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jakelukanava Alkossa ei ole auki. Portugalilaisten viinien laatu verrattuna muihin maihin 
nähtiin pääosin kilpailukykyisenä ja verrattuna hintaan hyvänä. Portugalilaisten 
alkuperäisrypälelajikkeiden valikoima nähtiin sekä etuna että haittana ja portugalilaisten 
valmistamat viinit kansainvälisistä rypälelajikkeista alkuperäislajikkeita heikompina. 
Portugalilaisten viinien imago on kehittynyt positiivisempaan ja näkyvämpään 
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In the Finnish wine market there’s possibilities fo Portuguese wines to grow their 
market share. The market share has begun to increase in the last couple of years in red 
wine category. Established in 2010, Wines of Portugal is an organization that seeks to 
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1 Johdanto 

Portugali on hyvin perinteikäs viinimaa. Sen viinintuotanto juontaa juurensa jo 

muinaisten roomalaisten aikoihin. Portugali on tullut hyvin tunnetuksi viinimaailmassa 

portviineistään, mutta se tuottaa myös paljon väkevöimättömiä viinejä. 

Väkevöimättömien viinien myynti on Portugalin kohdalla ollut hyvin vähäistä 

Suomessa, mutta vuodesta 2007 vuoteen 2012 se on lähes kaksinkertaistanut 

myyntinsä.  

 

Wines of Portugal on Portugalin viinialan kattojärjestö, joka pyrkii edistämään 

portugalilaisten viinien myyntiä vientimarkkinoilla ja ennen kaikkea niillä markkinoilla, 

joilla markkinaosuus on pieni. Tässä opinnäytetyössä selvitetään suomalaisten 

viinimaahantuojien näkemyksiä portugalilaisista viineistä, minkä kautta pyritään 

selvittämään keinoja, joilla portugalilaisten viinien markkinaosuutta saisi kasvatettua 

vielä lisää Suomen markkinoilla. Ajatus opinnäytetyöhön sai alkunsa pohjoismaalaisten 

sommelierkoulujen parhaille opiskelijoille syksyllä 2012 järjestetyllä stipendimatkalla, 

jolle osallistuin. Portugalilaiset viinit olivat tätä matkaa ennen hieman pimeän peitossa, 

mutta matkan aikana näiden tuotteiden erikoisuudet tulivat ilmi. Tämä on voinut johtua 

siitä, että portugalilaisten viinien saatavuus ei ole ollut paras mahdollinen ja Portugali 

on viinimaana jäänyt suurempien maiden varjoon. Tuli tilaisuus mahdollisesti auttaa 

Wines of Portugalia tuomaan maansa tuotteita enemmän ihmisten saataville, joten 

tartuin mahdollisuuteen. Portugalin taloudellisen tilanteen vuoksi myös viinien vienti 

on tärkeää maalle. Siksi viennin edistämiseen panostavan Wines of Portugalin 

auttaminen ja sen toiminnan kehitys on myös tärkeää. 

 

Portugalilaisia viinejä tähän tapaan Suomen markkinoilla ei ole tutkittu. Tämä työ on 

hyvin tärkeä Wines of Portugalille, jotta he voivat kehittää toimintaansa Suomessa ja 

mahdollisesti jatkaa pidemmälle muihin pohjoismaihin.  

 

Opinnäytetyön viitekehyksen pohjana on Michael Porterin viiden voiman malli, jonka 

avulla selvitetään tätä toimialaa. Selvitetään suomalaisten suurimpien viinin 

maahantuojien näkemyksiä portugalilaisista puna- ja valkoviineistä. Nämä näkemykset 

ovat myös tutkimuksen pääasialliset tutkimuskysymykset. Nämä kysymykset ovat 
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kuinka paljon portugalilaiset viinit kiinnostavat yrityksiä, minkälainen käsitys niillä on 

portugalilaisista viineistä ja millainen on portugalilaisten viinien imago. Näitä 

selvittämällä voidaan löytää kohtia, joista johtuu portugalilaisten viinien heikko 

menestys Suomessa. Tutkimus suoritetaan kvalitatiivisellä haastattelumenetelmällä. 

Haastattelun kohdejoukkona ovat suomalaiset viinien maahantuojat. Haastateltavat 

valikoidaan tutkimalla Alkon viinivalikoimaa ja sieltä poimitaan 10 suurinta 

maahantuojaa. Näistä yrityksistä saadaan haastatteluun yrityksen mielestä sopivin 

henkilö, joka pystyy vastaamaan haastatteluun. Näiden haastattelujen jälkeen tulosten 

pohjalta haastatellaan Alkon viinien ostoryhmän päällikköä sekä portugalilaisten viinien 

ostajaa. 
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2 Tutkimus 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää suomalaisten viinimaahantuojien näkemyksiä 

portugalilaisista viineistä. Tämä tutkimus on osittainen markkinatutkimus 

portugalilaisista viineistä, jonka näkökulmana on suomalaiset viinimaahantuojat. 

Tavoitteena on saada selville portugalilaisten viinien tilanne tämän hetkisillä 

markkinoilla maahantuojien näkökulmasta tarkastellen portugalilaisten viinien laatua 

sekä imagoa. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, onko jokin ongelma, joka pitää 

portugalilaisten viinien määrät Suomessa alhaisina. Laatukäsityksiä tutkimalla voidaan 

selvittää, kuinka maahantuojat näkevät portugalin viinimaana ja kokevat viinien laadun 

sekä onko suomalaisilla maahantuojilla tietämystä siitä potentiaalista ja laadusta, jota 

Portugali omaa. Selvitetään myös yleisesti tietoutta Portugalin ominaisuuksista 

viinimaana eli tietävätkö maahantuojat tarpeeksi Wines of Portugalin esille tuomista 

rypälelajikkeiden ja viinialueiden monimuotoisuuksista maassa. Näistä eri osa-alueista 

saadaan kokonaisuus, jolla saadaan selville ongelma portugalilaisten viinien melko 

vähäiseen myyntiin Suomessa ja selvitetään myös, kuinka hyvin toimeksiantajan 

promootiotoiminta on toiminut Suomessa. 

 

Tutkimuksen keskeisimmät tutkimuskysymykset ovat: 

 

- Kuinka paljon portugalilaiset viinit kiinnostavat yrityksiä? 

- Minkälainen käsitys niillä on portugalilaisista viineistä? 

- Millainen on portugalilaisten viinien imago? 

 

 

2.1 Toimeksiantaja, Wines Of Portugal 

 

Työn toimeksiantajana on Portugalin viinialan kattojärjestö Wines of Portugal. Se on 

vuonna 2010 perustettu järjestö, joka pyrkii toiminnallaan edistämään portugalilaisten 

viinien tunnettuutta maailmassa. Wines of Portugal edustaa Portugalin viiniteollisuutta 

ja sen tavoitteena on edistää strategisesti portugalilaisten viinien myyntiä sekä 

kotimaassaan että ulkomaisilla markkinoilla, joista erityisesti niillä markkinoilla, joilla on 
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erityisen paljon kasvun varaa. Tähän kategoriaan kuuluu myös Suomi, jossa Alkon 

myydyimpien viinien listalla 2012 ei ole ensimmäistäkään portugalilaista tuotemerkkiä 

(Alko a). Punaviinien kategoriassa Portugali sijoittui seitsemänneksi vuonna 2012 ja 

valkoviinien kategoriassa se luetaan ”muut”-nimikkeen alle (Alko b). Wines of 

Portugalin tavoitteena on tuoda esille modernisaatiota portugalilaisessa 

viiniteollisuudessa ja viinien laadullisessa kasvussa samalla tuomalla esiin Portugalin 

pitkän historian ja perinteet viininteossa. Wines of Portugal auttaa viinintuottajia 

markkinoimaan tuotteitaan maailmalla sekä tekee yleistä promootiota portugalilaisten 

viinien eteen. (Wines of Portugal 2010, o.) 

 

 

2.2 Markkinatutkimus 

Markkinat tarkoittavat perinteisestä näkökulmasta paikkaa, kuten toria, johon ihmiset 

tulevat ostamaan ja myymään tavaroita. Nykyään markkinat on muuttunut fyysisestä 

paikasta käsitteeksi, jolla tarkoitetaan sitä tilannetta, jossa on sekä ostajia että myyjiä, 

jotka tekevät kauppaa tietyllä palvelulla tai tuotteella. Tästä ovat esimerkkinä 

asuntomarkkinat tai automarkkinat. Tässä opinnäytetyössä keskitytään 

viinimarkkinoihin, jotka ovat rajoitettu Suomen sisälle. (Kotler, Keller, Brady, 

Goodman & Hansen, 2009, 16.) Markkinoilla on useita samaa asiaa ajavia tuotteita, 

jotka kilpailevat keskenään ostajien mielenkiinnosta. Markkinoiden sisäisessä kilpailussa 

tietyn tuotteen menekkiä voidaan edistää markkinoinnilla. Markkinoinnilla tarkoitetaan 

sitä prosessia, jonka avulla pystytään vastaamaan kohteen tarpeisiin siten, että se on 

kannattavaa yritykselle (Kotler, Keller, Brady, Goodman & Hansen, 2009, 5.) Vuonna 

2006 Christian Grönroos kuvaa markkinoinnin seuraavanlaisesti: 

 
Marketing is a customer focus that permeates organizational functions 
and processes and is geared towards making promises through value 
proposition, enabling the fulfillment of individual expectations created by 
such promises and fulfilling such expectations through support to cus-
tomers’ value-generating processes, thereby supporting value creation in 
the firm’s as well as its customers’ and other stakeholders’ processes. 
(Grönroos 2006, 407) 
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Markkinointitutkimuksessa on kehittynyt useita erilaisia tutkimuksen tyyppejä, jotka 

vastaavat erilaisiin ongelmiin joita markkinoinnissa voi tulla vastaan. Nämä erilaiset 

tutkimustyypit ovat: markkina- tai asiakastutkimus, mainos- ja promootiotutkimus, 

tuotetutkimus, jakelututkimus, myyntitutkimus ja markkinointiympäristötutkimus. 

(Proctor 2003, 9-10) Tässä tutkimuksessa selvitetään markkinoita ja markkinoiden 

kilpailutilannetta. Markkinoita ja markkinoiden kilpailutilannetta tulee tutkia hyvin 

ennen kuin ryhdytään suunnitella markkinointistrategiaa ja asettamaan markkinoinnille 

maaleja (McGivern 2009, 6). Kilpailutilannetutkimukssa selvitettävät kohteet liittyvät 

tuotteen markkina-asemaan ja mielikuvaan, joita tässä tutkimuksessa selvitetään 

Porterin viiden voiman mallin avulla (Rope 2000, 431). Markkinatutkimus tuottaa tietoa 

yritykselle tietyistä markkinoista ja sen segmenteistä sekä markkinoilla toimivista muista 

yrityksistä (Proctor 2003, 9).  

 

2.2.1 Michael Porterin viiden voiman malli 

 

Michael Porterin viiden voiman mallia voi käyttää kaikkien toimialojen tai 

liiketoimintojen analysoinnissa, koska Porter on tunnistanut kaikilla toimialoilla 

vallitsevat perusvoimat kilpailussa. Porterin viiden voiman malli soveltuu täten hyvin 

myös viinimarkkinoiden tutkimiseen, ja Pugh ja Fletcher käyttivät sitä tutkiessaan 

Australian viinimarkkinoita Banrock Station -viinille (Pugh & Flether 2002, 78). Tämän 

teorian avulla voidaan analysoida muun muassa markkinoiden kokoa, 

liiketoimintamahdollisuuksia, eroja tuotteiden välillä, brandien kilpailua ja tarvittavien 

investointien kokoa (Lindroos & Lohivesi 2004, 219). Tästä teoriasta saatuja tietoja 

voidaan käyttää uutta strategiaa suunniteltaessa. Portugalilaisilla viineillä on hyvin pieni 

markkinaosuus Suomen viinimarkkinoista, joten kilpailutilannetta tulee analysoida 

hyvin ja löytää asemoinnin kautta nykytila ennen kuin voidaan alkaa suunnittelemaan 

uutta strategiaa markkinointiin. Porterin viiden voiman mallia voi hyvin soveltaa 

markkinoille kilpailutilanteen selvittämiseksi ja oman aseman löytämiseksi markkinoilla. 

Tätä mallia on hyvä käyttää suomalaisten viinimarkkinoiden tarkasteluun, sillä siinä voi 

ottaa huomioon markkinoiden valtiollisen säätelyn monesta eri näkökulmasta. Tästä 

esimerkkinä brandien välisiin voimasuhteisiin vaikuttaa huomattavasti Suomessa 

valloilla oleva alkoholin mainontalainsäädäntö. Tämän lisäksi alkoholimarkkinoille 
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uusien tulokkaiden saapuminen on hyvin rajoitettua Alkon monopoliaseman johdosta. 

Tässä mallissa keskellä on nykyhetkellä toimivien yritysten välinen kilpailu. Siihen 

vaikuttavia voimia ovat tuottajien neuvotteluvoima, asiakkaiden neuvotteluvoima, 

uusien tulokkaiden muodostama uhka ja vaihtoehtotuotteiden muodostama uhka. 

Nämä voimat vaikuttavat omalla voimakkuudellaan yritysten kilpailuun. (Porter 1998, 

3.) Nämä voimat ovat kuvattu graafisesti kuvioon 1. 

 

Tuottajien neuvotteluvoimalla tarkoitetaan sitä, kuinka paljon voimaa tuotteen 

valmistajilla ja tuotteen markkinoille tuovilla yrityksillä on voimaa sanella mitä 

markkinoilla tapahtuu. Pääosin tuottajien ja maahantuojien voima markkinoille tulee 

hintojen nostamisen kautta sekä mahdollisesti laadun heikentämisen kautta. Itse 

viinitalo voi nostaa hintojaan tai laskea laadun tasoa sekä maahantuoja voi nostaa omaa 

katettaan, jolloin hinta nousee. Suomen alkoholimarkkinoilla on hyvin vähän 

sananvaltaa yhdelläkään tuottajalla tai maahantuojalla, koska ainoa suuri jakelukanava 

on Alko etenkin viinimarkkinoilla. Tuottajilla ja maahantuojilla ei ole varsinaisesti 

mahdollisuutta vaikuttaa siihen mitä Alkon valikoimissa on myynnissä, koska Alko on 

monopoli. Alko sanelee itse ostosuunnitelmissaan, mitä valikoimiin otetaan ja säätelee 

vahvasti tuotteiden hintoja. Mikäli tuote on sille tuotteelle muuten sopivan tuotehaun 

hintarajojen ulkopuolella, se ei pääse myyntiin. (Porter 1998, 27.) 

 

Kuluttajien neuvotteluvoimalla tarkoitetaan sitä kun kuluttaja vaatii entistä parempaa 

hinta-laatusuhdetta eli hintoja alaspäin ja laatua ylöspäin. Kuluttajat myös vertailevat 

kilpailevia tuotteita keskenään. Kuluttajan voima markkinoihin kasvaa sitä mukaa mitä 

enemmän markkinoilla on tuotteita. Suomessa Alkon valikoima viinien osalta on melko 

laaja ja kasvaa koko ajan. Kuluttajat vaativat yhä parempia viinejä edullisempaan 

hintaan. Tässä on mahdollisuus sellaisella maalla, joka tuottaa edullisia viinejä, joissa on 

hyvä hinta-laatusuhde. (Porter 1998, 25.) 

 

Uusien tulokkaiden muodostama uhka tarkoittaa sitä, että jos uusi tulokas saapuu 

markkinoille, kuinka sen tuoma tuote voi vaikuttaa muihin kilpailijoihin markkinoilla. 

Jo markkinoilla olevat yritykset voivat uusien tulokkaiden myötä menettää 

markkinaosuuttaan ja joutua etsimään uusia kilpailukeinoja, kuten esimerkiksi laskea 

hintaansa. Suomen viinimarkkinoilla Portugali voi nähdä uuden tulokkaan asemassa. 
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Vaikka se onkin ollut markkinoilla jo pitkään, vasta nyt se on lähtenyt nousemaan 

myyntimäärissään ja on ohittanut punaviinien osalta Yhdysvallat. Uusien tulokkaiden 

uhkaan vaikuttaa Suomen viinimarkkinoilla Alko. Kuluttajien käyttäytymistä 

seuraamalla Alko tuo kuluttajille enemmän sen maan tuotteita, joita kuluttajat haluavat, 

ja samalla laskevat markkinaosuuttaan menettävien maiden osuutta valikoimista. Tässä 

tilanteessa tulee kuitenkin muistaa, että Suomen markkinat ovat melko pienet 

verrattuna muiden maiden viininkulutukseen. Esimerkiksi Yhdysvaltojen viinintuottajat 

tuskin alkavat laskea hintojaan sen takia, että sen melko pieni markkinaosuus Suomessa 

laskee entisestään. (Porter 1998, 7.)  

 

Vaihtoehtoisten tuotteiden muodostamalla uhalla tarkoitetaan käyttötarkoituksen 

kannalta samanlaisten, mutta vahvasti erilaisten tuotteiden tuomaa uhkaa. Markkinoista 

riippuen edullisempi saman asian ajava tuote voi viedä markkinaosuutta alkuperäiseltä 

tuotteelta. (Porter 1998, 23). 

 

Nykyhetken kilpailuun alalla vaikuttavat alan mahdollisen kasvun kehittämä 

intensiteetti. Jos ala kasvaa vauhdilla, kilpailua on vähemmän, koska on uusia suuntia, 

joihin yritys voi kasvaa. Suomen viinimarkkinoilla kilpailua säätelee hyvin vahvasti 

Alko, joka monopoliasemansa johdosta pitää kasvun hitaana, joten kilpailu on kovaa. 

Tämänhetkiseen kilpailuun Suomen alkoholimarkkinoilla vaikuttaa alkoholituotteiden 

mainonnan kiristyminen, joka painottaa entisestään hinnan ja tuotteen ulkoisilla 

ominaisuuksilla differoitumisen. Koska mainontaa kiristetään, tuotteen pitää saada 

herätettyä potentiaalisen ostajan kiinnostus Alkon hyllyillä ostopäätöksen 

muodostumisen hetkellä. (Porter 1998, 17.)  
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Kuvio 1. Viiden voiman malli 

 

 

2.2.2 Asemointi 

Asemointi on markkinoinnin työkalu, jolla pyritään selvittämään markkinoiden tilaa 

kartoittamalla alalla toimivien tuotteiden asemia. Asemointikarttaan valitaan 

nelikenttään kaksi erilaista tuotteen tärkeitä ominaisuuksia kuvailevaa aihetta. Tämän 

jälkeen alan tärkeimmät kilpailijat asetetaan kartalle kuvaamaan ominaisuuksiaan. 

