalaisia ja kahdelle työntekijälle maksetaan palkkaa.  
 
Yhdistyksen jäseniksi hakeneiden pitää olla tietyissä Portugalin valtoin rekistereissä sekä täyttää tietyt 
majoitukseen, fasiliteetteihin, turvallisuuteen ja kestävyyteen liittyvät kriteerit. Yhdistys auttaa hakemaan 
tarvittavat paperit, mutta omistajat maksavat 750 euron sertifioinnin, joka tehdään liittymisen yhteydessä.  
Tämän lisäksi yritykset maksavat jäsenmaksua 300 euroa vuodessa. 
 
Keskusvarausjärjestelmä tekee buukkaukset ja majatalot maksavat 8 % prosenttia provikkaa varauksista. Tekevät 
yhteistyötä vastaavien, muiden maiden yhdistysten kanssa. Ulkomaanmatkailijoita on 79-82 % kaikista 
majoittujista ja näistä 8 % skandinaviasta. ”Matkustaa ajassa, mene takaisin juurillesi” -kamppis on ollut 
Portugalissa hyvin menestynyt ja tuonut lisää kotimaisia matkustajia. Yhdistyksen jäsenillä 100 000 yöpymistä 
vuodessa, eli 25 % kapasiteetista on käytössä. Koska kyse ei ole hotellitoiminnasta, vaan kartanoiden 
pyörittämiseen haalittavasta lisärahoituksesta, kapasiteetin tavoite on 35 %. Huoneiden hinnat ovat 65 eurosta 
ylöspäin 2 hh, ja jos haluaa tulla uudelleen, voi saada 20 % alennusta. Yleensä viipymä on 2 vrk – 1 kk. 

https://www.turihab.pt/EN/index.html


Pitemmästä ajasta saa vähän alennusta. Toiminta ei kilpaile hotellien kanssa, sillä tuote on hyvin erilainen. 
Airbnb sekoittaa, ihmiset eivät tiedä kummasta on kyse ja menevät sekaisin.  
 
Markkinoinnissa tuodaan esille erilaisia omatoimisia teemakierroksia, mitkä ovat tuoneet näkyvyyttä ja uusia 
asiakkaita. Erilaiset alueet ja etenkin erilaiset viinialueet ovat tärkeitä ja niiden ympärille on helppo tehdä 
teematuotteita. Yksi tila on mm. voittanut parhaan valkoviinin tittelin, joten sen ympärille kehitettiin oma tuote.  
 
Marian mielestä Turihabin yritysten kohteissa majoittuminen on paras tapa tutustua maahan. Jokainen talo on 
uniikki ja historiallinen ja kaikki talot auditoidaan ennen mukaan pääsemistä. Madeiralla on myös samaa 
toimintaa. Yhdistys tekee yhteistyötä mm. Englannin, Hollannin ja Ranskan kanssa, Ruotsin kanssa on yritetty, 
mutta ei ole vielä onnistunut.  
 
 
Paco de Calheiros 
 

 
Viana do Costelosta lähdimme Paço de Calheirokseen, jossa tutustuimme yhteen TURIHABin perustaneista 
kartanoista. Meidät ohjattiin odottamaan kreivi Calheiroa kartanon kappeliin, jonka sakastin lattian alle 
edellinen sukupolvi on haudattu. Calheiron tilan historia ulottuu aina 1000-luvulle saakka ja Calheiron suku on 
hallinnut sitä 1200-luvulta. Koko kylä on saanut nimensä kreivin nimestä ja kartano on ollut historiassa kylälle 
merkittävä työnantaja ja vaurauden lähde. Edelleenkin kyläläiset pitävät paikkaa ”omanaan”. 
 