Tuotteet asetetaan kartalle ottamalla huomioon yleiset käsitykset niiden 

ominaisuuksista, jolloin saadaan selkeä käsitys siitä miten eri viinintuottajamaat eroavat 

toisistaan ja mihin tässä tapauksessa Portugali sijoittuu verrattuna muihin. Viinimaiden 

erilaisuutta tarkasteltaessa nelikentässä poikittaisakselille valitaan tarkasteltavaksi 

tuotteiden monipuolisuus eli poikittaisakselille yksinkertainen-monipuolinen, ja 

pystyakselille tuotteiden modernius eli perinteinen–nykyaikainen. Kartalle aseteltaviksi 

kilpaileviksi maiksi on valittu Alkon 2012 myydyimmät maat, jotka 

myyntimääräjärjestyksessä suurimmasta pienimpään ovat: Chile, Espanja, Etelä-

Afrikka, Italia, Ranska, Australia, Argentiina, Saksa, Unkari, Portugali ja Yhdysvallat. 

Maat ovat kartalla myös myyntimääräjärjestyksessä, joka ilmenee maan nimen koosta 
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kartalla sen ollessa sitä suurempi mitä enemmän kyseisen maan tuotteita Suomessa 

myydään. (Alko 2013b; Kotler, Keller, Brady, Goodman & Hansen 2009. 404–405.) 

 

Valitut maat ovat aseteltu kuviossa 2 esitetylle kartalle tulkitsemalla Wine & Spirits 

Education Trustin kuvailuja (Kuvio 2). Maat jakautuvat perinteisiin ja moderneihin 

maihin kuten kuviosta huomataan. Moderneista maista Chile on monipuolisin ottaen 

huomioon sen etäisyyden viileästä valtamerestä ja suuren pohjois-eteläsuuntaisen 

pituuden. Yhdysvalloilla on Chilen tyyliin pitkä pohjois-eteläsuuntainen mitta, jonka 

varrella sillä on viinialueita sekä tähän lisätään vielä itärannikon pienet viinialueet. 

Argentiinan viinialueita ei ole meren läheisyydessä, mutta sen viinialueilla on suuria 

korkeuseroja, jotka tekevät sen alueista monipuolisia. Australiassa ei korkeuseroja ole 

yhtä lailla, mutta sen merenläheisyys tekee sen alueista monipuoliset. Etelä-Afrikassa on 

sekä merellisiä että mantereisia alueita, mutta maantieteellisesti sen monimuotoisuus ei 

ole samaa luokkaa kuin edellämainituilla. Näissä maissa rypälelajikkeet keskittyvät 

lähinnä tunnetuimpiin kansainvälisiin rypälelajikkeisiin. Viinityylit pysyttelevät vahvasti 

vain puna-, valko- ja kuohuviinien valmistuksessa lukuunottamatta Australiaa ja Etelä-

Afrikkaa, joissa valmistetaan pienissä määrin portviinin tyylisiä väkevöityjä viinejä. 

Kaikissa maissa viininvalmistus tapahtuu pääosin hyvin modernein keinoin. (WSET 

2010, 168–177; 180–189; 191–202) 

 

Perinteisemmistä maista Ranska on monipuolisin. Se johtuu siitä, että siellä on hyvin 

monenlaisia ilmasto-olosuhteita ja siellä voi jokaisessa kolkassa kasvattaa viiniä 

lämpötilojensa puolesta. Ranskassa on hyvin suuri monimuotoisuus rypälelajikkeiden 

suhteen, koska hyvin suuri osa lajikkeista on lähtöisin Ranskasta. Ranskassa 

valmistetaan puna-, valko- ja kuohuviinien lisäksi erilaisia väkevöityjä viinejä. Ranskassa 

perinteet ovat useilla alueilla vielä vahvasti voimassa, mikä tekee osasta sen viinejä 

hyvin vanhanaikaisia, mutta Etelä-Ranskassa on hyvinkin paljon modernia 

viininvalmistustyyliä käytössä. Italiassa on melko suuri monimuotoisuus viinialueiden 

välillä, ja rypälelajikkeita on paljon erilaisia käytössä. Perinteet näkyvät 

viininvalmistuksessa hyvin vahvasti ja modernit tyylit ovat melko vähissä. Italiassa 

valmistetaan myös paljon väkevöityjä viinejä tavallisten viinityylien lisäksi. Portugali on 

pieneksi maaksi hyvin monipuolinen niin eri alueiden ilmaston kuin 

rypälelajikkeidensakin puolesta. Viinit ovat melko perinteisen tyylisiä, mutta nykyään 
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modernimpiakin tyylejä on nähtävissä. Portugalissa tehdään paljon väkevöityjä viinejä, 

joista tunneituimmat ovat portviini ja madeira. Espanjassa on alueidensa 

monipuolisuudeltaan hyvä, mutta sen viileämpiä alueita on melko vähän. Suurin osa 

alueista on keskittynyt hyvin mantereisiin ilmasto-oloihin. Välimerellistä ilmastoa on 

hyvin paljon itärannikolla. Espanjassa nojataan kuuluisimmilla alueilla melko paljon 

perinteisiin, mutta modernimpi tyyli on nousussa varsinkin muilla alueilla. Normaaleista 

viininvalmistustyyleistä poikkeaviakin viinejä löytyy kuten eteläespanjalainen sherry.  

Saksa on perinteisistä viinimaista hieman yksinkertaisemmasta päästä. Tämä johtuu 

alueista, jotka ovat pääosin viileitä ja viinituotannosta, joka painottuu hyvin paljon 

valkoisista rypäleistä valmistettuihin viineihin. Rypälelajikevalikoima valkoisissa 

rypäleissä on kuitenkin laaja. Perinteet ovat melko vahvasti läsnä saksalaisessa 

viininteossa, mutta muutamat suuremmat viinitalot tekevät modernimpaa kaupallista 

tyyliä. Unkari on näistä maista yksinkertaisin ja vanhanaikaisin. Viininvalmistus luottaa 

perinteisiin ja on pääosin keskittynyt määrään eikä niinkään laatuun. Rypälelajikkeet 

ovat pääosin Unkarin alkuperäislajikkeita tai lähimaista kotoisin. Jokaista tavallista 

viinityyliä valmistetaan, ja niistä kuuluisin on unkarilainen Tokajin alueen makeat 

valkoviinit. (WSET 2010, 75–126; 131–133; 137–167;) 

 

 

 

Kuvio 2. Viinimaiden asemointikartta 
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2.3 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimus suoritetaan kvalitatiivisesti, puolistrukturoidulla haastattelumenetelmällä. 

Haastattelu valittiin tutkimusmenetelmäksi, koska siten saadaan paremmin selville 

yksityiskohtia aiheesta. Haastattelu oli puolistrukturoitu eli haastattelun kysymykset 

olivat jokaiselle haastateltavalle samat ja haastateltava sai vastata niihin omin sanoin 

(Hirsjärvi 2008, 47). Haastattelussa pyritään selvittämään vastauksia tutkimusongelmiin 

eli maahantuojien kiinnostuksesta portugalilaisia puna- ja valkoviinejä kohtaan, 

käsityksiä Portugalin eri viinialueista ja rypälelajikkeista, laatunäkemyksiä Portugalin 

viineihin, käsityksiä portugalilaisten viinien imagosta sekä Portugalin viinijärjestön 

promootiotoiminnasta. Toimeksiantaja kertoi asioita, joita haluaa saada selville Suomen 

markkinoista, mutta työ tehtiin täysin itsenäisesti. 

 

Haastateltavat ovat Suomen alkoholimonopolin, Alkon, valikoimissa 10 suurinta viinin 

maahantuojaa. Tämä rajaus johtuu siitä, että Suomessa suurin määrä viiniä myydään 

Alkon kautta kuluttajille. Suomessa on paljon alkoholin maahantuojia, mutta suurin osa 

niistä on hyvin pieniä yrityksiä, jotka tuovat melko pieniä määriä alkoholia Suomeen. 

Haastattelemalla markkinajohtajia saadaan hyvä käsitys siitä, että minkälaiset tuotteet 

maahantuojia kiinnostavat. 

 

Haastattelu pitää sisällään 10 avointa kysymystä ja viisi kysymystä, joihin annetaan 

valmiiksi arvosteluasteikko 1-5. Haastattelu on jaettu tutkimusongelmien mukaan 

kolmeen teemaan. Ensimmäinen teema käsittelee yrityksen hankintakanavia ja 

kiinnostutsta portugalilaisiin viineihin. Toinen teema käsittelee näkemyksiä Portugalin 

ominaisuuksista viinimaana, sen rypälelajikevalikoimaa, viinien laatua ja sen viinialueita. 

Tässä teemassa käytetään viinimaan ominaisuuksien, viinin laadun ja alueiden 

tutkimiseen arvosteluasteikkoa, jotta aiheesta saadaan visuaalista dataa muodostettua 

toimeksiantajan pyynnöstä. Kolmas teema käsittelee portugalilaisten viinien imagoa, 

viinien brandaamista ja toimeksiantajan toimintaa portugalilaisten viinien myynnin ja 

imagon edistäjänä. 
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Haastateltavien valinta tapahtui eliittiotannalla eli valittiin kohteet, joilta saa uskotaan 

saatavan parhaiten tietoa asiasta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 85-86). Tässä tapauksessa 

yritykset olivat markkinajohtajat. Kaikki Alkon valikoimissa suurimmat yritykset eivät 

olleet sopivia haastateltaviksi, koska yksi yritys tuo maahan vain omia tuotteitaan ja 

toinen on keskittynyt lähes kokonaan australialaisiin viineihin. Yksi sopivista yrityksistä 

kieltäytyi osallistumasta vedoten viineistä vastaavan henkilön kiireisiin. Yhteys 

haastateltaviin yrityksiin otettiin puhelimitse ja yritys valitsi henkilökunnastaan sopivan 

henkilön, jonka kanssa sovin haastattelun ajankohdan puhelimitse tai sähköpostitse. 

Haastattelut tapahtuivat yrityksien tiloissa ja ne nauhoitettiin. Haastattelut sen jälkeen 

litteroitiin poimimalla pääkohdat vastauksista, koska haastattelussa oli paljon 

täytekeskustelua, eikä puheen äänenpainoilla ja tauoilla ollut merkitystä lopputulokseen. 

Yksi haastatteluista tapahtui sähköpostitse, koska haastateltavalla oli hyvin kiireinen 

aikataulu, mutta halusi osallistua tutkimukseen. Kun maahantuojian oli haastateltu ja 

tutkimustuloksia analysoitu, tutkimustuloksien perusteella kehitettiin haastattelu Alkon 

osto-osastoa varten. Alkon haastattelu tapahtui sekä kasvotusten Alkon pääkonttorilla 

että sähköpostitse. Näin saatiin myös Alkon näkökulma portugalilaisten viinien 

tilanteeseen Suomen markkinoilla. 

 

 

Ensimmäisessä kysymyksessä selvitetään, onko kyseisellä yrityksellään valikoimassaan 

yhtään portugalilaisia tuotteita. Jos ei ole, tarkennetaan kysymystä,  miksi ei ole. Tämä 

selvittää sitä, miksi kiinnostusta ei ole ollut aiemmin. Mikäli on, jatketaan kysymystä 

selvittämällä mitkä tuottajat ovat heidän päämiehiään ja kuinka monta näitä on. 

Toisessa kysymyksessä selvitetään sitä, miten yritys etsii valikoimiinsa uusia tuotteita. 

Tarkentamassa kysymystä on muutamia mahdollisia vaihtoehtoja, jotka ovat yleisimpiä 

tapoja etsiä tuotteita valikoimiin. Tällä kysymyksellä pyritään saamaan vastauksia siihen, 

ovatko portugalilaiset tuottajat olleet väärällä tavalla liikenteessä etsiessään itselleen 

maahantuojaa Suomeen. Tämä tieto myös helpottaa Wines Of Portugalin toimintaa, 

kun he auttavat portugalilaisia viinitaloja löytämään maahantuojia. Kolmannessa 

kysymyksessä selvitetään maahantuojien kiinnostusta portugalilaisia tuotteita kohtaan. 

Kysymys on kaksiosainen, jonka ensimmäisessä osassa verrataan portugalilaisten 

viinien kiinnostavuutta Euroopan sisällä ja toisessa osassa niin sanottuun uuteen 

maailmaan. Tällä kysymyksellä saadaan lisäselvitystä siihen, että kuinka paljon 
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portugalilaiset viinit kiinnostavat yrityksiä ja tarkemmin siihen, että missä kiinnostuksen 

aste liikkuu verrattuna kilpailijoihin. Neljännellä kysymyksellä pyritään selvittämään sitä, 

että kuinka paljon yrityksen uusien tuotteiden haku on keskittynyt juuri Portugaliin. 

Ensimmäiset neljä kysymystä selvittävät sitä, minkälaisilla tavoilla yritykset etsivät 

tuotteita valikoimiinsa ja vastaukset auttavat portugalilaisia viinitaloja löytämään 

paremmat reitit saavuttaakseen suomalaiset maahantuojat.  

 

Viides kysymys selvittää haastateltavan näkemystä Portugalista viinimaana. Kysymys 

sisältää neljä alakohtaa, joihin tulee saada vastaukset ja vastaukseen on annettu 

arvosteluasteikko 1-5, jossa 1 on heikko ja 5 on erinomainen. Nämä alakohdat ovat 

Wines of Portugalin promootiotoiminnassa keskeisiä asioita. Kuudes kysymys selvittää 

samalla 1-5 arvosteluasteikolla portugalilaisten viinien hinnan ja laadun suhteen 

käsitystä. Kysymyksessä käsitellään punaviinit ja valkoviinit erikseen kolmessa eri 

hintaluokassa. Seuraavassa kysymyksessä vertaillaan samalla asteikolla portugalilaisten 

viinien laadun tasoa muun Euroopan tasoon ja seuraavassa kysymyksessä vertailun 

kohteena ovat uuden maailman viinimaat. Yhdeksännessä kysymyksessä selvitetään 

näkemystä Portugalin perinteikkäistä rypälelajikkeista. Pyritään saamaan selville, ovatko 

Portugalin erikoiset rypälelajikkeet viinien etu vai haitta ja tarkentavana kysymyksenä 

on, onko tällaisia viinejä yrityksen mielestä vaikeampi myydä. Kymmenes kysymys 

käsittelee portugalilaisia viinejä, jotka ovat valmistettu kansainvälisistä rypälelajikkeista. 

Jatkokysymyksenä on, valmistavatko yritysten portugalilaiset päämiesyritykset viinejä 

näistä lajikkeista ja tuoko yritys niitä Suomeen. Mikäli päämiesyritys valmistaa näitä 

viinejä, kysymys jatkuu selvittämällä, miksi yritys ei tuo näitä viinejä Suomeen. 

Seuraavassa kysymyksessä selvitetään arvosteluasteikolla 1-5 haastateltavan yleistä 

käsitystä Portugalin eri viinialueista. Arvosteluasteikossa on lisäksi 0, jos haastateltavalle 

kyseinen viinialue on täysin tuntematon. Tällä kysymyksellä saadaan selville, mitkä 

alueet ovat kiinnostavimmat ja arvostetuimmat. Kysymykset 5-11 selvittävät 

haastateltavan näkemyksiä Portugalista viinimaana. 

 

Kahdennessatoista kysymyksessä selvitetään portugalilaisten viinien yleistä imagoa. 

Alakysymyksinä ovat, onko imago heikko vai voimakas, hyvä vai huono. Tämän 

kysymyksen vastaus merkataan nelikenttään, jossa pystyakseli mittaa imagon 

positiivisuutta/negatiivisuutta ja vaaka-akseli mittaa imagon signaalin voimakkuutta. 
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Lopuksi pyydetään kuvailemaan adjektiivein ja lopuksi vielä, että mikä siihen on 

vaikuttanut. Tämän kysymyksen sisältö on toimeksiantajan haluama. 

Kolmannessatoista kysymyksessä selvitetään imagoon vaikuttaneita seikkoja. Tämä 

selvittää sitä, mitä kautta haastateltava on kehittänyt imagokäsityksensä portugalilaisiin 

viineihin. Seuraavassa kysymyksessä pyritään selvittämään portugalilaisten viinien 

ulkoviinillisiä ominaisuuksia eli viinin ulkoista suunnittelua, kuten nimeä ja etikettiä. 

Portugalilaisia pyritään vertaamaan muiden maiden viinien yleisilmeeseen kysymällä 

ovatko portugalilaiset tuotteet myyvempiä vai heikompia kuin muut. Seuraavassa 

kysymyksessä selvitetään sitä, onko yritykselle kuinka tuttu tämän työn toimeksiantaja, 

Wines of Portugal. Kysymyksellä pyritään selvittämään sitä kuinka Wines of Portugalin 

viestintä on toiminut ja kuinka paljon mahdollisesti se on vaikuttanut yrityksen 

imagokäsitykseen ja portugalilaisten viinien näkyvyyteen. Alakysymyksissä pyydetään 

kuvailemaan toimintaa ja vertaamaan sitä muiden kilpailevien maiden vastaaviin 

järjestöihin. Kysymykset 12 - 15 selvittävät portugalilaisten viinien imagoon liittyviä 

asioita. 
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3 Tutkimuksen tulokset 

Tutkimukseen haastateltiin Alkon valikoimassa eniten viinejä omaavia 

maahantuontiyrityksiä. Näistä yrityksistä haastateltiin henkilöitä, jotka työskentelevät 

portugalilaisten tuotteiden kanssa. Haastateltavia olivat Stella Winesilta senior product 

manager Jouni Taarna, Fondbergilta marketing & brand manager Miia Luoto, Hartwa-

Tradelta avainasiakaspäällikkö Jukka Routala, Wennercosta junior tuotepäällikkö 

Eveliina Issakainen, Alpha Beveragesista Altian business developement manager Anu 

Hedman, Amkasta Myyntipäällikkö Tommi Westerlund, Servaalista tuotepäällikkö Suvi 

Sinivirta, Winestatesta tuotepäällikkö Riitta Välitalo-Ferreira ja Beverage Partners 

Finlandista tuotepäällikkö Sanna Jäppinen. Alkon puolesta haastateltavina olivat viinien 

tuoteryhmäpäällikkö Petri Aalto ja viinienostaja Kirsi Erme, jonka vastuualueisiin 

kuuluu muiden muassa portugalilaiset viinit. 

 

3.1 Portugalilaisten viinien tilanne Suomessa 

Portugalissa on tuotettu viiniä jo ennen antiikin roomalaisten aikaa. Pitkään portviinit ja 

väkevöidyt Madeiran viinit olivat ainoita viinejä, joita vietiin maasta. Suomessa 

Portugalilaisia viinejä on ollut myynnissä pitkään kuten Vinho Verden alueen 

pirskahtelevaa valkoviiniä, Casal Garciaa vuodesta 1972 ja Mateus rosé-viiniä vuodesta 

1965 (Pohjoisranta). Vuonna 1986 Portugalin liittyessä EU:hun, sen viinin tuotantoa 

ryhdyttiin kehittämään EU:n tuilla. Viinitarhoja modernisoitiin ja laatu kehittyi 

huomattavasti sekä vientiä pyrittiin kasvattamaan. (Wines of Portugal 2010, n.)  

 

Portugalilaisten viinien kulutus on ollut Suomessa melko vähäistä kuitenkin. 

Portugalilainen punaviini on jäänyt selkeästi suurempien viinimaiden taakse ja on 

myyntimääriltään samassa luokassa kuin Yhdysvallat. Portugalilaisen valkoviinin myynti 

on niin vähäistä, että Alkon julkaisemissa tilastoissa se luokitellaan ’muiden 

viinimaiden’ joukkoon. Valikoima on Alkon monopolissa kasvanut hyvinkin paljon 

vuoteen 2013 tultaessa, kuten huomataan kuvio 3.:sta (Kuvio 3). Vielä vuonna 2007 

portugalilaisten punaviinien myynti Alkossa oli 296 000 litraa, josta se seuraavana 

vuonna nousi 318 000 litraan. Vuonna 2009 tapahtui notkahdus myyntimäärissä, jolloin 
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litramääräinen myynti laski 255 000 litraan. Myyntimäärät lähtivät nousuun vuonna 

2010, jolloin portugalilaista punaviiniä myytiin Alkon kautta 454 000 litraa ja kyseisenä 

vuotena Portugali lähestyi hyvin paljon tilastoissa sitä edellä olevaa Yhdysvaltoja, jonka 

myynti oli vuonna 2010 497 000 litraa. Vuonna 2011 kasvu jatkui ja myyntimäärä oli 

470 000 litraa ja Yhdysvallat pysyi Portugalin edellä vain 471 000 litran myynnillä. 

Vuonna 2012 Portugali kasvatti myyntiään vielä hieman 473 000 litraan. Vuonna 2013 

helmikuun aikana Portugali on säilyttänyt 8. paikkansa myyntitilastoissa ja on 

kasvattanut myyntiään edellisen vuoden samaan hetkeen verrattuna 5,9 %. (Alko 

2013b) 

 

 

Kuvio 3. Portugalilaisen punaviinin myynnin kehitys 2007 - 2012. 

 

Koko maailman mittakaavassa Portugali on tuotantomäärissään sijalla 10 (Kuvio 4.). 

Kuten kuvio 4.:stä nähdään, niin Portugali ei kilpaile samoissa tuotantomäärissä muun 

muassa Ranskan ja Italian kanssa eikä myöskään Alkon myyntitilastoissakaan. Tosin 

Suomessa eniten viiniä myyvä maa, Chile, on tällä listalla lähimpänä Portugalia. Suomen 

markkinoilla Portugalin lähin kilpailija on Yhdysvallat, joka on maailman 4. suurin 

viinintuottajamaa. Tähän nähden Portugalin tilanne Suomen markkinoilla on hyvä, 

mutta ei yhtä hyvä kuin Chilen. 
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Kuvio 4. Viinin tuotantomäärät maailmassa vuonna 2010 

 

3.1.1 Yritysten hankintakanavat 

Haastatelluista yrityksistä suurimmalla osalla oli portfoliossaan portugalilaisia tuottajia. 

Kymmenestä yrityksestä vain yhdellä ei ollut portugalilaista tuottajaa, joka tekisi 

väkevöimättömiä viinejä. Tämä yritys mainitsi syiden tähän olevan Alkon vaikeahkoiksi 

koetut tuotehaut ja muiden asiakkaiden olemattoman kiinnostuksen portugalilaisiin 

viineihin. Aiemmat portugalilaiset päämiehet eivät olleet pysyneet tyytyväisinä, joten 

yhteistyö tuli päätökseensä. Suurimmalla osalla haastatelluista oli portfoliossaan yksi tai 

kaksi portugalilaista päämiestä, jotka kattavat muutaman Portugalin viinialueen. Yhdellä 

yrityksellä on portfoliossaan viisi portugalilaista päämiestä, minkä he kokevat olevan 

tarpeeksi suuri määrä sekä myös valtakirjat useammilta viinitaloilta tarjota tuotteita 

tulevaisuudessa Alkolle. Monilla muillakin haastatelluilla on myös olemassa 

portfoliossaan päämiehiä, jotka eivät ole tällä hetkellä aktiivisia. Tämä tarkoittaa sitä, 

että näiden tuottajien tuotteita ei tuoda tällä hetkellä maahan, mutta nämä maahantuojat 

yrittävät saada näitä tuotteita Alkoon aina kun on mahdollista. 
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Kaikki tutkimukseen haastatellut yritykset mainitsivat, että heidän portfolioidensa 

suuret linjaukset menevät Alkon tuotehakujen mukaan. Tämä johtuu siitä, että Alko on 

suurin alkoholin myyntikanava Suomessa. Noin 90 % Suomessa myytävästä alkoholista 

myydään Alkon kautta. Tästä syystä pelkkään ravintolavalikoimaan tuotteen ottaminen 

koetaan kaupallisesti liian hyödyttömäksi. Mikäli tämä logistinen kanava Alkoon 

saadaan avattua, voidaan ottaa valikoimiin kyseiseltä tuottajalta enemmänkin tuotteita ja 

myydä niitä muillekkin asiakkaille kuin Alkolle.  

 

Haastatellut mainitsivat, että he joutuvat Alkon monopoliaseman takia myötäilemään 

paljon Alkon tuotehakuja. Mikäli Alko hakee jotain tiettyä tuotetta, jota maahantuojan 

portfoliossa ei vielä ole, sitä pyritään etsimään. Uusien päämiesten etsiminen 

maahantuontiyrityksissä myös voi lähteä siitä, että tarkkaillaan omaa portfoliota ja 

etsitään sieltä mahdollisia puutteita eri maista ja niiden alueista. Mikäli moisia aukkoja 

löytyy, etsitään omatoimisesti eri kanavia käyttäen sopivia tuottajia. Haastatellut 

yritykset etsivät uusia tuottajia pääosin suoralla kontaktilla sekä ulkomaisten viinialan 

messujen kautta. Suorat kontaktit tapahtuvat siten, että maahantuoja etsii tietyn maan 

tuottajia omatoimisesti internetin välityksellä tai kyseisen maan viinialan kattojärjestöjen 

kautta suosituksia pyytämällä. Monet mainitsivat tärkeimmäksi tapahtumaksi Saksassa 

järjestettävät Prowein –messut. Joissain tapauksissa myös tuottajat ottavat yhteyttä 

maahantuontiyritykseen. Useimmiten nämä kontaktit eivät tuota tuloksia. Maahantuojat 

tekevät itse pohjatyön ja siten löytävät mielenkiintoisimmat ja itselleen sopivimmat 

tuottajat. Muutamat haastateltavat mainitsivat myös, että ”puskaradion” kautta kulkee 

sana hyvistä maahantuojista tuottajien keskuudessa. Jos tuottajat puhuvat keskenään 

siitä, että tietty maahantuoja tekee erinomaista työtä, voi tuottaja vaihtaa 

maahantuojaansa vaikka sillä olisi aktiivisia tuotteita Suomen markkinoilla. Messut 

Suomessa eivät niinkään kiinnosta maahantuojia uusien päämiesten etsimisessä, vaan 

niissä tapahtumissa pääosin tarkkaillaan mitä kilpailevat yritykset tekevät. Haastatellut 

kylläkin mainitsivat, että koko ajan kuitenkin ollaan tarkkoina jos jostain löytyisi uutta 

toimintaa kaupallisessa mielessä. 
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3.1.2 Kiinnostus portugalilaisiin viineihin 

Kun tarkastellaan Alkon viinien myyntimääriä alkuperämaittain, huomataan, että eniten 

viiniä myyvän maan, Chilen, myynti on yli 16 kertainen Portugalin myyntiin verrattuna 

ja toiseksi suurimman, Espanjan, myynti oli yli kahdeksan kertainen vuonna 2012. 

Useimmat haastatelluista mainitsivatkin, että Portugalilaiset viinit eivät kiinnosta 

kaupallisessa mielessä yhtä paljon kuin suurempien viinimaiden viinit, koska pelkästään 

yhden chileläisen punaviinin myynti voi olla suurempi vuositasolla kuin koko 

Portugalin punaviinien myynti yhteensä. Näin oli esimerkiksi vuonna 2012 kun 

Suomen myydyin viini oli chileläinen Gato Negro Cabernet Sauvignon, joka myi 

hieman yli 880 tuhatta litraa, kun kaikki portugalilaiset punaviinit myivät yhteensä 473 

tuhatta litraa (Alko 2013, a). Haastatteluista kävi ilmi, että portugalilaiset punaviinit 

edullisemmassa päässä voivat tuottaa yritykselle rahaa kohtalaisesti, mutta mikäli 

tuotteen hinta kohoaa ylemmäksi kuin suosituin hintaluokka, tuotteet eivät enää 

kiinnosta yrityksiä kaupallisessa mielessä yhtä paljon. Punaviinit Portugalin kohdalla 

ovat kohtalaisen hyvissä litramäärissä, mutta valkoviinien kohdalla portugalilaisia 

myydään erittäin vähän. Kaikki haastatteluun vastanneet vastasivat Euroopan sisällä 

kiinnostuksen Portugalia kohtaan olevan suurin piirtein suurien viinimaiden Espanjan, 

Italian ja Ranskan jäljessä. Muihin maanosiin verrattuna Portugali jää Argentiinan, 

Chilen, Australian ja Etelä-Afrikan alapuolelle. Yksi haastatelluista mainitsi, että 

Portugali nostaa koko ajan kiinnostustaan verrattuna uuteen maailmaan, koska se ohitti 

myyntimäärissään Yhdysvallatkin. Portugalilaisten viinien vähäiseen kiinnostukseen 

mainittiin syiksi niiden vähäinen kysyntä kuluttajien keskuudessa ja tästä johtuvat pienet 

myyntimäärät. Myös monet mainitsivat, että portugaliin kohdistuvat tuotehaut Alkossa 

eivät ole kaupallisessa mielessä kovinkaan kiinnostavia, koska niistä osa on hyvin 

kalliiden viinien hakuja. Yksi haastatelluista mainitsi, että tämänhetkiseen Alkon 

ostosuunnitelmaan kuuluu viisi portugalilaista viiniä, joista kolme on kalliita, noin 20 

euron viinien hakuja ja vain kaksi on edullisemman hintaluokan hakuja, joissa voi olla 

kaupallisesti kiinnostavia myyntimääriä. Jos vertaillaan Yhdysvaltojen ja Portugalin 

myyntimääriä, huomataan, että Portugali on kirinyt viime vuosien aikana eron kiinni ja 

mennyt Yhdysvalloista ohi (Kuvio 3). Portugalilaisia punaviinejä Alkon valikoimissa on 

38 nimikettä, joista 24 tällä hetkellä on Alkon vakiovalikoimassa ja loput tilaus- tai 

erikoisvalikoiman tuotteita sekä Yhdysvaltalaisia on 67 nimikettä, joista 26 on 
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vakiovalikoimassa ja loput tilaus- tai erikoisvalikoimassa (Alko 2013, c). Alkon 

valikoimat Portugalin osalta eivät ole muuttuneet samassa vauhdissa kuin sen 

myyntimäärät ovat kasvaneet ja tässä muutamat haastateltavat ovat nähneet selkeästi 

kasvupotentiaalia portugalilaisten viinien kohdalla. Yksi haastatelluista mainitsi, että he 

ovat pyrkineet Alkon ostajille tuomaan esille Portugalia, jotta valikoima mahdollisesti 

voisi kasvaa. Kaikki haastattellut mainitsivat, että heidän kiinnostustaan määrittää 

vahvasti Alko, joka on heidän suurin asiakkaansa. Alkosta tähän vastattiin, että näihin 

määriin on luettu kaikki tuotteet, jotka ovat olleet kyseisenä ajanjaksona valikoimissa ja 

mukaan on laskettu myös tilausvalikoiman tuotteet, jotka eivät kuulu Alkon 

vakiovalikoimaan vaan ne ovat maahantuojien omia lisäyksiä. Tilausvalikoiman 

tuotteiden määrä kertoo siitä, että kyseiset maahantuojat näkevät näille tuotteille olevan 

kysyntää. Koska tilausvalikoiman koko Yhdysvaltalaisissa tuotteissa on Portugalia 

suurempi ja tilausvalikoimaan maahantuojat voivat nostaa tuotteita kuten itse kokevat 

tarpeelliseksi niin näiden tuotteiden määräero kielii siitä, että Yhdysvallat nähdään 

Portugalia mielenkiintoisempana maana kaupallisessa mielessä. Tuotteiden melko suuri 

määräero ei siis johdu Alkon ostopolitiikasta vaan myös osittain maahantuojien omasta 

toiminnasta. 

 

3.1.3 Panostus portugalilaisiin viineihin 

Koska Alko määrittään alkoholikauppaa Suomessa ja on haastateltujen yritysten suurin 

asiakas, sen tuotehaut määrittävät hyvin paljon myös maahantuontiyritysten toimintaa. 

Alko julkaisee kaksi kertaa vuodessa ostosuunnitelmansa (Alko d). Kun 

ostosuunnitelma julkaistaan maahantuontiyritykset selvittävät omasta 

päämiesportfoliostaan, että löytyykö sopivia tuotteita tarjottavaksi Alkolle. Mikäli 

sopivia tuotteita ei löydy, yrityksen sisällä pohditaan, että ovatko kyseiset haut niin 

tärkeitä kaupallisesti, että niihin kannattaa käyttää resursseja. Seuraavassa selvitetään, 

kuinka voimakkaasti yritykset ovat panostaneet sopivien portugalilaisten tuotteiden 

etsimiseen portfolioonsa.  

 

Kolmella haastatelluista yrityksistä on päämiehinään niin sanottuja brokereita. Nämä 

brokerit ovat yrityksiä, jotka hallitsevat pienempien tuottajien tuotteiden jälleenmyyntiä. 

Yhteistyö tämänlaisten yritysten kanssa helpottaa maahantuojaa Alkon hakujen kanssa, 
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koska yhden brokerin valikoima on monesti suurempi kuin yhden viinintuottajan. 

Näiden yritysten ei tarvitse varsinaisesti käyttää omia resurssejaan sopivan viinin tai 

uuden tuottajan etsimiseen, koska brokerin luoma verkko on suurempi kuin yksittäisen 

viinitalon. Niillä yrityksillä, joilla on portfoliossaan vain yksi päämies yhdeltä alueelta, 

on vaikeampi saada Alkon valikoimiin tämän yrityksen viinejä, koska Alkon harvat 

Portugaliin kohdistuvat haut eivät välttämättä osu kriteereiltään kohdalle.  

 

Alkon Portugaliin kohdistuvat haut ovat haastateltavien mukaan melko hankalia. 

Monet hauista ovat epäkaupallisiin tuotteisiin kohdistuvia, ja niihin haastatellut 

mainitsevat, että uusien päämiesten etsimiseen niitä varten ei kannata käyttää resursseja. 

Kaupallisesti potentiaalisiin hakuihin pyritään etsimään voimakkaammin uusia tuottajia, 

mikäli niitä ei portfoliosta sillä hetkellä löydy. Portugalilaisten viinien heikohkon 

menekin takia myös harvemmat haut ovat kaupallisesti mielenkiintoisia, koska 

myyntitavoitteet eri maiden viinien kohdalla ovat samat. Kuten yksi haastatelluista 

mainitsi, että yli 10 euron portugalilainen valkoviini tuskin tulee menestymään, koska 

niitä ei tunneta. Haastatellut eivät koe portugalilaisia viinejä tarpeeksi hyvin myyviksi 

tuotteiksi, joten harvojen hakujen kohdalla nähdään tarpeeksi potentiaalia, jotta 

kannattaisi käyttää resursseja ja tuote maksaisi resurssien käytön takaisin. 

 

3.2 Käsitykset portugalilaisista viineistä ja Portugalin ominaisuuksista 

viinimaana 

Laatu on yhdenmukaisuuden hallinnan erittelyä asiakkaan tyytyväisyyden 

saavuttamiseksi (Prasad 1995, 135). Tässä työssä laatua tarkastellaan viinialan 

ammattilaisten näkökulmasta. Kokemien laatukäsitysten lisäksi selvitetään tietoutta ja 

käsityksiä Portugalista viinimaana. Viinin laatu on keskeisimpiä käsitteitä tässä 

opinnäytetyössä. Se mitataan asiantuntijoiden toimesta empiirisin keinoin 

aistinvaraisesti arvioiden.  

 

Laadun määrittämiseen on käytetty montaa erilaista kriteeristöä. Asiantuntijoilla voi olla 

erimielisyyksiä siitä kuinka tietty viini täyttää kriteeristön. Vaikka viinituomaristo voi 

olla eri mieltä joistain asioista, yleensä kuitenkin näkemykset ovat hyvin yhteneväisiä 

viinin laadun ja sen tekijöiden osalta. Viinejä on myös hyvä verrata niiden hintaan, 
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mutta hinnan ja laadun vertaaminen tulee tapahtua vasta kun viinin laatu on arvosteltu. 

Viinejä on myös hyvä verrata saman alueen toisiin viinehin, jotta voidaan saada kuva 

alueen yleisestä tasosta. Viinejä ei kuitenkaan tule verrata pelkästään alueen sisällä, 

koska muuten ei saada täyttä käsitystä alueiden paremmuudesta toisiinsa nähden. On 

hyvä olla tietty kriteeristö, joka koskee kaikkia viinejä. Viinin tasapaino on keskeinen 

käsite viinin laadussa. Sitä voidaan ajatella esimerkiksi siitä näkökulmasta, että sen 

toisella puolella ovat sokeripitoisuus ja hedelmäisyys sekä toisella puolella tanniinint ja 

hapokkuus, koska nämä parit ovat vastakohtia toisilleen. Liiallinen sokeripitoisuus tai 

hedelmäisyys voidaan tasapainottaa tanniineilla ja hapoilla, jotta kokonaisuus olisi 

tasapainossa. Jos viinissä on liikaa sokeria ja hedelmäisyyttä, sen rakenne tuntuu 

heikolta. Jos viinissä on liikaa happoja ja tanniineja, viini tuntuu kireältä ja kulmikkaalta. 