Kartanossa on ollut majoitustoimintaa jo 30 vuoden ajan ja nykyisin se muodostaa n. puolet kartanon töistä, 
mutta tuo kuitenkin todelliset tulot. Loput tulevat 13 ha tiluksilta. Vaikka maatalous ei kannata, se kuitenkin luo 
puitteet ja ilmapiirin, jonka avulla matkailu menestyy. Saimme maistella herkullisia juustoja, leikkeleitä ja 
viinilasilliset kartanon vanhassa keittiössä, joka on 1980-luvulla korjattu osaksi vastaanottotiloja. Meille 
tähdennettiin, että kaikki tarjolla olleet tuotteet olivat joko omalta tilalta tai lähialueelta peräisin. Viinin suhteen 
kartano on omavarainen ja ylimääräinen tuotanto menee viiniosuuskunnalle. Tilalla tuotetaan vihanneksia ja 
sianlihaa sekä tehdään jogurttia ja juustoja läheltä ostetusta maidosta. Kartanossa on Lucitano-hevosia ja 
majoittujat voivat halutessaan ratsastaa. Tilan alueella kasvatetaan myös kauriita lihantuotantoon. Kartano 
työllistää kaudesta riippuen 6-7 henkeä.  
 
 



 

Saimme tehdä tutustumiskierroksen kartanon majoitustiloihin, jotka olivat antiikilla sisustettuja. Hulppeat 
makuukamarit ja wc-tilat saivat aikaan ihastuneita huokauksia ja harmittelimme ryhmämme kokoa, mistä 
johtuen emme voineet matkalla käyttää kartanoiden palveluita yöpymisissä. Nautimme kartanossa lounaan 
kreivin seurassa. Luonnollisesti alkukeittona oli caldo verde.  
 

 

 

 
 

 
 



 
 
 
Tutustuminen yhdistykseen ja kartanoon aiheuttivat paljon ihastusta ja keskustelua siitä, että samanlaista 
toimintaa tulisi saada Suomessakin aikaan. Yhteistyö oli avainsana, joka tuli esille monessa kohdin ja sai aikaan 
menestyksen, joka takaa kartanoiden olemassaolon ja kunnossa pitämisen. Yhteistyö auttaisi järkeistämään 
tehtäviä ja toisi laajempaa näkyvyyttä, ja yhteisöllisyydellä voitaisiin kasvattaa henkistä pääomaa ja voimaa.  
Matkalaiset miettivät paljon sitä, miksi yhteistyö on niin kovin vaikeaa Suomessa ja se nähdään usein kilpailuna. 
Suomessa myös kovin usein odotetaan, että joku toinen tekisi jotain, mutta turihab on hyvä esimerkki siitä, 
miten asiat tapahtuvat itse tehden. Suotavaa olisi myös Suomessa nostaa esille historiaa ja sukupolvien ketjua ja 
yritysten paikallista merkitystä nykypäivässä ja historiassa.  
 
 
Douron laakso, Lamego ja Peso Da Regua 

 
Douron viinilaaksosta, joka alkaa n. 100 km Portosta sisämaahan päin ja jatkuu siitä itään Espanjan rajaan 
saakka, löytyy noin 242 000 hehtaaria viininviljelysaluetta. Alue on maailman vanhimpia ns. virallisia viinialueita. 
Vuonna 1756 Marques de Pompal julisti alueen ensimmäiseksi DOC alueeksi. Douron alue on aina ollut kuuluisa 
portviinin tuotannostaan, mutta nyt alue on alkanut saada nimeä myös hyvistä puna- ja valkoviineistään. Douron 
aluetta pidetään yhtenä kauneimmista viinitarha-alueista maailmassa, ja alue kuuluukin Unescon 
maailmanperintöluetteloon.  
 
Alueella on syviä laaksoja ja jyrkkiä rinteitä, jotka joki on veistänyt aikojen saatossa. Juuri näillä jyrkillä rinteillä 
on porrastettuina viinitarhoja. Douron viininviljelysalue jaetaan kolmeen eri alueeseen, Douro-joen mukaan 
lännestä itään eli Douro-Superior, Cima-Corgo ja Baixo-Corgo. Maaperä vaihtelee alueilla liuskekivestä graniittiin.  
 
Lamegon kaupunki sijaitsee Douron alueen sydämessä. Kaupungin pohjoispuolella viiniviljelysten täyttämiä 
kukkuloita halkoo Douro-joki, kun taas muissa ilmansuunnissa kohoavat korkeat vuoret, joiden huiput ovat 
ajoittain lumen peittämät. 
 