Viinin eri ominaisuuksien tulisi olla myös hyvin integroituneena toisiinsa. Vaikka 

hedelmäisyys voi tuntua tasapainoiselta, hapot voivat kuitenkin olla hieman 

aggressiiviset. Alkoholin tulee myös olla hyvin integroituneena muihin makuihin kuten 

myös tammikypsytyksestä muodostuneiden aromien. Viinin maun eri komponenttien ja 

rakenteen konsentraatio on myös tärkeä kriteeri viinin laadussa. Viini, jossa on hyvin 

kevyt konsentraatio, on harvemmin hyvälaatuinen, mutta liika konsentraatio ei 

myöskään ole hyvän viinin merkki. Maun pituudella tarkoitetaan sitä, että kuinka 

pitkään viinin miellyttävät aromit pysyvät suussa sen jälkeen kun viini on nielaistu tai 

syljetty pois suusta. Ne viinit, joissa on hyvä konsentraatio, maistuvat pitkään. Mitä 

pidempi maku viinissä on sitä korkeampi on sen laatu. Korkealaatuisessa viinissä on 

myös moniulotteinen maku ja tuoksu. Nämä maut voivat tulla suoraan rypäleestä 

itsestään, tammikypsytyksestä ja pullokypsytyksestä. Kompleksinen viini tuntuu 

muuttavan aromejaan lasissa. Kun arvioijan nenä turtuu päällimmäisiin aromeihin, 

herkemmät aromit nousevat esille. Korkealaatuisen viinin tulisi myös tuoda esille sen 

alkuperänsä. Viinin ikääntymiskyky on myös korkealaatuisen viinin yksi osa-alue. 

Ikääntymiskelpoisessa viinissä tulee olla paljon rakennetta eli happoja ja tanniineja sekä 

runsaasti makujen konsentraatiota. Kun viini alkaa kehittyä pullossa, nämä kaikki 

alkavat kuivua ja tilalle nousevat pullokypsytyksen tuomat maamaiset ja kuivat aromit. 

Viini on parhaimmillaan kun pullokypsytyksen tuomat aromit ovat tasapainossa 

alkuperäisen maun kanssa. Viinin laatu siis muodostuu sen tasapainosta, sopivasta 

konsentraatiosta, intensiteetistä, kompleksisuudesta, persoonallisuudesta ja 

kypsytyspotentiaalista. (WSET 2011, 57) 
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Viinin laadun voi ajatella myös tekniseltä näkökulmalta, jolloin katsotaan, että onko 

viini kunnossa vai mahdollisesti viallinen. Viinin vikoja ovat useimmiten 

viininvalmistuksessa tai pullotuksessa tapahtunut virhe. Yleisin tällainen virhe on 

viinistä löytyvä kemiallinen yhdiste nimeltään trikloorianisoli, joka voi tulla viiniin 

valmistamosta tai viallisista korkeista. (WSET 2011, 53) 

 

3.2.1 Ominaisuudet viinimaana 

Kuvio 5.:ssä tarkastellaan Portugalin ominaisuuksia viinimaana (Kuvio 5). Arvostelun 

kohteina olivat ensimmäisenä Portugalin omaperäisyys viinimaana, toisena sen 

perinteet, kolmantena Portugalin monipuolisuus rypälelajikkeiden runsauden suhteen ja 

neljäntenä Portugalin monipuolisuus sen viinialueiden suhteen. Nämä ovat asioita, joita 

Wines of Portugal pyrkii korostamaan promootiotoiminnassaan. Haastateltaville 

annettiin arvosteluasteikko yhdestä viiteen, jossa arvosana yksi tarkoitti heikkoa ja viisi 

tarkoitti erinomaista.  

 

Arvosteltavista kohteista ensimmäisenä oli Portugalin omaperäisyys viinimaana, jolla 

tarkoitetaan sitä, että tehdäänkö Portugalissa omaperäisiä tuotteita, joita ei muualla 

maailmassa tuoteta. Omaperäisyyden keskiarvoksi tuli neljä. Se tarkoittaa sitä, että 

haastateltavat näkevät Portugalin maana, jossa tehdään paljon sellaisia viinejä, joita 

vastaavanlaisia ei löydy muualta maailmasta. Haastatelluista kaksi antoi 

omaperäisyydelle arvosanan kolme, kuusi antoi arvosanan neljä ja kaksi haastateltua 

antoi arvosanan viisi. Tästä voidaan päätellä, että kahdeksan kymmenestä haastatellusta 

näkevät Portugalin omaperäisenä viinimaana, josta tulee paljon omaperäisiä viinejä. 

Kaksi haastateltua, jotka antoivat arvosanan kolme, eivät nää Portugalia eritysen 

omaperäisenä, mutta kuitenkin viinimaana, joka ei seuraa täysin sitä mitä muut maat 

tekevät.  

 

Toisena arvostelun kohteena olivat Portugalin perinteet viinimaana. Perinteillä 

tarkoitetaan sitä kuinka näkyvät vanhat viinintekoperinteet ovat maan tuotannossa. 

Perinteiden saamien arvosanojen keskiarvoksi tuli 4,2. Kolme vastanneista antoi 

arvosanaksi korkeimman, viisi. Kuusi vastanneista antoi arvosanaksi neljä ja yksi antoi 
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arvosanan kolme. Tästä voimme päätellä, että Portugalin perinteitä viinimaana 

arvostetaan ja ne näkyvät vielä hyvin tänäkin päivänä viinin tuotannossa. Arvostelun 

ohessa kaksi vastaajaa mainitsi, että omaperäisyys ja perinteet ovat toisiaan kohtaan 

ristiriidassa, koska perinteikäs tyyli monesti sulkee pois uusien asioiden kokeilun.  

 

Seuraavaksi arvostelun kohteena oli Portugalin monipuolisuus rypälevalikoimansa 

suhteen. Vastausten keskiarvo oli 4,2, josta voidaan päätellä, että haastatellut kokevat 

Portugalin rypälelajikkeiden paljouden runsaana ja niiden keskinäisen erilaisuuden 

hyvänä. Haastatelluista viisi antoi arvosanaksi viisi, kaksi antoi arvosanaksi neljä ja 

kolme antoi arvosanaksi kolme. Suuri rypälelajikevalikoima koettiin yhtenä suurista 

vaikutuksista siihen, että Portugali on omaperäinen viinimaa. Yksi haastatelluista 

mainitsi, että rypälelajikkeiden monipuolisuus tulee selkeästi enemmän esille punaisissa 

lajikkeissa kuin valkoisissa.  

 

Portugalin viinialueiden monipuolisuus sai arvosanojensa keskiarvoksi 3,4. Vain yksi 

haastatelluista antoi arvosanaksi viisi, kolme antoi arvosanaksi neljä, viisi antoi 

arvosanaksi kolme ja yksi antoi arvosanaksi kaksi. Yksi haastatelluista koki Portugalin 

viinialueet toisiinsa nähden hyvin erilaisina. Kolme koki, että vaihtelevuutta alueiden 

välillä on melko paljon. Puolet haastatelluista koki, että vaihtelevuutta on jonkin verran 

ja yksi haastatelluista koki vaihtelevuuden melko vähäiseksi. Yksi haastatelluista, joka 

koki alueiden monipuolisuuden hyväksi, mainitsi, että alueiden ja rypäleiden 

monipuolisuus aiheuttaa ongelmia. Ongelmat ovat sellaisia, että portugalilaisia viinejä 

on hyvin vaikea laittaa yhteen muottiin, koska eri alueilla tehdään tyylillisesti hyvin 

toisistaan poikkeavia viinejä.  



 

 

25 

 

Kuvio 5. Portugalin koetut ominaisuudet viinimaana 

 

 

3.2.2 Hinnan ja laadun suhde 

Seuraavassa tarkastellaan haastateltavien näkemyksiä portugalilaisten viinien hinnan ja 

laadun suhteesta. Hinnan ja laadun suhteen näkemys muodostuu sillä tavoin, että 

asiantuntija arvioi viinin laadun tietylle tasolle ja sen jälkeen sitä verrataan pullon 

hintaan. Mikäli laatu ei ole hintaansa nähden tarpeksi hyvä, hinta-laatusuhde on huono. 

Taas jos viinin laatu on korkea ja hinta on matala, voi hinta-laatusuhteen nähdä 

hyväksi. Arvosteluasteikko on sama kuin edellisessä kysymyksessä. Viinit ovat jaettu 

kahteen pääluokkaan, jotka ovat puna- ja valkoviinit. Molemmat pääluokat ovat jaettu 

kolmeen hintaluokkaan, jotka ovat edulliset noin alle 10 euroa, keskihintaiset noin 10–

17 euroa ja kalliit yli 17 euroa. Nämä hintaluokat ovat viitteellisiä hintaluokkia, joihin 

koetut viinit kuuluisivat jos ne olisivat Alkon valikoimassa. 

 

Kuten kuviosta 6 huomataan punaviinien edullisen hintaluokan viinien arvosana on 

3,3. (Kuvio 6.) Haastatelluista yksi antoi arvosanan viisi, kolme antoi arvosanan neljä, 

kolme antoi arvosanan kolme ja kaksi antoi arvosanan kaksi. Yksi haastatelluista ei 

kokenut pystyvänsä antamaan ollenkaan vastausta tähän hintaluokkaan, koska ei ollut 

maistanut tarpeeksi tämän hintaluokan portugalilaisia viinejä, jotta voisi antaa 

vastauksen. Selkeää yhdenmukaisuutta vastauksissa ei ollut. Keskiarvo kuitenkin antaa 

ymmärtää, että tässä hintaluokassa portugalilaiset viinit ovat yleisesti ottaen hinta-
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laatusuhteeltaan hyviä tai hieman hintaansa laadukkaampia. Kaksi haastateltavaa näki 

portugalilaiset viinit tässä hintaluokassa hieman kalliina hintaansa nähden. Kolme 

henkilöä näki hinta-laatusuhteen olevan kohdallaan ja kolme haastateltavaa kokivat 

hinta-laatusuhteen olevan hyvä eli viini on hintaansa nähden laadukas. Yksi 

haastateltavista koki, että portugalilaiset viinit ovat erinomaisia hinta-laatusuhteeltaan 

tässä hintaluokassa.  

 

Keskihintaisten hintaluokassa keskiarvoksi tuli 3,45 eli hieman hinta-laatusuhde on 

hieman keskivertoa parempi. Kaksi haastatelluista koki viinien tässä hintaluokassa 

olevan hintaansa nähden erittäin laadukkaita antaen arvosanaksi viisi. Viisi antoi 

arvosanaksi neljä eli viinit ovat hinta-laatusuhteeltaan hyviä. Yksi haastatelluista koki, 

että viinien hinta-laatusuhdetta ei kuvaa arvosana kolme, mutta arvosana neljä olisi 

hieman liian korkea, joten arvosanaksi tuli 3,5. Haastatelluista kaksi oli sitä mieltä, että 

tämän hintaluokan punaviineissä hinta-laatusuhde on kohdallaan eli antoivat 

arvosanaksi kolme. Tämän hintaluokan tuotteissa on hieman yhdenmukaisuutta kun 

yksikään haastatelluista ei kokenut viinien olevan laadultaan keskivertoa heikompia 

hintaansa nähden. Yleisesti ottaen tämän hintaluokan viinit koetaan hinta-

laatusuhteeltaan hieman paremmiksi kuin edullisemman. 

 

Yli 17 euron hintaisissa viineissä arvosanojen keskiarvo on 3,5. Haastatelluista neljä oli 

sitä mieltä, että laatu on näissä viineissä hintaansa nähden erittäin hyvä eli he antoivat 

arvosanaksi viisi. Kaksi antoi arvosanaksi neljä eli laatu on hintaansa nähden hieman 

parempi. Neljä antoi arvosanaksi kolme eli hinta-laatusuhde on kohdallaan. Tässä 

hintaluokassa nähdään, että hinnan ja laadun suhde on hieman keskivertoa parempi, ja 

alempiin hintaluokkiin nähden hinta-laatusuhde on hieman parempi. Hinta-laatusuhde 

punaviineissä on kasvava, mitä korkeammalle mennään hintaluokissa, mutta ero 

edullisimman ja kalleimman hintaluokan välillä ei ole kovinkaan suuri. 
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Kuvio 6. Punaviinien hinta-laatusuhde eri hintaluokissa 

 

Valkoviinien hinta-laatusuhde on kuvattu kuviossa 7 (Kuvio 7).Valkoviinien kohdalla 

edullisimmassa hintaluokassa vastausten keskiarvoksi muodostui 2,8 eli keskiarvon 

perusteella haastatellut kokivat hinta-laatusuhteen olevan hieman keskivertoa heikompi. 

Vastaajista yksikään ei kokenut hinta-laatusuhdetta erinomaiseksi ja vain yksi koki sen 

olevan keskivertoa parempi eli antoi arvosanaksi neljä. Kuusi vastaajista koki hinta-

laatusuhteen olevan kohdillaan eli antoivat arvosanaksi kolme. Kolme haastatelluista 

koki hinta-laatusuhteen olevan keskivertoa heikompi antamalla arvosanaksi kaksi. 

Punaviineihin verrattuna samassa hintaluokassa valkoviinit koetaan hinta-

laatusuhteeltaan hieman heikommiksi. 

 

Keskihintaisissa valkoviineissä keskiarvoksi tulee 3,72 eli yleisesti ottaen laatu koetaan 

hieman hintaansa paremmaksi. Yksi vastaajista koki hinta-laatusuhteen erinomaiseksi 

antamalla arvosanaksi viisi. Haastatelluista neljä antoi arvosanaksi neljä eli kokivat 

laadun hieman paremmaksi hintaan nähden. Yksi vastaajista koki, että arvosana kolme 

olisi liian alhainen ja neljä olisi liian korkea, joten arvosanaksi muodostui 3,5 ja 

vastaajista kolme oli sitä mieltä, että hinta-laatusuhde on kohdallaan tämän hintaluokan 

valkoviineissä. Yksi vastaajista ei kyennyt antamaan arvosanaa, koska ei ollut omasta 

mielestään maistanut tarpeeksi tämän hintaluokan valkoviinejä, jotta voisi muodostaa 

selkeän mielipiteen. Tässä hintaluokassa tulee melko selkeää nousua edelliseen kun 

arvosanan keskiarvo nousee 0,92 pisteellä. Tässä hintaluokassa vastauksissa on hieman 



 

 

28 

yhdenmukaisuutta, koska kaikki kokivat hinta-laatusuhteen olevan vähintään 

kohdallaan. 

 

Kalliiden valkoviinien arvosanojen keskiarvoksi muodostui 3,5 eli yleisesti ottaen hinta-

laatusuhde koettiin keskivertoa parempana. Vastaajista neljä oli sitä mieltä, että laatu on 

hintaansa nähden hyvä, ja neljä vastaajista oli sitä mieltä, että hinta-laatusuhde on 

kohdallaan. Kaksi vastaajista ei kyennyt vastaamaan tähän kysymykseen, koska eivät 

tunne tämän hintaluokan portugalilaisia valkoviinejä tarpeeksi hyvin. Tässäkin 

hintaluokassa hinta-laatusuhde nähdään hieman keskivertoa parempana, mutta 

kuitenkin pientä laskua on havaittavissa keskihintaisten hintaluokkaan verrattuna.  

 

 

Kuvio 7. Valkoviinien hinta-laatusuhde eri hintaluokissa 

 

 

 

3.2.3 Laatutaso verrattuna muihin maihin 

 

Seuraavassa tarkastellaan haastateltavien näkemyksiä portugalilaisten viinien 

laatutasosta muihin maihin verrattuna. Viinien tasoa vertaillaan Euroopan ja niin 

sanotun uuden maailman kanssa erikseen. Viinit ovat jaettu kahteen pääluokkaan, jotka 

ovat puna- ja valkoviinit. Molemmat pääluokat ovat jaettu kolmeen hintaluokkaan, 

jotka ovat edulliset noin alle 10 euroa, keskihintaiset noin 10–17 euroa ja kalliit yli 17 
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euroa. Nämä hintaluokat ovat viitteellisiä hintaluokkia, joihin koetut viinit kuuluisivat 

jos ne olisivat Alkon valikoimassa. Arvosteluasteikko on sama kuin edellisessä 

kysymyksessä, mutta tarkennuksena on, että arvosana kolme tarkoittaa, että laatu on 

yleistä keskitasoa. 

 

Edullisimmassa hintaluokassa, kun vertaillaan portugalilaisia punaviinejä yleiseen 

Euroopan tasoon, Portugali saa vastausten keskiarvoksi tasan kolme eli yleisesti ottaen 

portugalilaisten edullisten punaviinien taso on vastaavaa kuin kilpailevissa maissa. 

Tulokset näkyvät kuviossa 8 (Kuvio 8). Kolme vastanneista koki tason olevan 

parempaa kuin muualla Euroopassa ja antoivat arvosanaksi neljä. Neljä vastanneista 

koki laatutason olevan samalla tasolla kuin muualla Euroopassa ja antoi arvosanaksi 

kolme. Kolme vastanneista koki edullisten portugalilaisten viinien olevan hieman 

heikompaa tasoa kuin muualla Euroopassa ja antoivat arvosanaksi kaksi. Kun samassa 

hintaluokassa vertaillaan portugalilaisia viinejä uuden maailman viinehin, arvosanojen 

keskiarvo laskee hieman verrattuna Eurooppaan keskiarvoon. Arvosanojen 

keskiarvoksi tulee 2,8, joka viittaa siihen, että laatu koetaan yleisesti hieman 

heikommaksi kuin uudessa maailmassa. Kolme vastanneista antoi arvosanaksi neljä, 

joka tarkoittaa, että laatu olisi hieman parempaa kuin uudessa maailmassa. Kolme 

vastanneista antoi arvosanaksi kolme eli he kokivat laadun samanlaiseksi kuin uudessa 

maailmassa. Kolme vastanneista antoi arvosanaksi kaksi eli laatutaso koetaan hieman 

heikommaksi kuin uudessa maailmassa ja yksi vastanneista oli sitä mieltä, että laatu on 

heikkoa verrattuna uuteen maailmaan ja antoi arvosanaksi yksi. Arvosanoja 

tarkastelemalla huomataan, että portugalilaiset viinit pärjäävät muuhun Eurooppaan 

vertailemalla hyvin ollessaan suunnilleen samaa tasoa, mutta kun vertaillaan 

portugalilaisia viinejä uuden maailman tuotteisiin, niin uuden maailman laatu on 

hieman korkeampaa tässä hintaluokassa.  

 

Keskihintaisissa punaviineissä portugalilaiset viinit saavat arvosanojen keskiarvoksi 3,6 

kun vertaillaan laatutasoa Euroopan sisällä eli laatu koetaan hieman paremmaksi. 

Yksikään vastanneista ei kokenut laatua erittäin paljon korkeammaksi, mutta kuusi 

vastanneista oli sitä mieltä, että portugalilaiset viinit ovat yleiseen Euroopan tasoon 

verrattuna hieman parempia eli antoivat arvosanaksi neljä. Neljä vastanneista antoi 

arvosanaksi kolme eli kokivat laatutason samanlaiseksi kuin muualla Euroopassa. Kun 
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samassa hintaluokassa vertaillaan portugalilaisia viinejä uuden maailman viineihin, 

Portugalin keskiarvoksi muodostuu 3,1 eli yleisesti ottaen Portugali on lähes samaa 

tasoa, mutta hyvin vähän parempaa. Vastanneista kaksi antoi arvosanaksi neljä eli taso 

on hieman parempaa. Suurin osa eli seitsemän kymmenestä vastaajasta koki laadun 

olevan samaa tasoa eli antoivat arvosanaksi kolme. Vastaajista yksi koki laadun 

heikommaksi kuin uudessa maailmassa ja antoi arvosanaksi kaksi. Edelliseen 

hintaluokkaan verrattuna portugalin arvosanat nousivat molempien vertailukohtien 

osalta. Selkein nousu tapahtui, kun verrattiin keskihintaisia punaviinejä Euroopan 

sisällä. Edullisessa hintaluokassa portugalilaisten laatutaso jäi heikommaksi kuin uuden 

maailman viineillä, mutta keskihintaisissa portugalilaiset nousivat hieman ohi.  