Tämä pieni ja ihastuttava kaupunki oli olemassa jo Antiikin roomalaisten aikaan. 1000-luvulla Ferdinand I valloitti 
sen takaisin pitkään jatkuneen muslimivallan jälkeen. Kaupungin pitkään historiaan oli kiinnostavaa tutustua sen 
tärkeimpien monumenttien avulla. Lamegon linnoitus on peräisin keskiajalta, kuten myös romaanisen tyylin 
helmi, San Pedro de Balsemâon kappeli. Lamegoa pidetään lisäksi yhtenä Portugalin tärkeimmistä 



barokkikaupungeista. Korkealla kukkulalla sijaitseva Nossa Senhora dos Remedios-kirkko edustaa taas 1700-
luvun rokokootyyliä. Kirkkoon vie pitkä portaikko Lamegon keskustasta ja se on tärkeä pyhiinvaelluskohde 
Portugalissa. 
 
Peso de Regua on kuuluisaa Portviiniä tuottavan viinialueen pääkaupunki. Alueen uskomattoman kauniit 
maisemat ovat tunnettuja maailmanlaajuisesti ja tunnustuksena ainutlaatuisuudesta Alto Douron alue kuuluukin 
Unescon maailmanperintökohteiden listaan. Kaupungin historian alkuvaiheista ei ole säilynyt tarkkaa tietoa, 
mutta yleisen uskomuksen mukaan paikalla sijaitsi roomalaisten rakentama “Villa Reguela”, josta kaupungin nimi 
olisi peräisin. Peso de Reguan loistokausi ajoittuu 1700-luvulle, jolloin Marqués de Pombal perusti ensimmäisen 
virallisen viinialueen, eli Alto Douron viiniviljelmät. Tämän mittavan hankkeen myötä alettiin myös järjestämään 
erilaisia viiniin liittyviä tapahtumia, jotka vaikuttivat merkittävästi kaupungin kehitykseen ja sen arkkitehtuuriin. 
Alueen viinit kulkevat vieläkin Peso de Reguan sataman kautta. Vuonna 1998 kaupunki nimitettiin 
kansainväliseksi viinin ja viiniviljelmien kaupungiksi.  
 
 

 
Ihana bussikuskimme halusi viedä meidät 
Miradouro de Sao Leonardo de Galafuran 
näköalapaikalle katsomaan Douron laaksoa 
yläsuunnasta. Kiivettyämme bussilla vuoren 
huipulle, taivaan pilvipeitto repesi, koko aamun 
jatkunut tihkusade lakkasi ja aurinko valaisi meille 
erittäin vaikuttavat ja ikimuistoiset maisemat. 

 
 
 

 
 

 
 
 
Quinta da pachera - THE WINE HOUSE HOTEL  
 
Tutustuimme 1600-luvulta peräisin olevaan 
viinitilaan, joka toimii edelleen aatelissuvun 
perheviljelmänä. Viljelyksiä on 51 hehtaarilla ja 
viiniä tuotetaan vuosittain 250 000 litraa. Tästä 
kolmannes on portviiniä, 60 % unaviiniä ja loput 
valjo- ja roseviiniä. Tilan viinejä on useasti valittu 
maailman parhaiksi viineiksi. Kuulimme hyvin tarkan 
esittelyn siitä, kuinka viiniä viljellään tällä alueella, 
miten huhtikuun sateet ovat tärkeitä ja kuinka 
köynnökset pärjäävät koko kuivan kesän 8 metriin 
ulottuvien juuriensa ansiosta. Tällä tilalla viini 
poljetaan vielä perinteisellä menetelmällä 
”käsityönä” jaloin. 

 

 



 
 
Tilan nykyisistä liiketoiminnoista matkailu on 
noussut merkittävimmäksi teemallistamisen 
ansiosta. Tilalla on 10 esittelijää, joiden työnkuva 
koostuu lähes yksinomaan teemallisten vierailujen 
vetämisestä. Butiikkihotellin vanhimmat osat ovat 
200 vuotta ja Superior -huoneessa yö maksaa 205 
euroa. Hotelli on ollut olemassa jo yli 10 vuotta, 
mutta se oli vajaakäytöllä, kunnes viisi vuotta sitten 
tilalla alettiin vieraita tutustuttamaan viininviljelyyn 
ja -valmistukseen. Viiniturismi on kasvanut 
Portugalissa huomattavasti ja tällä tilalla 
tuotteistaminen on viety lähes huippuunsa. 
Teemallisuus näkyy erittäin modernissa 
butiikkihotellissa, jonka tiloihin pääsimme 
tutustumaan. Tilalla on erilaisia viinityöpajoja 
viinirypäleiden poimimisesta viininvalmistukseen ja 
piknikkeihin. Pelkästä sadonkorjuukokemuksesta 
saa maksaa 100 euroa, ja jos haluaa polkemaan 
viiniä, on kokemuksen hinta 1000 €. Tämän tilan 
erikoisuutena ovat viinitynnyrimökit, joissa oli hyvin 
suomalainen tunnelma.  
 