 

Kalliiden punaviinien hintaluokassa Eurooppaan verrattuna Portugalin arvosanojen 

keskiarvoksi tulee 3,6 eli yleisesti ottaen laatu koetaan hieman parempana. Yksi 

vastanneista koki laadun olevan parempaa kuin muualla Euroopassa ja antoi 

arvosanaksi viisi. Portugalilaisten viinien laatutason hieman parempana koki neljä 

vastannutta eli he antoivat arvosanaksi neljä. Puolet vastanneista koki laatutason 

samanlaiseksi kuin muissa Euroopan maissa ja antoivat arvosanaksi kolme. Uuden 

maailman viinimaihin verrattuna arvosanojen keskiarvoksi tuli 3,7 eli laatu koetaan 

yleisesti ottaen hieman parempana kuin uuden maailman viineissä. Seitsemän 

kymmenestä vastanneesta koki laatutason hieman parempana ja antoivat arvosanaksi 

neljä. Haastatelluista kolme oli sitä mieltä, että laatu on samaa luokkaa kuin uudessa 

maailmassa ja antoivat arvosanaksi kolme. Selkein nousu laatukäsityksissä on 

portugalilaisten viinien vertailussa uuden maailman viinehin. Edullisimmassa 

hintaluokassa Portugali jää laatutasoltaan heikommaksi, mutta korkeimmassa 

hintaluokassa laatu koetaan parempana kuin uuden maailman viineissä. Euroopan 

sisällä Portugali on kahdessa korkeimmassa hintaluokassa hieman parempi kuin muut 

maat.  
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Kuvio 8. Portugalilaisten punaviinien laatu 

 

Kuvio kahdeksan kuvaa portugalilaisten valkoviinien suhdetta muiden maiden viinien 

laatuun (Kuvio 9). Edullisimmassa hintaluokassa kun vertaillaan portugalilaisia 

valkoviinejä muun Euroopan tasoon, vastausten keskiarvoksi tulee 2,9 eli laatu on lähes 

samalla tasolla kuin muualla Euroopassa, mutta vain hieman heikompaa. Kolme 

vastanneista koki laadun olevan parempaan kuin yleisesti Euroopassa ja antoivat 

arvosanaksi neljä. Haastatelluista kolme antoivat arvosanaksi kolme eli kokivat laadun 

olevan samalla tasolla. Neljä vastanneista oli sitä mieltä, että Portugalin laatutaso ei ole 

yhtä korkealla kuin muualla Euroopassa antaen arvosanaksi kaksi. Uuden maailman 

viinehin verrattuna portugalilaisten viinien keskiarvo on 2,7 eli hieman uuden maailman 

yleistä tasoa heikompi. Kaksi vastaajaa oli sitä mieltä, että laatu on hieman yleistä tasoa 

parempaa ja antoivat arvosanaksi neljä. Kolme vastaajaa antoivat arvosanaksi kolme eli 

laatu on samalla tasolla. Puolet vastanneista kokivat laadun olevan heikompaa kuin 

uudessa maailmassa ja antoivat arvosanaksi kaksi. Sekä uuteen maailmaan että 

Eurooppaan verrattuna edullisen luokan portugalilaiset valkoviinit ovat hieman 

heikompia laadultaan. Vastauksissa oli hieman hajontaa, kun muutamat kokivat laadun 

paremmaksi ja muutamat laadun huonommaksi. 

 

Keskihintaisissa viineissä Portugalin keskiarvoksi Euroopan sisäisessä vertailussa tulee 

tasan kolme eli yleisesti ottaen laatu on samalla tasolla muiden Euroopan maiden 

kanssa, ja samoin käy vertailussa uuden maailman viinehin. Molemmissa vertailuissa 

vastanneista yksi oli sitä mieltä, että portugalilaiset valkoviinit ovat tässä hintaluokassa 
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hieman korkeammalla kuin Euroopan ja uuden maailman keskitaso ja antoi arvosanaksi 

neljä. Molemmissa vertailuissa seitsemän kymmenestä vastanneesta oli sitä mieltä, että 

laatutaso on samalla korkeudella kuin muuallakin Euroopassa ja uudessa maailmassa, ja 

antoivat arvosanaksi kolme. Yksi vastanneista koki laatutason heikompana ja antoi 

arvosanaksi kaksi.Yksi vastanneista ei kyennyt vastaamaan, koska ei kokenut tuntevansa 

tämän hintaluokan portugalilaisia valkoviinejä tarpeeksi hyvin antaakseen vastausta. 

Tässä hintaluokassa pääosin laatu koetaan samantasoisena kuin muuallakin. Pientä 

hajontaa vastauksissa oli, koska osa koki laadun parempana ja osa huonompana. 

Edullisimman hintaluokan tuotteisiin nähden tässä hintaluokassa laatu koetaan hieman 

parempana. 

 

Korkeimmassa hintaluokassa arvosanojen keskiarvoksi tulee 3,25 eli taso on vain 

hieman parempaa kuin Euroopan yleinen taso. Haastatelluista kolme antoi arvosanaksi 

neljä eli kokivat laadun hieman keskitasoa paremmaksi. Neljä antoi arvosanaksi kolme 

eli kokivat laadun samantasoiseksi ja yksi vastaajista antoi arvosanaksi kaksi eli laatu on 

hieman heikompaa kuin muualla Euroopassa yleisesti. Uuden maailman kanssa 

vertailussa Portugali saa arvosanojensa keskiarvoksi 3,375 eli taso koetaan hieman 

parempana kuin uuden maailman yleinen keskitaso. Haastatelluista kolme koki laadun 

hieman uuden maailman keskitasoa parempana antaen arvosanaksi neljä. Vastanneista 

viisi koki portugalilaisten valkoviinien laadun samantasoiseksi ja antoivat arvosanaksi 

kolme. Haastatelluista kaksi ei kyennyt antamaan arvosanaa, koska kokivat oman 

tuntemuksensa tämän hintaluokan valkoviineistä liian huonoksi. Tässäkin hintaluokassa 

on vastauksissa hieman hajontaa kun osa kokee laadun paremmaksi ja osa 

huonommaksi. Tämän hintaluokan tuotteet koetaan sekä uuteen maailmaan, että 

Eurooppaan nähden hieman keskitasoa laadukkaampina. Uuden maailman viinehin 

verrattuna erot ovat suurimmat edullisimman ja kalleimman hintaluokan välillä. 
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Kuvio 9. Portugalilaisten valkoviinien laatu 

 

3.3 Rypälelajikkeet 

Portugalissa on hyvin suuri määrä alkuperäisiä rypälelajikkeita, joita ei löydy muualta 

maailmasta. Rypälelajikkeiden tarkkaa määrää ei tiedetä, mutta arviot ovat noin 250 

ympärillä. Ne ovat vuosisatojen saatossa mukautuneet erittäin hyvin näille alkuperäisille 

alueilleen. Rypälelajikkeet, joita ei muualta viinimaailmasta juurikaan löydy, tekevät 

Portugalilaisista viineistä poikkeavanlaisia. Näistä lajikkeista tunnetuimmat ovat 

punaiset Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Barocca, Castelao, Baga ja 

Trincadeira sekä valkoiset Arinto ja Alvarinho sekä Fernão Pires. (WSET 2011, 163.)  

 

Touriga Nacional  

 

Touriga Nacional on todennäköisimmin kotoisin Dãon viinialueelta. Siitä voidaan 

tuottaa hyvin korkealaatuisia viinejä, jotka ovat hyvin tummia, tanniinisia, 

konsentroituneita ja ominaistuoksultaan kukkaisia tai parfyymisia. Siitä on 

muodostunut portugalilaisten pöytäviinien arvostetuin rypälelajike.  Sitä viljellään 

ympäri Portugalia ja vuonna 2010 sitä oli istutettu 7 268 hehtaaria. Tämä rypälelajike on 

hyvin arvostettu, mutta sen suosiota heikentää se, että se tuottaa luonnostaan melko 

vähäisiä satoja. Tämä rypälelajike on levinnyt myös muihin maihin kuten Espanjaan, 
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Yhdysvaltoihin, Etelä-Afrikkaan ja Australiaan, mutta näissä maissa istutuksien määrä 

on vähäistä. (Robinson, Harding & Vouillamoz 2012, 1070–1071.)  

 

Touriga Franca 

 

Touriga Franca on Touriga Nacionalin ja Marufon luonnollinen risteymä, ja se on 

lähtöisin Douron laaksosta. Tämä rypälelajike on Douron laakson istutetuin ja se on 

hyvin tärkeä rypälelajike portviinin valmistuksessa. Sitä oli vuonna 2010 istutettu 

Portugalissa 12055 hehtaaria. Vuonna 2004 tätä lajiketta oli Douron laaksossa istutettu 

8 919 hehtaaria, joten se on syntysijoillaan hyvin suosittu, mutta muualla maassa 

vähemmän. Touriga Franca tuottaa hieman Touriga Nacionalia kevyempiä viinejä, jotka 

ovat hyvin aromaattisia. Touriga Francan Touriga Nacionalia suuremman suosion 

selittää myös se, että se on tuottavampi lajike kuin Touriga Nacional. Tämä lajike ei ole 

levinnyt Portugalin ulkopuolelle. (Robinson, Harding & Vouillamoz. 2012, 1069–1070.) 

 

Tinta Barroca 

 

Tinta Barocca on kotoisin Pohjois-Portugalista, Douron laaksosta. Tämä lajike on 

hyvin läheistä sukua Touriga Francalle, joka on samalta alueelta kotoisin. Tätä lajiketta 

käytetään hyvin paljon portviinin valmistukseen, ja sitä oli vuonna 2010 isuttettu 

Portugaliin 4 455 hehtaaria. Tämä lajike tuottaa tyypillisesti hyvin täyteläisiä viinejä, 

jotka ovat hyvin rustiikkeja ja yksinkertaisia. Tästä syystä sitä käytetään hyvin paljon 

sekoiteviineissä. Tämä lajike on levinnyt Portugalin ulkopuolelle, Etelä-Afrikkaan, jossa 

sitä oli vuonna 2009 istutettu 261 hehtaaria. (Robinson, Harding & Vouillamoz. 2012, 

1056–1057) 

 

Castelão 

 

Castelão on erittäin vanha rypälelajike, ja se on myös Portugalin viljellyin lajike. Se on 

ympäri Iberian niemimaata levinneen vaalean Cayetana Blancan ja tumman keski-

portugalilaisen Alfrocheiron luonnollinen risteymä. Sitä oli vuonna 2010 istutettu 18 

550 hehtaaria. Sitä viljellään eniten Keski-Portugalissa Lisboan, Tejon ja Peninsula de 

Sétubalin alueilla sekä etelämmässä Alentejossa. Se on hyvin kasvuympäristöönsä 
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sopeutuva lajike ja se tuottaa hyviä satoja aina viileiltä rannikkoseuduilta kuumaan 

sisämaahan. Hiekkaisessa maaperässä se voi tuottaa hyvin korkealaatuisia, tummia, 

aromaattisia ja pitkäikäisiäkin viinejä, kuten Lissabonin lähiympäristön viinialueilla. 

Kalkkipitoisen maaperän alueella viineistä tulee huomattavasti kevyempiä eivätkä ne 

kypsy juurikaan pullossa. Castelãota käytetään monesti sekoituksena Touriga 

Nacionalin ja Touriga Francan kanssa, jolloin voidaan tehdä erittäin korkealaatuisia 

tuotteita. (Robinson, Harding & Vouillamoz. 2012, 200–201) 

 

Baga 

 

Baga on alun perin kotoisin Dãon alueelta Keski-Portugalista, josta se on levinnyt 

viereiselle Bairradan alueelle. Tämä lajike on melko vaativa, mutta voi tuottaa hyvinkin 

pitkäikäisiä ja huippulaadukkaita viinejä. Tämä myöhään syksyllä kypsyvä lajike on 

hyvin haasteellinen viljelijälle, koska se ei välttämättä kypsy kunnolla ja kosteina 

syksyinä rypäletertut saattavat homehtua. Bairradan alueella istuteuista rypäleistä jopa 

90% on Bagaa ja vuonna 2010 Bagaa oli istutettu Portugaliin 9 885 hehtaaria. 

(Robinson, Harding & Vouillamoz. 2012, 80–81.) 

 

Trincadeira 

 

Tämä Lissabonin pohjoispuolelta tai Alentejosta lähtöisin oleva lajike, joka on voi olla 

läheistä sukua Colaresin alueen Ramiscolle ja Madeiralaiselle Sercialille. Tämä 

rypälelajike on viljelijälle vaativa, mutta tuottaa hyvin hoidettuna korkealaatuista viiniä. 

Tästä lajikkeesta saadaan hyvin täyteläisiä ja rakenteikkaita viinejä. Trincadeiraa oli 

vuonna 2010 istutettu Portugaliin 14 220 hehtaaria. Tätä lajiketta kasvatetaan erityisesti 

Alentejossa, Tejossa ja Dourossa. Useimmiten tämä lajike esiintyy sekoiteviineissä, 

joihin sen lisäksi käytetään Aragonesia Tejossa ja Touriga Nacionalia Dourossa. 

(Robinson, Harding & Vouillamoz. 2012, 1090–1091.) 

 

Arinto  

 

Arinto on valkoinen rypälelajike, joka on todennäköisimmin lähtöisin Lisboan 

viinialueen pohjoispuolelta Bucelasin DOC –luokitellulta alueelta. Tämä lajike on 
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geneettisesti hyvin läheinen Galician maakunnasta Luoteis-Espanjasta kotoisin olevan 

Trajadura –lajikkeen kanssa. Tämä lajike kestää hyvin kuumassakin ilmastossa säilyttäen 

lajikkeelle tyypillisen runsaan hapokkuuden ja selviää hyvin kuivuudesta. Arinto on 

myös erittäin hyvin eri ilmastotyyppeihin sopeutuva lajike. Tästä lajikkeesta voidaan 

valmistaa huippulaadukkaita valkoviinejä. Lajiketta viljellään ympäri Portugalia, ja siitä 

tehdään sekä sekoitusviinejä muiden lajikkeiden, kuten Loureiron ja Trajaduran, kanssa 

Vinho Verdessä että puhtaita lajikeviinejä esimerkiksi Bucelasissa. Vuonna 2010 

Arintoa oli istutettu Portugaliin 3 175 hehtaaria. (Robinson, Harding & Vouillamoz. 

2012, 52–53) 

 

Alvarinho 

 

Alvarinho on vaalea lajike, joka on lähtöisin Pohjois-Portugalista, läheltä Espanjan 

rajaa. Sitä viljellään paljon Vinho Verden alueella sekä Espanjan puolella Rias 

Baixasissa. Vuonna 2010 tätä lajiketta oli Portugalissa 2 340 hehtaaria, josta suuri osa 

oli Vinho Verden alueella Pohjois-Portugalissa. Tämä lajike pystyy tuottamaan 

laadukkaita lajikeviinejä, mutta sitä käytetään myös paljon sekoituksissa. Tämä lajike on 

Espanjan lisäksi levinnyt myös muualle ulkomaille. Vuonna 2009 tätä lajiketta oli 

istutettu Californiaan 52 hehtaaria. Muita maita, joihin sitä on istutettu, ovat muiden 

muassa Australia ja Uusi-Seelanti. (Robinson, Harding & Vouillamoz. 2012, 39–40.) 

 

 

Fernão Pires 

 

Tämä lajike on Portugalin yleisin valkoinen lajike. Se on lähtöisin todennäköisimmin 

Bairradan alueelta, mutta sitä viljellään myös hyvin paljon etelämpänä, Tejon alueella. 

Tämä lajike sopeutuu hyvin erilaisiin olosuhteisiin ja pystyy tuottamaan suuria 

satomääriä. Tätä lajiketta oli vuonna 2010 istutettu 16 800 hehtaaria ympäri Portugalia, 

josta suurin osa Keski-Portugaliin Lisboan ja Tejon alueille. Tätä lajiketta löytyy myös 

ulkomailta, joista suurimmat istutukset löytyvät Etelä-Afrikasta, johon tätä on istutettu 

165 hehtaaria. (Robinson, Harding & Vouillamoz. 2012, 345–346.) 
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3.3.1 Näkemykset perinteisistä rypälelajikkeista 

 

Haastateltavien mukaan Portugalin omien rypäleiden etu- tai haittavaikutus riippuu 

pääosin viinin loppukuluttajasta. Haastatelluista neljä mainitsi Portugalin omat 

rypälelajikkeet sekä eduksi että haitaksi, kolme koki omat rypälelajikkeet pääosin 

haitaksi ja kolme koki ne eduksi. Eduksi koetaan näiden lajikkeiden tuoma 

uutuudenviehätys kuluttajille, jotka ovat kiinnostuneita maistamaan ja kokemaan uusia 

asioita viinien parissa, ja portugalilaiset tuotteet ovat erinomaisia tähän tilanteeseen, 

koska vastaavia rypälelajikkeita ei kasvateta muualla maailmassa juurikaan. 

Haastateltavien mukaan näitä kuluttajia voidaan kutsua harrastajiksi, koska heitä 

kiinnostavat viiniin käytetyt rypälelajikkeet sekä alueet, ja niiden merkitys 

ostopäätöksessä on huomattavasti suurempi kuin etiketin vetävyys. Harrastajienkin 

kohdalla portugalin useat normaalista poikkeavat rypälelajikkeet voivat tuoda 

hankaluuksia, koska erikoisia nimiä on vaikea muistaa.  

 

Haastatelluilla oli näkemys, että jos ajatellaan pelkästään rypälelajikkeita, niin tavallisen 

kuluttajan kohdalla niiden erikoisuus on haitta, koska niiden nimet ovat hyvin vaikeita 

sanoja muistaa tavalliselle kuluttajalle. Heidän näkemyksensä mukaan tavallinen 

kuluttaja mahdollisesti tunnistaa muutaman kansainvälisen rypälelajikkeen nimen, kuten 

Sauvignon Blancin ja Cabernet Sauvignonin. He näkivät myös portugalin kielen olevan 

hyvin erikoista suomalaiselle, joten jos etiketissä on paljon erikoisia rypälelajikkeita 

lueteltuna, niin siinä ei ole kuluttajalle mitään muistettavaa eikä mitään mihin tarttua tai 

jos ainoat tarttumiskelpoiset sanat ovat hyvin vaikeita. Rypälelajikkeiden esiin tuominen 

etiketissä koetaan tarpeettomaksi, koska kuluttaja ei tiedä mitä erikoiset sanat etiketissä 

tarkoittavat. Yksi kuluttaja voi luulla, että etikettiin merkitty rypälelajike onkin alue ja 

toinen kuluttaja luulee rypälelajiketta viinin valmistajaksi. Tärkeämmäksi kuin 

rypälelajikkeiden ja alueiden listaaminen etiketissä on etiketin suunnittelu ja sen 

vetovoima kuluttajaan. 

 

Ravintolamyynnin kohdalla vastaukset olivat hieman toisenlaisia. Mainittiin, että 

ravintolan on vaikeampi ottaa valikoimaan tuotetta, jota asiakas ei todennäköisesti 

tunne ja, jonka kohdalla ravintola epäilee se jälleenmyymistä. Toisaalta sanottiin myös, 
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että jos myyntineuvottelija on taitava, hän saa tuotteen myytyä eteenpäin. Ravintolassa 

viinien myymisessä on tärkeää, että henkilökunta osaa myydä tuotteen asiakkaalle. 

Ravintolamyynnissä erikoisemman viinin myyminen on helpompaa, koska kuluttaja voi 

olla avoimempi kuin itse Alkosta ostaessa kun ravintola-alan ammattilainen suosittelee 

tiettyä viiniä tietyn ruokalajin kanssa. Yksi haastatelluista mainitsi myös, että 

ravintolamyynnissä koettiin myös erikoisen rypälelajikkeen tuovan asiakkaalle lisäarvoa 

ravintolakokemukseen, mikäli tarjoilija tai sommelier osaa perustella erikoisen 

rypälelajikevalinnan tarpeeksi hyvin.  

 

3.4 Kansainväliset lajikkeet 

Nykyään Portugalissa on alettu viljelemään niin sanottuja kansainvälisiä rypälelajikkeita, 

jotka ovat hyvin suosittuja ympäri maailman. Ainoa kauan aikaa sitten asemansa 

vakiinnuttanut ulkomailta peräisin oleva rypälelajike on Tempranillo. Tämä lajike on 

alun perin syntynyt todennäköisesti Koillis-Espanjassa Aragónin alueen lähistöllä. Se 

on sieltä päätynyt Portugaliin vuosisatoja sitten ja sitä on viljelty Douron laaksossa 

paikallisella nimellä Tinta Roriz ja etelämpänä Alentejossa nimellä Aragones. Tätä 

lajiketta oli vuonna 2010 istutettu Portugaliin noin 17 000 hehtaaria. Tätä lajiketta 

viljellään ympäri Portugalia. Tämä on yksi harvoista ulkomaisista lajikkeista, joka on 

Portugalissa viljeltynä merkittävissä määrin. Tämä lajike pystyy tuottamaan erittäin 

laadukkaita viinejä ja pystyy tuottamaan suuriakin satoja heikommalla laadulla. 

(Robinson, Harding & Vouillamoz. 2012, 1042–1045.) 

Muita uudempia tulokas rypälelajikkeita ovat muun muassa alun perin Ranskasta 

Loiren laaksosta lähtöisin oleva Sauvignon Blanc, joka on menestynyt hyvin Douron 

viinialueella Pohjois-Portugalissa, Ranskan Bourgognesta kotoisin oleva Chardonnay 

Palmelan alueella lähellä Lissabonia, Ranskasta Rhonen laaksosta kotoisin oleva 

Viognier Lisboan viinialueella lähellä Lissabonia, samoin rhonelainen Syrah menestyy 

Lisboan alueella sekä etelämpänä Alentejon alueella ja bordeauxlainen Cabernet 

Sauvignon, jota on viljelty jo pidemmän aikaa useilla alueilla Portugalissa. Muitakin 

ulkomaisia rypäleitä viljellään, mutta pienemmässä mittakaavassa. (Baverstock 2012, 

76–79.) 
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3.4.1 Näkemykset kansainvälisistä rypälelajikkeista 

Jokaiselle haastateltavalle olivat tulleet tutuksi portugalilaiset viinit, joissa on käytetty 

kansainvälisiä rypälelajikkeita. Viinien ominaisuuksia kommentoi kolme haastateltavaa 

ja kommentoineista yksi oli sitä mieltä, etteivät hänen maistamansa viinit olleet 

onnistuneita ja kaksi muuta olivat sitä mieltä, että heidän maistamansa viinit olivat 

erittäin hyviä. Vain kolme yritystä tuo Suomeen portugalilaisia viinejä, joissa näitä 

kansainvälisiä rypälelajikkeita on käytetty. Näistä Suomeen tuoduista viineistä yksikään 

ei ole puhdas lajikeviini eli viini, johon on käytetty vain yhtä lajiketta. Kansainvälisistä 

lajikkeista tehdyt viinit eivät ole haastateltavien mielestä kaupallisesti mielenkiintoisia, 

koska portugalin omat rypälelajikkeet luovat myyntivaltin portugalilaisille viineille. 

Toinen asia, jonka takia kansainvälisiä lajikeviinejä ei tuoda Suomeen on, että Alko ei 

ole hakenut niitä valikoimiinsa. Yksi haastatelluista mainitsi myös, että myös 

ravintolakuluttaja on kiinnostunut alkuperäisrypäleistä. Ravintolankin on helpompi 

myydä asiakkaalleen esimerkiksi 20 euron Touriga Nacionalia Portugalista kuin 20 

euron Syrah’ta Portugalista. Portugalilaisen Syrah’n voi korvata ranskalaisella Syrah’lla 

Rhônen laaksosta, jossa Syrah on alkuperäislajike ja Rhône on kuuluisa näistä viineistä. 

 

3.5 Portugalin viinialueet 

Portugali on melko pieni maa pinta-alaltaan, mutta viinimaana sen ilmastolla on suuri 

diversiteetti (WSET 2011, 162). Atlantti vaikuttaa ilmastoon viilentävästi kesällä ja 

Golf-virta pitää sen lämpimänä talvella. Viinialueet rannikolla ovat viileämpiä ja niissä 

vallitsee lämmin merellinen ilmasto ja sisämaassa on kuuma mannermainen ilmasto. 

Vuoristoa Portugalissa ei ole, mutta korkeuserot viinialueilla vaihtelevat 100 - 1000 

metrin välillä. Pinnanmuodot viinialueilla mahdollistavat paremmat kasvuolosuhteet 

viineille, kun köynnökset saavat enemmän auringonvaloa kasvaessaan rinteillä. 

Portugalissa on myös viinialueiden läpäiseviä jokia, jotka tuovat oman vaikutuksensa 

viinialueiden ilmastoon. (WSET 2011, 11.)  

 

EU:n lainsäädäntö jakaa viinit kahteen eri luokitukseen. Nämä luokat ovat viinit, joissa 

on alkuperämerkintä ja viinit, joissa ei merkintää ole. Alkuperämerkityt viinit jaetaan 

kahteen eri luokkaan. Viinit, joiden alkuperäalue on suojeltu ja viinit joiden 

alkuperäalue on ilmoitettu. Suojellun alkuperän viinejä kutsutaan laatuviiniksi. 
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Laatuviinin tulee olla tietyllä alueella tuotettu ja monien maiden omissa viinilaeissa 

määritellään, mitä rypälelajikkeita alueella saa kasvattaa. Laatuviinit merkitään 

Portugalissa lyhenteellä DOP tai DOC, denominação de origem protegida/controlada. 

Viinejä, joiden alkuperä on ilmoitettu, kutsutaan maakuntaviineiksi ja Portugalissa 

tarkemmin nimikkeellä vinho regional tai lyhenteellä VR. Nämä viinit voivat olla 

huomattavasti suuremmalta alueelta tuotettu ja laatu voi vaihdella paljonkin. 

Alkuperämerkitsemättömien viinien rypäleet voivat olla kerätty useiltakin eri 

viinialueilta. Maakuntaviinien kohdalla viinilait eivät ole niin tiukkoja kuin laatuviinien 

kohdalla, jolloin tuottajalle jää enemmän mahdollisuuksia käyttää erilaisia, jopa 

poikkeavia, rypälelajikkeita viineissään. Portugalissa maakuntaviinien tunnus on vinho 

regional ja muiden viinien, vinho. Mikäli viini on tuotettu tietyllä alueella, se tulee 

merkitä pakkauksen etikettiin. (WSET 2011, 73.) 

 

Vinho Verde 

 

Portugalin pohjoisin viinialue on DOC Vinho Verde, ja se sijaitsee Portugalin 

luoteiskulmassa. Alueella voidaan tuottaa myös viinejä maakuntamerkinnällä VR do 

Minho. Vinho Verde on viileä alue, ja se tuottaa paljon hapokkaita valkoviinejä 

perinteisistä portugalilaisista rypälelajikkeista, kuten Alvarinhosta, Loureirosta, 

Trajadurasta, Avessosta ja Arintosta. Vinho Verdessä vallitsee merellinen ilmasto ja 

alueen läpi virtaa jokia, joista suurin on Minho. Meren vaikutuksesta kesät ovat 

viileämpiä kuin sisämaassa ja talvet lämpimämpiä. Alue tuottaa myös punaviiniä Vinhao 

rypäleestä. Vinho Verden valkoviinejä on saatavilla Suomesta ja niistä tunnetuinta, 

Casal Garciaa, on saanut vuodesta 1972 Alkosta. (Wines of Portugal 2010a.)  

 

Tràs-Os-Montes 

 

Vinho Verden alueelta länteen sijaitsee toinen Portugalin pohjoisimmista viinialueista 

nimeltään DOC Trás-Os-Montes. Tämä alue on jaettu kolmeen osaan, joiden nimet 

ovat Chaves, Valpaços ja Planalto Mirandês. Näillä kolmella alueella voidaan tuottaa 

viiniä nimikkeelä DOC Trás-Os-Montes ja ympäröivällä alueella viinit merkitään VR 

Transmontano. Koska tämä alue on niin kaukana rannikosta, sen ilmasto on 

mantereellinen eli kesät ovat hyvin kuumia ja talvet hyvin kylmiä. Viinialue sijaitsee 
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vuoristoisella seudulla. Alueella tuotetaan sekä puna- että valkoviiniä useista 

perinteisistä rypälelajikkeista. DOC-merkinnän saavat punaviinit tehdään Bastardosta, 

Marufosta, Tinta Roriz’ta, Touriga Francasta, Touriga Nacionalista ja Trincadeirasta 

sekä valkoviinit Côdega do Larinhosta, Fernão Piresistä, Gouveiosta, Malvasia Finasta, 

Rabigatosta, Síriasta ja Viosinhosta. (Wines of Portugal 2010b.) 

 

Douro 

 

Dourojoen rannoilla sisämaan puolella sijaitsee Douron viinialue, DOC Douro. Tämä 

alue on tunnettu portviinin tuotannostaan, mutta nykyään myös mietojen viinien 

tuotanto on kasvussa. Alueeseen kuuluu myös DOC Porton alue, joka sijaitsee hyvin 

etäällä DOC Dourosta, Douro-joen alajuoksulla, Atlantin rannikolla. Douron ja Porton 

maakunta viinit ovat nimeltään VR Duriense. DOC Douro nimettiin vuonna 2001 

UNESCON maailmanperintökohteiden joukkoon viinitarhojen pengerrysten takia 

(Unesco). Viinialueen läntinen reuna on noin 90 kilometriä Porton 

rannikkokaupungista ja alue päättyy idässä Espanjan rajaan. Läntisessä reunassa on 

Marão-niminen vuori, joka suojaa aluetta Atlantin valtameren viilentävältä 

vaikutukselta, tämä tekee alueen ilmastosta mantereisen. Alue on jaettu kolmeen osaan, 

jotka ovat nimeltään Baixo Corgo lännessä, Cima Corgo keskellä ja Douro Superior 

idässä. Alueiden ilmastot vaihtelee Baixo Corgon ollessa viilein ja sateisin ja Douro 

Superiorin ollessa erittäin kuuma ja kuiva. DOC Douron viinialueella on myös hyvin 

suuret korkeuserot ja korkeimmat huiput nousevat 850 metriin. Alueen sallitut punaiset 

rypälelajikkeet ovat perinteiset Tinta Roriz, Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta 

Barroca, Tinto Cão ja Tinta Amarela sekä lähiaikoina paljon istuttettu Sousão. 

Valkoisista rypälelajikkeista sallitut ovat Gouveio, Malvasia Fina, Moscatel, Rabigato ja 

Viosinho. Näistä kaikista lajikkeista tehdään Dourossa sekä väkevöityjä, että mietoja 

viinejä. (Wines of Portugal 2010c.) 

 

Tàvora-Varosa 

 

Douron alueen eteläpuolella sijaitsee DOC Távora-Varosan viinialue. Alueen 

maakuntaviinimerkintä on VR Terras De Cister. Tämä alue on pinta-alaltaan melko 

pieni ja sijaitsee melko korkealla, noin 500 - 800 metrin korkeudessa merenpinnasta. 
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Alueella vallitsee mantereinen ilmasto, ja alue tuottaa hyvin paljon kuohuviiniä. Sallitut 

rypälelajikkeet ovat valkoisista Malvasia Fina, Gouveio, Moscatel, Rabigato ja Viosinho 

sekä punaisista Tinta Barroca, Tinta Roriz, Touriga Franca ja Touriga Nacional. 

Alueella on myös kasvatettu viimeisen sadan vuoden aikana kansainvälisistä 

rypälelajikkeista Pinot Noiria ja Chardonnayta, jotka ovat Champagnen alueella 

Ranskassa eniten istutetut lajikkeet ja näiden istutusmäärät kasvavat koko ajan. (Wines 

of Portugal 2010d.) 

 

Beira Interior 

 

Myös Douron eteläpuolella idässä sijaitsee DOC Beira Interiorin viinialue, joka 

muodostettiin kolmesta pienemmästä DOC alueesta, jotka ovat Pinhel, Cova Da Beira 

ja Castelo Rodrigo. Alueen maakuntaviinimerkintä on VR Terras Da Beira. Tämä alue 

sijaitsee ylängöllä Espanjan rajan tuntumassa. Viinitarhat alueella sijaitsevat korkealla 

melko korkealla 400 - 700 metrin korkeudessa merenpinnasta (Vine to wine circle). 

Alueella on mantereinen ilmasto ja erittäin korkeiden kesälämpötilojen takia viinien 

alkoholin määrä voi kasvaa hyvin korkeaksi. Alueen sallitut rypälelajikkeet ovat 

punaisista lajikkeista Bastardo, Marufo, Rufete, Tinta Roriz ja Touriga Nacional sekä 

valkoisista Arinto, Malvasia Fina, Rabo de Ovelha, Síria ja alueen oma perinteikäs lajike 

Fonte Cal. (Wines of Portugal 2010e.) 

 

Dão ja Lafões 

 

Suoraan DOC Tavora-Varosan eteläpuolella sijaitsee melko suuri viinialue DOC Dão. 

Alueen maakuntaviinimerkintä on VR Terras Do Dão. Alue on korkeiden kukkuloiden 

ympäröimä joka puolelta ja nämä kukkulat suojaavat viinialuetta tasaavat alueen 

ilmastoa, joten mereltä tuleva kylmä ilma hidastuu matkalla, mutta kuitenkin viilentää 

hieman mantereista ilmastoa. DOC Dãon korkeuserot vaihtelevat aina 200 metristä 

1000 metriin merenpinnan yläpuolella, joten korkeimmilla viinitarhoilla on jo selkeästi 

viileämpää. DOC Dãon viinit ikääntyvät erittäin hyvin. Alueen sallitut rypäleet ovat 

punaisista Touriga Nacional, Alfrocheiro, Tinta Roriz, Jaen, Baga, Bastardo ja Tinta 

Pinheira. Valkoisista rypälelajikkeista sallitut ovat Bical, Cercial, Malvasia Fina, Rabo de 

Ovelha, Verdelho sekä Encruzado, josta tehdään alueen parhaimmat valkoviinit. VR 



 

 

43 

Terras Do Dãon toinen DOC alue on nimeltään Lafões. Tämä alue sijaitsee Dãon 

luoteispuolella ja sen pohjoispuolelle jää DOC Vinho Verde. Tällä alueella on hieman 

voimakkaampi Atlantin valtameren viilentävä vaikutus, joten ilmasto on hieman 

viileämpi. Tällä alueella tärkeimmät valkoiset rypäleet ovat Arinto, Cerceal, Dona 

Branca, Esgana Cão ja Rabo de Ovelha sekä punaisista lajikkeista Amaral ja Jaen. 

(Wines of Portugal 2010f.)  

 

Bairrada 

 

DOC Dãon länsipuolella sijaitsee DOC Bairrada, jossa ilmaston puolesta Atlantin 

läheisyys tuntuu viileytenä. Alueen maakuntaviinien merkintä on VR Beira Atlântico. 

DOC Bairradasta tulee hyvin paljon kuohuviiniä, koska muuhun maahan verrattuna 

viileämpi ilmasto säilyttää viinissä paremmin hapokkuuden. Sallitut valkoiset lajikkeet 

ovat Maria Gomes, Arinto, Bical, Cercial, Rabo de Ovelha ja Chardonnay. Nämä ovat 

tärkeimmät rypälelajikkeet sekä kuohuviinin, että valkoviinien valmistuksessa. 

Punaisista rypäleistä tärkein on Baga, joka on alueen perinteikkäin lajike ja eniten 

viljelty. Tästä tehdään punaviinien lisäksi myös roseviiniä sekä rosekuohuviiniä. 

Sallittuja punaisia rypälelajikkeita ovat Bagan lisäksi myös Touriga Nacional ja 

Alfrocheiro sekä vuoden 2003 jälkeen sallitut kansainväliset rypäleet Cabernet 

Sauvignon, Pinot Noir, Syrah ja Merlot. (Wines of Portugal 2010g.) 

 

Lisboa 

 

Vinho regional Lisboa sijaitsee rannikolla pääkaupungin Lissabonin pohjoispuolella. 

Tällä alueella on yhteensä yhdeksän pientä DOC aluetta, jotka ovat Encostas de Aire, 

Obidos, Alenquer, Arruda, Torres Vedras, Lourinhã, Bucelas, Carcavelos ja lähes 

olemattomiin kutistunut Colares. Alueella ilmasto on hyvin merellinen sekä viileä. 