Söimme tilan viinikellarissa tapaslounaan ja saimme 
runsaat maistelut tilan viineistä. Pääsimme 
maistamaan jopa 40-vuotiasta Grand Reserve -
portviiniä ja esittelijän panostus tuotti hyvin tulosta, 
sillä turistien matkaan lähti runsaat tuliaiset 
kotiväelle. 

 

Kohde esittäytyy Mirrorin artikkelissa 
https://www.mirror.co.uk/travel/europe/inside-
vineyard-hotel-guests-can-
16513493?fbclid=IwAR2s1CBj3OqUspHi-
0qTxJo9FEvxEhC0cVa0EaFnypdxUb6KK6xLzWsKwc
M  
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Bolhau Market ja Portugalin ruokakulttuuri 
 
Niin kuin useissa Keski-Euroopan maissa, myös Portugalissa torikulttuuri elää vahvana. Meidän oli tarkoitus 
käydä tutustumassa paikalliseen kauppahalliin, mutta helmikuussa valmiiksi aiottu remontti on edelleen 
pahasti kesken, ja myyjät ovat sijoittuneet tilapäisesti läheiseen parkkihalliin. Kauppahalli on ollut 
toiminnassa aina vuodesta 1850 asti, ja sen kerrotaan olevan Euroopan perinteisimpiä.  
 
Portugalissa on osattu hyödyntää EU:n alkuperäismerkinnät ja jokaisesta maakunnasta löytyy huomattavan laaja 
valikoima ruokatuotteita, jotka ovat perintöä paikallisesti tuotetuista raaka-aineista ja tietyistä valmistustavoista. 
Nämä tuotteet luokitellaan kolmeen eri luokkaan; PDO = Protected Designation of Origen, PGI = Protected 
Geografical Indication ja TSG = Traditional speciality guaranteed. Portugalin ruokakulttuurin ja elintarvikealan 
identiteetti kietoutuukin pitkälti paikallisiin ja alueellisiin tuotteisiin, jotka liittyvät läheisesti erilaisiin 
maatalouden tuotantojärjestelmiin ja paikallisiin resursseihin sekä perintönä kulkevaan tietoon.  
 
Toimet edistävät tavoitteita tuottaa pitkälle prosessoimattomia elintarvikkeita, joissa rajoitetaan lisä- ja 
säilöntäaineiden käyttöä, ja joiden raaka-aineet perustuvat alkuperäiskansojen kulttuuriin ja ovat siksi 
sopeutuneet alueen ilmastoon ja maaperän olosuhteisiin. Perinteiset tuotteet edistävät myös 
ympäristönsuojelua ja elintarviketurvallisuutta, ja täyttävät kuluttajien mieltymykset aidoista tuotteista ja 
mauista. Näiden perinteisten tuotteiden vaaliminen ja arvon parantaminen ovat toimintoja, jotka edistävät 
kestävää kehitystä alueilla ja myös ylläpitävät kansallisen perinnön säilymistä. 
 
Mieleenpainuvimpia ruokatuotteita olivat keitto Caldo verde ja turska, joita söimme lähes joka aterialla. 
Portugalissa syödään eniten sardiinia, mutta sen pyyntikausi ei ollut vielä alkanut. Vihreä keitto on tyypillinen 
alkuruoka, joka oli kuitenkin joka paikassa hiukan erilainen – aina kuitenkin kaalia sisältävä kasviskeittö.  

 
Kauppahallin jälkeen meillä oli hetki aikaa tutustua omatoimisesti kaupunkiin. Kävimme vielä Atlantin 
rannalla ihastelemassa kymmeniä metrejä korkeita tyrskyjä ja suuntasimme lentokenttää kohti.  
 