Hieman itään päin rannikolta siirtyessä kumpuileva maasto heikentää kylmää ilmavirtaa 

ja rypäleiden kypsyminen ei ole ongelma. Suurin osa näistä DOC-alueista sallii vain 

perinteisiä portugalilaisia lajikkeita. Vuonna 2002 Torres Vedras ja Arruda löysäsivät 

viinilakejaan sen verran, että sallivat viljeltäväksi myös kansainvälisiä rypälelajikkeita, 

kuten Cabernet Sauvignon, Syrah, Sauvignon Blanc ja Chardonnay. Alueen VR-

luokitelluissa viineissä käytetään kansainvälisiä rypälelajikkeita paljonkin. Valkoisista 
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rypäleistä sallittuja ovat Arinto, Fernão Pires, Malvasia, Seara-Nova ja Vital. Punaisista 

lajikkeista sallitut ovat Alicante Bouschet, Aragonez, Castelão, Tinta Miúda, Touriga 

Franca, Touriga Nacional ja Trincadeira. (Wines of Portugal 2010h.) 

 

Tejo 

 

Lisboan alueen itäpuolella sijaitsee viinialue nimeltään DOC Do Tejo, joka on 

maakuntamerkinnältään VR Tejo. Alue saa nimensä sen läpi virtaavasta Tejo-joesta, 

joka tasapainottaa alueen ilmastoa, joka sen koillisosissa on hyvinkin mantereinen 

muuten. Alueen lounaisosissa ilmasto on huomattavasti merellisempi. Alueen sallitut 

rypäleet ovat valkoisista Fernão Pires, Alicante Branco, Arinto, Tália, Trincadeira das 

Pratas ja Vital sekä kansainväliset Chardonnay ja Sauvignon Blanc. Punaisista 

rypälelajikkeista sallitut ovat Castelão, Trincadeira, Aragonez ja Touriga Nacional sekä 

kansainväliset ranskalaisperäiset rypälelajikkeet Cabernet Sauvignon ja Merlot. (Wines 

of Portugal 2010i.) 

 

Peninsula de Sètubal 

 

DOC do Tejon eteläpuolella Setubalin niemimaalla ja sen eteläpuolella sijaitsee 

Peninsula de Sétubalin viinialue. Se sisältää kaksi DOC -aluetta Palmelan ja Sétubalin. 

Alueen maakuntamerkintä on VR Peninsula de Sétubal. DOC Sétubalin viinit ovat 

väkevöityjä, makeita viinejä, jotka ovat tehty Muscat de Alexandria -lajikkeesta tai 

Moscatel Roxosta. DOC Palmelan viinit ovat punaviinejä, jotka ovat valmistettu 

Castelão rypälelajikkeesta, joka on alun perin kotoisin alueelta. Alueen ilmasto on 

välimerellinen, koska Tejo-joki lämmittää Atlantin rannikon vettä. Alueen 

pinnanmuodot ovat melko tasaiset lukuunottamatta muutamia kukkuloita. (Wines of 

Portugal 2010j.) 

 

Alentejo 

 

Alentejon viinialue on suurin viinialue Portugalissa. Sen VR -alue, VR Alentejano 

kattaa lähes yhden kolmanneksen koko Portugalin pinta-alasta. Sen DOC-alueet, jotka 

on ripoteltu sen keski- ja pohjoisosiin ovat huomattavasti pienemmät kuin koko alue. 
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Alue on tasaista ja pääosin ilmastoltaan hyvin mantereinen, varsinkin kahdeksan DOC 

-aluetta, jotka sijaitsevat sisämaassa. Nämä DOC -ala-alueet ovat nimeltään Portalegre, 

Borba, Évora, Redondo, Reguengos, Granja-Amareleja, Vidiguera ja Moura. Portalegre 

on ainoa alue, joka on hieman vuoristoinen ja se sijaitsee muista hieman erillään 

Espanjan rajan tuntumassa Alentejon alueen koillis-osassa. Portalegre on muita DOC -

ala-alueita viileämpi ilmastoltaan. Borba, Évora, Redondo ja Reguengos ovat 

lämpimämpiä alueita ja ovat tyypillisiä lämpimämmän alueen viinejä, jotka ovat 

täyteläisiä ja pehmeitä. Granja-Amareleja, Moura ja Vidigueira ovat eteläisimmät DOC 

-ala-alueista ja lämpimimmät ilmastoltaan. Haastavaksi viininviljelyn kannalta nämä 

alueet tekee hyvin vettä läpäisevä kalkkikivimaaperä ja kuuma ilmasto. DOC-viineissä 

valkoisista rypäleistä käytetään eniten Antão Vazia. Arinto ja Roupeiro pystyvät 

ylläpitämään hapokkuutta lämpimissä oloissa sekä muita rypälelajikkeita ovat Diagalves, 

Manteúdo, Perrum ja Rabo de Ovelha. Punaisista lajikkeista alueella saa viljellä 

Aragonezia, jota muualla kutsutaan Tinta Roriziksi ja Espanjassa Tempranilloksi. Tätä 

rypälettä alueella viljellään eniten. Ranskalaisperäinen Alicante Bouschet on myös hyvin 

suosittu sekä Alfrocheiroa, Castelãoa, Trincadeiraa, Moretoa, Tinta Caiadaa ja Tinta 

Grossaa löytyy pääosin sekoituksista. Alueen VR-luokitelluissa viineissä käytetään hyvin 

paljon myös kansainvälisiä rypälelajikkeita kuten Cabernet Sauvignonia ja Syrah’ta. 

(Wines of Portugal 2010k.) 

 

Algarve 

 

Algarven viinialue on Portugalin eteläisin viinialue. Sen ilmasto on hyvin merellinen ja 

sen erottaa Alentejon alueesta vuorijono, joka suojaa aluetta pohjoisen kuumalta 

ilmastolta. Alueella on neljä DOC -aluetta, jotka ovat nimetty alueen suurimpien 

kaupunkien mukaan, ne ovat Lagos, Portimão, Lagoa ja Tavira lännestä itään. Alueen 

VR-luokitellut viinit ovat nimeltään VR Algarve. DOC-alueiden sallitut rypäleet ovat 

Arinto, Malvasia Fina, Manteúdo ja Síria valkoisista ja punaisista Castelão ja Negra 

Mole. VR-luokitelluissa viineissä käytetään paljon Portugalin muilta alueilta peräisin 

olevia rypälelajikkeita kuten Touriga Nacionalia, Trincadeiraa, Aragonezia ja Alvarinhoa 

sekä kansainvälisiä rypäleitä kuten Syrah’ta, Cabernet Sauvignonia ja Chardonnayta. 

(Wines of Portugal 2010l.) 
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Saaret 

 

Portugalille kuuluvilla saarilla Azoreilla ja Madeiralla viljellään myös viiniä. Madeiran 

viinit ovat niin suurelta osin väkevöityjä, että ne jätetään käsittelemättä tässä 

tutkimuksessa. Azorien pinta-ala on hyvin pieni ja ilmasto hyvin kosteaa sekä melko 

viileää. Azorit koostuvat kolmesta saaresta, joista jokaisella on oma DOC-alueensa. 

Nämä alueet ovat Graciosa, Biscoitos ja Pico, joista Pico ja Biscoitos ovat väkevöityjä. 

Verdelho, Arinto ja Terrantez ovat sallitut rypälelajikkeet väkevöidyissä sekä Graciosan 

viineissä. Graciosassa saa käyttää myös Malvasia Finaa sekä Fernão Pirestä. Alueen 

viinin tuotanto on hyvin pientä pinta-alasta johtuen ja suurin osa viineistä kulutetaan 

paikallisesti. Jonkin verran viiniä viedään mantereelle ja osa Pohjois-Amerikkaan, jossa 

Azoreilta kotoisin olevat ihmiset niitä kuluttavat. (Wines of Portugal 2010m.)  

 

3.5.1 Maahantuojien näkemykset alueista 

 

Seuraava kuvio kuvaa haastateltujen näkemyksiä portugalin viinialueista (Kuvio 10). 

Mielikuvalla tässä tapauksessa tarkoitetaan sitä, että kuinka hyvin he tuntevat alueet ja 

kuinka korkealle niitä arvostavat. Arvosteluasteikko on 0–5, jossa nolla tarkoittaa sitä, 

ettei tunne aluetta ollenkaan ja viisi tarkoittaa sitä, että tuntee alueen melko hyvin ja 

pitää sitä arvostettuna. Arvostelun tuloksia tarkastellessa huomaa melko selkeästi, että 

alueet voidaan jakaa tunnettuihin ja tuntemattomiin. Tunnetuimpia olivat 

tunnettuusjärjestyksessä Douro, Dão, Alentejo, Vinho Verde, Peninsula De Sétubal, 

Lisboa, Bairrada ja Tejo. Näistä eniten pisteitä sai Douro, joka sai 46 pistettä 50:stä ja 

vähiten sai Tejo, joka sai 25 pistettä. Seuraavassa ryhmässä oli tunnettuusjärjestykssä 

Algarve, Beiras Interior, Tras-Os-Montes, Lafões, Tavora-Varosa ja Azores. Näistä 

eniten pisteitä sai Algarve, joka sai 10 pistettä ja tuntemattomimmiksi jäivät Tavora-

Varosa ja Azores, jotka saivat molemmat 2 pistettä.  
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Kuvio 10. Haastateltujen mielikuvat viinialueista 

 

Kuvio 11 kuvaa tämänhetkistä Alkon vakiovalikoimaa portugalilaisten viinien osalta. 

Tarkastelemalla kuviota huomataan, että Alkon vakiovalikoimassa olevat eri alueiden 

viinit ovat määrissään jossain määrin samoilla linjoilla haastateltujen henkilöiden 

mielikuvien kanssa. Dourosta Alkossa on seitsemän viiniä, Lisboasta seitsemän, Vinho 

Verdestä neljä, Alentejosta kolme, Dãosta kaksi, Peninsula de Setubalista kaksi, Tejosta 

kaksi sekä Bairradasta, että Tras-Os-Montesista yksi viini. Tunnetuimmilta alueilta 

viinejä on jokaiselta, mutta tuntemattomammilta alueilta viinejä on vain Tras-Os-

Montesista. (Kuvio 11.) 
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Kuvio 11. Portugalilaisten viinien määrät Alkon valikoimassa alueittain 

 

Portugalissa on siis viinialueita, joiden tuotteita ei Suomesta saa. Tästä johtuen, kuten 

aiemmin mainittiin, niin haastatelluista osa näkee Portugalin suhteen vielä paljon 

potentiaalia Suomen markkinoilla. Vaikka esimerkiksi Dão on toiseksi arvostetuin alue 

haastateltujen ammattilaisten keskuudessa, sieltä on Alkosta saatavilla vain kahta viiniä. 

Tulee myös ottaa huomioon, että Dão on tuotantomääriltään Portugalin mittakaavassa 

merkittävä. Siellä tuotetaan noin 50 miljoonaa litraa viiniä vuosikertaa kohden (Feira 

Do Vinho Do Dão 2013).  

 

Monesti ammattilaisten kokema laatu ja tuotteiden myyntimäärät eivät ole kuitenkaan 

toisiinsa rinnastettavia asioita, koska monesti harrastajien ja ammattilaisten arvostamilta 

alueilta tulee paljon kalliita viinejä, jolloin myyntimäärät ovat melko alhaisia. 

Harrastajien kysyntään Alko pyrkii vastaamaan rajallisten erien viineillä, jotka ovat 

hinnaltaan hieman kalliimpia ja erittäin laadukkaita. Jos keskitytään yksittäisten maiden 

valikoimiin, niin useiden maiden sisäiset valikoimat eivät kata kaikkia viinialueita, mutta 

Alko pyrkii pitämään valikoiman mahdollisimman kattavana katsoen kaikkia maailman 

viinimaita. Alko ei myöskään yleisesti käytä eri alueiden tuotantomääriä 

suunnannäyttäjänä vaan pyrkii tarjoamaan asiakkailleen kiinnostavaa valikoimaa useissa 

eri hintaluokissa kuitenkin huomioimalla eri alueet ja niiden erityispiirteet. Alkon 
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vakiovalikoiman kokonaismäärä ei varsinaisesti pysty enää laajenemaan, koska useiden 

myymälöiden fyysiset puitteet eivät voi kattaa laajempaa valikoimaa. Portugalin osalta 

tuotemäärä voi siis kasvaa tulevaisuudessa, mutta silloin jostain muualta tulee vähentää 

tuotteiden määrää. Monopolina Alko pyrkii kuitenkin pitämään mahdollisimman 

kattavan valikoiman kaikista viinintuottajamaista. 

 

3.6 Imago 

Henrikki Tikkasen mukaan brandi on nimi, termi, merkki, symboli tai näden 

yhdistelmä, joka auttaa tietyn tarjoajan tarjooman tekemisessä tunnistettavaksi ja 

erilaiseksi muiden tarjoajien tarjoomiin. Brandin imagolla tarkoitetaan niitä ajatuksia, 

jotka ihmiset assosioi kyseiseen nimeen, termiin, merkkiin tai symboliin. (Tikkanen 

2006, 206). Brandin imago voi olla positiivinen tai negatiivinen sekä heikko tai 

voimakas. Se muuttuu jatkuvasti sen mukaan mitä kyseisestä yrityksestä ihminen saa 

tietoonsa yrityksen viesinnän kautta ja yritykset pyrkivät muokkaamaan brandiaan 

markkinointiviestinnällään (Tikkanen 2006, 121-123). 

 

Portugalilaisten viinien imagoa selvitettäessä käytettiin nelikenttää. Kuviossa 12 

näkyvässä nelikentässä pystyakselilla määritetään portugalilaisten viinien imagon 

positiivisuutta ja negatiivisuutta. Mitä positiivisempi imago, sitä korkeammalle 

pystyakselilla kohta merkitään. Poikittaisakselilla on imagon voimakkuus, jolla 

tarkoitetaan imagon signaalin voimakkuutta eli kuinka selkeä imago on. Mitä 

pidemmälle oikealla mennään sitä voimakkaampi imagon signaali on. Kuten alla 

olevassa kuviossa näkyy, haastatelluista kahdeksan koki imagon positiiviseksi ja 

voimakkaan puoleiseksi. Yksi haastatelluista koki imagon erittäin positiiviseki, mutta 

sen signaalin melko hiljaiseksi. Yksi haastatelluista koki portugalilaisten viinien imagon 

hieman negatiiviseksi ja melko hiljaiseksi. (Kuvio 12.) 
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Kuvio 12. Haastateltujen näkemykset portugalilaisten viinien imagosta nelikentässä 

 

Haastateltuja pyydettiin myös kuvailemaan omin sanoin portugalilaisten viinien imagoa. 

Seuraavassa on lista näistä kuvailuista. 

Perinteinen (6 kertaa)  

Mielenkiinoinen (4 kertaa) 

Laadukas (3 kertaa) 

Vanhanaikainen (2 kertaa) 

Maanläheinen (2 kertaa) 

Persoonallinen (2 kertaa) 

Omaan makumaailmaansa tehtyjä 

Vaikeita (johtuen perinteisistä rypälelajikkeista) 

Puuttuu iloisuus, harmaita olemattta kuitenkaan tylsiä.  

Monesti liikaa happoja ja tanniineja normaalille kuluttajalle.  

Jossain määrin pidättyväisiä, oman tiensä kulkijoita. 

Varautunut (ei välttämättä erityisen avoin) 

Jäykkä (uuden maailman kokeilevaan tyyliin verrattuna) 
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Isoja ja voimakkaita viinejä 

Odotusarvoltaan melko suuria  

Hyvärakenteisia 

Valkoviinit raikkaita ja helppoja 

Punaviinit voimakkaita, kompleksisia ja tasapainoisia 

Omaperäinen  

Ainutlaatuinen 

Historiallinen 

Kaunis 

Raikas 

Vahva 

Ei liian innovatiivinen 

Mausteinen 

Hedelmäinen 

Runsas 

Heikoisti markkinoituja 

Omaleimainen 

Rustiikkinen 

Makumaailmaltaan uudesta maailmasta poikkeavia 

Epäkaupallisia 

Aliarvostettu (tietämyksen puutetta) 

Ei markkinointihenkinen (Suomalaistyylisiä tyyppejä, eli eivät osaa pitää meteliä 

itsestään kuten vaikkapa espanjalaiset.) 

Paljon potentiaalia 

Valkoviinit: kuivia, hieman mausteisia, matalahappoisia.  

Arkikäyttöön sopivia pöytäviinejä.  

Hieman mielikuvituksettomia. 

Punaviinit: Karkeatanniinisia, runsasalkoholisia, mausteisia. 

 

Tästä listasta voi päätellä, että portugalilaiset viinit nähdään sellaisina kuin niitä olisi 

tehty samalla tyylillä hyvin pitkän aikaa. Viinit ovat muista poikkeavia, koska 

portugalilaiset eivät ole lähteneet seuraamaan muiden maiden tyylejä. Koetaan, että 

viinit ovat tehty portugalilaiseen makumaailmaan eikä niinkään vientimarkkinoille, jossa 
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kuluttajat eivät ole tottuneet erityisen karkeisiin viineihin. Nyt kun Portugali on lähtenyt 

voimakkaammin tuomaan viinejään vientimarkkinoille, osa haastatelluista on nähnyt 

potentiaalia ja mielenkiintoa näissä viineissä, mutta näistä puuttuu selkeä 

markkinointihenkisyys eikä viinejä osata tuoda vielä tarpeeksi voimakkaasti esiin, mutta 

viinit ovat positiivisella tavalla maanläheisiä. Uusia innovaatioita ei ole vielä löydetty 

vaan vielä suurin osa luottaa vanhaan tyyliin. 

 

Suurimmaksi imagoon vaikuttaneeksi asiaksi haastateltavat mainitsivat omat 

kokemuksensa portugalilaisista viineistä. Lehtien kirjoittamat asiat ja uutisissa nähdyt 

asiat Portugalista nostavat yleisesti ottaen Portugalia suomalaisten tietoisuuteen. 

Suomalaisessa viinimediassa kirjoitetut asiat tietysti nostavat Portugalin profiilia ja jos 

esimerkiksi Helsingin Sanomien viikottaiseen viiniarvosteluun pääsee portugalilainen 

viini, niin koetaan, että se nostaa kaikkien portugalilaisten viinien profiilia. 

Viiniaiheisista lehtikirjoituksista kaksi haastateltua nostaa esiin lähdekritiikin. Toinen 

mainitsee olevansa hyvin epäileväinen niiden suhteen ja toinen muistuttaa, että monesti 

lehtikirjoitukset ovat maahantuojien organisoimia, joten ne eivät välttämättä aina anna 

todenmukaista kuvaa. Yksi haastatelluista mainitsee, että jos Alko laajentaisi 

portugalilaisten viinien valikoimaansa, niin se vaikuttaisi positiivisesti viinien imagoon. 