 

Portugalilaista pastel de nataa on matkan jälkeen 

leivottu jo useammassa yrityksessä. Myös Tainan 

appelsiinivanukasta on valmistettu. 

 

 

 

 

 



 

Tapaaminen Tuomiston kartanossa kesäkuussa 

Matkalaisten tapaaminen pidettiin Tuomiston kartanossa, jossa tutustuimme yrityksen toimintaan. 

Kartanolla on ollut viikonloppuihin painottuvaa majoitustoimintaa reilun vuoden verran ja tässä ajassa on 

päästy tilanteeseen, jossa lähes kaikki kapasiteetti on varattu vuodeksi eteenpäin. Joulu-helmikuussa on 

tauko. Majoitustilaa on talviaikaan 24 hengelle ja talvella yli 30 hengelle. Kartano on profiloitunut erilaisten 

hyvinvointiretriittien pitopaikaksi, joka tarjoaa majoituksen ja ateriat, itse palvelujen ollessa ulkopuolisten 

tuottamia. Hyvään varaustilanteeseen on päästy paikan omilla, erinomaisilla ja rauhoittavilla puitteilla sekä 

luomalla rento hyvän olon ilmapiiri ja tunnelma. Markkinointiin ei ole käytetty lainkaan rahallisia panoksia, 

verkostoituminen on avainsana ja viidakkorumpu on toiminut hyvin. Toiminnan sydän on omistaja Tuuli 

Lovén, jonka intohimo ja rakkaus omaa työtänsä ja unelmansa täyttymistä kohtaan on vähintään yhtä 

tärkeää toiminnalle, kuin fyysiset puitteet. 

 

    

 

Tapaamisessa jokainen matkalainen nosti esille oman ykköskokemuksensa ja parhaan omaan toimintaansa 

saamansa vinkin. Todella monessa puheenvuorossa nousi esille Turihab ja kreivi Calheiroksen kartano. 

Yhdistyksen toiminta koettiin sellaiseksi, mikä olisi myös Suomessa erittäin toivottavaa, toisi helpotusta 

yksittäisten yritysten markkinointiin ja yhdistyksen tarjoaman verkostoitumisen mahdollisuus auttaisi 

monia yrittäjiä myös Suomessa.  

Tavallisen suomalaisen elämän elämyksiä ei vielä juurikaan ole tarjolla, ja tähän täytyisi tarttua 

voimakkaammin. Suomalaiset olivat hyvin vaikuttuneita siitä, miten kreivi otti meidät ylpeästi ja 

nöyristelemättä vastaan, ja hänellä oli aikaa juuri meille. Asennetta ”tämä on se mihin pystyn, tätä rakastan 

ja tätä teen sydämellä” kaivattaisiin myös Suomeen. Toisaalta mietitytti kohteen alhainen käyttöaste ja siitä 

seuraava tulos – onko toiminta todellisuudessa kannattavaa. 

Hyvinä kohteina mainittiin myös Tainan puutarha, jossa sekä paikka että emäntä itse varmasti jättivät 

jälkensä jokaisen sydämeen sekä Pacheran viinitila. Teemallisuuden lisäksi alueiden yhteiset vahvuudet ja 



niiden soveltaminen Suomeen puhuttivat. ”Sitten kun se oma juttu löytyy ja keskittyy siihen, homma lähtee 

lentoon. Niin kauan kuin ei erotu edukseen, homma on puurtamista. Pachera avasi silmät.” 

 

Matka sai paljon kiitosta erinomaisista 

järjestelyistä, mukavan tunnelman luomisesta ja 

kävelevästä tietopankista, opas Pasista. Matkan 

huipennus oli bussikuskin aikaansaama vierailu 

maailman katolla. Kokemuksien vaihto 

matkalaisten kesken koettiin erittäin tärkeänä, 

toisten tarinat ja elämän avaaminen toivat hyvän 

lisän ja syvensivät matkan kokemuksia. Pitkä 

yhdessäolo auttaa jakamaan omaa elämää ja 

kokemuksia. 

  

  

Nautimme Tuomistolla herkullisesta kasvisruokabuffetista. 