Hän mainitsee myös omalta kohdaltaan, että portugalilaisten viinien imago on noussut 

korkeammaksi sitä mukaa mitä enemmän laatutuotteita pääsee maistamaan. Alkon 

valikoiman laajenemisen kautta kuluttajatkin pääsisivät kokeilemaan enemmän erilaisia 

tuotteita, koska omat kokemukset vaikuttavat moniin erittäin paljon. Alkon toiminta 

Suomessa merkitsee paljon viinien suhteen, kuten yksi haastatelluista mainitsee: ”Alkon 

massiivinen tarjonta yksinkertaisesti peittää alleen pienemmät viinintuottajamaat ja 

sieltä Chilen varjosta on vaikea nousta näkyville.” Imagoon vaikuttaa myös hyvin 

paljon matkailu. Yksi haastatelluista mainitsee yhdeksi suurimmista hänen kohdallaan 

imagoon vaikuttaneista asioista matkan Portugalissa, jolloin kävi viinitiloilla kiertämässä 

ja maistelemassa tuotteita. Yksi haastatelluista mainitsee viinituottajien toiminnan myös 

imagoon vaikuttavaksi tekijäksi. Kun tuottajat ovat entistä avoimempia kehitykselle 

tuomalla viineihin kierrekorkkeja, suunnittelemalla moderneja etikettejä ja pakkaamalla 

laadukkaita viinejä hanapakkauksiin niin imago kehittyy parempaan ja 

kuluttajaystävällisempään suuntaan. Myös haastatelluista kaksi mainitsee Wines of 

Portugalin imagoon positiivisesti vaikuttavana tekijänä. 
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3.7 Viinien ulkoiset ominaisuudet 

Ralph Colonna mainitsee, että viinipullon ulkoisten ominaisuuksien tulisi kertoa 

kuluttajalle jo ennen viinin maistamista, että minkälainen tuote on kyseessä. Etiketin 

tulee viestiä, että minkä tasoinen tuote on kyseessä. Jos tuotteen etiketti antaa 

ymmärtää, että tuote on erittäin korkealaatuinen ja tuote itsessään on vaatimaton, 

kuluttaja pettyy. Yhteen tuotteeseen pettyminen voi johtaa siihen, ettei kuluttaja enää 

osta edes saman viinitalon muita tuotteita. Tuotetta voi olla vaikea saada myydyksi, jos 

sisältö on hyvin korkealaatuinen ja tuote on kallis, mutta pullon etiketti on hyvin 

vaatimattoman näkönen. Etiketin tulisi myös olla sellainen, että se löytää 

kohderyhmänsä. Etikettien sisältö riippuu kohderyhmästä. Joillekin kohderyhmille voi 

olla tarpeellista kertoa etiketissä paljon asioita viinin alkuperästä ja historiasta, mutta 

kaikkia ryhmiä se ei kiinnosta. Viinipullojen etikettien tulisi myös uudistua ajoittain. 

1970-luvulla koettiin, että yksi etikettimalli kestää noin 10 vuotta tuoreena, mutta 

nykyään suurien brandien etiketeille se aika on kutistunut yhteen tai kahteen vuoteen. 

(Colonna 2001, 165–168)  

 

  

Kaikki haastatellut paitsi yksi kokevat portugalilaiset viinit ulkoisilta ominaisuuksiltaan 

melko vanhanaikaisia. Viinien etiketeissä keskitytään liikaa alueeseen, tuottajaan ja 

rypälelajikkeeseen. Nämä asiat voivat olla harrastajien mielestä hyvin tärkeitä asioita 

viinissä, mutta tavallinen kuluttaja ei näistä asioista ymmärrä eikä nämä asiat kiinnosta. 

Portugalilaisissa viineissä on hyvin usein etiketin pääosassa viinitilan nimi. Viinitila on 

portugaliksi quinta ja sen perässä on talon nimi. Viinipullojen etiketeissä viinitilan 

lisäksi on mainittu rypälelajikkeita ja viinin tuotantoalue. Näistä kuluttajan on vaikea 

saada kiinni, koska jo nimen ensimmäinen kirjain ei ole suomalainen ja ensimmäisen 

sanan ensimmäinen äänne lausutaan suomen kielestä poikkeavalla tavalla. Viinien nimi 

tulisi olla jotain huomattavasti yksinkertaisempaa, jotta kuluttaja pystyy muistamaan sen 

seuraavallakin kerralla. Viinin nimen kielellä ei varsinaisesti ole väliä, kunhan se on 

muistettava. Koska Alkossa ei saa mainostaa, niin viinin pitää erottua jotenkin 

ympäröivistä pulloista. Vaikka viinin nimi olisikin hieman suomalaisen suuhun vaikeasti 
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taipuva, muistamiskelpoisuutta voisi parantaa esimerkiksi isolla kirjoitettu viinialueen 

nimi Dão tai Tejo, jotka ovat hyvin lyhyitä ja ytimekkäitä. 

 

Etiketeistä haastateltavat mainitsee, että suuri osa on hyvin vanhanaikaisia eivätkä ole 

kovinkaan asiakasta houkuttelevia. Haastatelluista lähes kaikki mainitsivat, että selkeästi 

tarvittaisiin lisää innovatiivisuutta etikettien suunnitteluun. Etikettejä tulisi 

modernisoida, mutta liian lennokkaat etiketit voivat olla kuluttajalle liikaa. Etiketeissä 

tulisi vähentää viinin alkuperä- ja sisältötietojen määrää ja keskittyä viinin nimeen. 

Takaetikettiin voi sitten asetella nämä tiedot, josta kuluttaja ne voi poimia, mikäli 

kiinnostaa. Yksi haastatelluista toisaalta näkee asian niin, ettei perinteikkyys välttämättä 

olekaan huono asia, koska uuden maailman viinit ovat hyvin moderneja ja lennokkaita 

niin perinteikkyydellä voisi hyvinkin erottautua edukseen niiden keskeltä. 

Haastatelluista kahdeksan näkee Portugalin tarvitsevan lisää kaupallista näkökulmaa 

viinien brändäämiseen, koska kokevat viinien olevan muiden maiden tuotteisiin 

verrattuna vähemmän myyviä. Koska tuotteiden ulkoasulla on suuri merkitys asiakkaan 

ostokäyttäytymiseen, sillä on myös merkitystä Alkon valikoimaanottoon. Tuotteen 

ulkoasulla on hieman merkitystä ja se saattaa tasaväkisten tuotteiden välillä olla 

ratkaiseva tekijä valinnassa, mutta tuotteen sisältö on ehdottomasti tärkein asia Alkolle. 

 

3.8 Wines Of Portugal 

Wines of Portugal on jokaiselle haastatellulle tuttu järjestö. Viisi haastatelluista mainitsi, 

että ei ole ollut suorassa yhteydessä mitenkään tähän järjestöön vaan esimerkiksi 

tiedotus vuosittaisesta Helsingin tastingista on tullut aina omalta päämieheltä 

Portugalista, mikäli yrityksellä sellainen on. Tämän he kokevat melko negatiiviseksi 

asiaksi. Toiset viisi haastatelluista on ollut suorassa yhteydessä muun muassa 

vastaanottanut uutiskirjeitä ja saanut järjestön lehden luettavakseen. Yleisesti ottaen 

kaikki, jotka enemmän tuntevat järjestön toimintaa kokevat sen aktiiviseksi ja näkyväksi 

järjestöksi verrattuna muiden maiden järjestöihin. Varsinkin ottaen huomioon 

portugalilaisten viinien pienen markkinaosuuden, Wines of Portugalin toiminta on 

erittäin hyvää. Haastatellut mainitsevat, että kunhan järjestön löytää niin sen toiminta 

on hyvää, mutta jos sitä sen olemassaolosta ei tiedä, niin ei siitä myöskään kuule. 
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Puolet haastatelluista ei ole mitenkään ollut yhteydessä järjestöön on negatiivinen asia. 

Wines of Portugalin tulisi helpottaa saavutettavuuttaan, jotta yhä useampi saisi tietoa 

portugalilaisista viineistä. Haastatelluista yksi mainitsi, että järjestön pitäisi tuoda myös 

enemmän portugalilaisia viinintuottajia kierrokselle Suomeen esittelemään tuotteitaan. 

Ilmeisesti järjestön viestinnässä on parannettavaa huomattavasti, koska yksi Suomen 

suurimmista alkoholimaahantuojista ei ollut tietoinen Helsingissä järjestettävästä 

vuosittaisesta tasting-tapahtumasta. Yksi haastatelluista mainitsi, että haluaisi tehdä 

enemmänkin yhteistyötä järjestön kanssa, koska yhteistyö tukee koko portugalilaisten 

viinien kategoriaa ja sitä kautta voisi saada pienempiäkin tuottajia Suomen markkinoille. 

Suoran, kaksisuuntaisen kontaktin tärkeyttä korostaa myös yksi haastatelluista, koska 

silloin maahantuojat voisivat myös kertoa Portugalin suuntaan asioita Suomen 

markkinoista. Yksi haastatelluista nostaa esiin maahantuojille, journalisteille, Alkon 

ostajille ja muille ammattilaisille järjestettävien kiertomatkojen tärkeyden. Kun pääsee 

itse paikan päälle näkemään ja kokemaan kaiken niin todennäköisemmin vakuuttuu 

laadusta ja tuotteiden erikoisuudesta. Tämän ihminen muistaa varmasti pidempään kuin 

kotimaassa maistetut viinit. Kuten aiemmin mainittiin, yksi haastatelluista korosti 

Portugaliin järjestetyn viinimatkan tärkeyttä omalla kohdallaan portugalilaisten viinien 

imagon kohottajana. Alkosta mainitaan kuitenkin, että näille kutsumatkoille Alkon 

ostajat eivät voi osallistua. Mikäli Alkon ostaja lähtee vierailemaan maassa, Alko maksaa 

työntekijänsä matkakustannukset itse, jolloin ei pääse tulemaan epäilyksiä kytköksistä. 

Alko käy kaikilla merkittävillä viinituotantoalueilla säännöllisesti ja joka vuosi 

merkittävimmillä viinimessuilla, joissa tapaa paljon eri maiden tuottajia. Yksi 

haastatelluista nosti esiin myös näkyvyyden kuluttajatapahtumissa. Hän käytti 

esimerkkinä Ruoka, Viini & Hyvä Elämä –messuilla hyvin näkyvän Wines of 

Californian järjestämän Californian Wine Barin, joka vahvasti edistää kalifornialaisten 

viinien näkyvyyttä. 

 

4 Pohdinta ja yhteenveto 

Tässä luvussa käydään läpi työn tulokset. Ensin käydään läpi haastatteluista saadut 

tulokset. Sen jälkeen tarkastellaan työtä viiden voiman mallin läpi ja lopuksi käydään 

läpi tulosten hyödynnettävyyttä, mahdollisia jatkotutkmuksia ja omaa kehittymistä. 



 

 

56 

4.1 Työn tulokset 

Suomalaisten viinimaahantuojien linjaukset tuotevalikoiman suhteen menee pääosin 

Alkon tuotehakujen mukaan. Jokainen yritys pyrkii kuitenkin täyttämään portfolionsa 

mahdollisimman hyvin kattamaan koko viiniä tuottavan maailman. Portugalilaiset viinit 

nähdään monesti kannattamattomiksi kohteiksi suunnata resursseja, mutta harvoihin 

kaupallisesti potentiaalisiin Alkon tuotehakuihin käytetään resursseja yhtä paljon kuin 

muihidenkin viinimaiden hakuihin. Portugalilaisten viinien kuluttajien keskuudessa 

kasvavan kysynnän vuoksi Portugalin kohdalla nähdään potentiaalia tulevaisuudessa 

varsinkin kun vuonna 2012 Portugali ohitti Yhdysvallat punaviinien myyntimäärissä. 

Mikäli tämä suunta myyntimäärissä pysyy jatkossakin, niin on mahdollista, että 

tuotteiden lukumäärä Portugalin osalta voi kasvaa Alkon valikoimassa.  

 

Portugali nähdään hyvin omaperäisenä ja perinteikkäänä viinimaana, vaikkakin 

perinteiden nähdään hieman vielä toistaiseksi pidättelevän omaperäisyyttä ja 

innovatiivisuutta. Portugalilla on hyvin monipuolinen rypälelajikevalikoima, koska 

alkuperäislajikkeita on hyvin paljon ja nykyään kansainvälisten rypälelajikkeiden 

istutusten määrä on kasvussa. Alkuperäisrypäleistä tehdyt viinit ovat se asia, joka tekee 

portugalilaisista viineistä mielenkiintoisia. Kansainvälisistä lajikkeista tehdyt viinit 

pääosin koetaan hyviksi, mutta ne eivät kiinnosta erityisesti, koska niissä Portugalin 

ominaispiirteet eivät tule esille. Portugalin viinialueiden välistä monipuolisuutta ei 

nähdä niin selkeänä kuin se todellisuudessa on. Portugalilaiset viinit nähdään hinta-

laatusuhteeltaan hyvinä. Kaikissa hintaluokissa Portugalin punaviinit koetaan olevan 

hieman yleistä tasoa parempia. Hinta-laatusuhteen nähdään hieman kohoavan 

kalliimpiin viineihin mentäessä. Valkoviinien suhteen edullisessa hintaluokassa hinta-

laatusuhteen nähdään olevan hieman heikompi verrattuna yleiseen tasoon. 

Keskihintaisissa hinta-laatusuhteen nähdään kohoavan edullisiin verrattuna selkeästi ja 

kaikkein kalleimpiin valkoviineihin hinta-laatusuhde hieman laskee. Haastatelluille 

portugalilaiset kalliin hintaluokan valkoviinit olivat hieman tuntemattomia, ja mainittiin, 

ettei niitä ole erityisen paljoa tullut koettua. Punaviinien laatutaso verrattuna muihin 

Euroopan maihin nähdään edullisimmassa hintaluokassa samanlaisena kuin muuallakin. 

Keskihintaisten laatutaso koetaan hieman paremmaksi samoin kuin kalleimpienkin 

viinien. Uuden maailman viinehin verrattuna portugalilaisten edullisten punaviinien 
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laatutaso jää hieman heikommaksi. Keskihintaisissa se nähdään hieman parempana ja 

kalleimmassa hintaluokassa edelliseen verrattuna vielä korkeampana. Valkoviinien 

kohdalla portugalilaiset viinit jäävät jälkeen edullisimmassa hintaluokassa sekä uuden 

maailman että Euroopan viineistä. Keskihintaisissa viineissä laatutaso koetaan yhtä 

hyvänä molempiin verrattuna ja kalleimmassa hintaluokassa portugalilaiset nähdään 

parempina. Portugalin viinialueista puolet on haastatelluille melko tuntemattomia ja 

puolet tunnetaan melko hyvin.  

 

Portugalilaisten viinien imago nähdään pääosin positiivisena, mutta imago ei ole 

erityisen voimakas. Imagoon on haastateltujen kohdalla vaikuttanut eniten omat 

kokemukset tuotteiden kautta ja lehtikirjoitukset. Matkustaminen on myös mainittu 

erityisen voimakkaana imagon kehityksen kannalta. Portugalilaisten viinien imago 

nähdään perinteisenä ja omille markkinoille suunnattuna, mutta uudistumista on 

havaittavissa. Markkinointihenkisyyden kehittämistä ja avoimuutta innovaatioille 

odotetaan. Imago nähdään vahvasti kehittyneenä lähivuosien aikana. Wines of Portugal 

nähdään hyvin aktiivisena toimijana niille, jotka sen on löytänyt. Sen saavutettavuuteen 

ja viestintään tulee panostaa. Kehitysehdotuksina nähdään Portugalin kiertomatkojen 

lisääminen viinialan vaikuttajille sekä kuluttajille suunnatun promootiotoiminnan 

lisääminen.  

 

4.2 Lopputulokset viiden voiman mallin näkökulmasta 

Tämä opinnäytetyö tehtiin käyttäen Michael Porterin viiden voiman mallia, joka on 

esitelty luvussa 2.1. Tässä mallissa markkinoilla vallitsee viisi voimaa, jotka ovat 

tuottajien neuvotteluvoima, kuluttajien neuvotteluvoima, vaihtoehtoisten tuotteiden 

uhka, uusien tulokkaiden voima ja alan sisäinen kilpailu. 

 

Tuottajiksi lasketaan sekä viinin tuottajat että yritykset, jotka näitä tuotteita tuovat 

maahan. Tuottajien neuvotteluvoima on Suomen viinimarkkinoilla melko pieni, koska 

Alko dominoi ostosuunnitelmallaan sitä, mitä myydään suurimmassa osassa 

myymälöistä. Maahantuojat voivat vaikuttaa tilanteeseen nostamalla tuotteita Alkon 

tilausvalikoimaan, mutta tällä hetkellä portugalilaisia viinejä on tilausvalikoimassa melko 

vähän. Maahantuojat voivat myös myydä tuotteitaan ravintoloille ja 



 

 

58 

matkustajaliikenteen myymälöihin. Varsinaisesti viinintuottajat eivät voi vaikuttaa 

markkinoihin, koska jos tuottajat päättävät nostaa hintojaan, Alko voi olla ottamatta 

näitä tuotteita myyntiin myymälöihinsä.  

 

Kuluttajien näkökulmasta portugalilaisten viinien tilanne on melko hyvä, koska 

tutkimustulosten mukaan ainakin ammattilaiset näkevät portugalilaiset viinit melko 

laadukkaina ja niiden hinta-laatusuhteen hyvänä. Edullisimmissa hintaluokissa on 

hieman parantamisen varaa, mutta jos kulutaja haluaa laadukkaan viinin hieman 

edullisinta hintaluokkaa ylempää, portugalilaiset viinit ovat hyvin kilpailukykyisiä ja 

laadukkaita hintaansa nähden. Kuluttajat myös monesti valitsevat viinin, jonka ulkoinen 

olemus vetoaa. Tässä portugalilaisilla viineillä on vielä tutkimuksen tuloksien mukaan 

parantamisen varaa, jotta kuluttaja tarttuisi useammin portugalilaiseen viiniin. 

Kuluttajien neuvotteluvoimaa kuitenkin hieman heikentää Alko, koska Alkon 

valikoiman muutoksiin vaikuttavat muutkin asiat kuin myyntimäärät. Vaikka Portugalin 

punaviinien myyntimäärät ovat kasvussa, niin valikoima ei kasva samaa tahtia.  

 

Vaihtoehtoisiin tuotteisiin lasketaan muut alkoholituotteet, jotka voivat muodostaa 

uhan viineille ylipäätään. Suomen alkoholimarkkiden näkökulmasta viinien 

vaihtoehtoinen tuote on olut, koska olut on myös alkoholipitoinen juoma, jonka sisällä 

on hyvin paljon tyylillistä vaihtelua sekä toimii yhtä hyvin ruokajuomana. 

Erikoisempien oluiden tuoma viehätys voi viedä viiniharrastajia enemmän oluiden 

pariin, ja siten laskea viinien markkinaosuutta. Suomen alkoholimarkkinoilla oluen 

uhkaa nostaa vielä se, että olutta voidaan tuottaa Suomessa, mutta viiniä ei. Nykypäivän 

lähiruoka-ajattelu voi mahdollisesti siirtää ihmisiä pois viinien parista. Oluiden 

muodostamaa uhkaa lisää vielä oluen helpompi saatavuus, kun 

päivittäistavarakauppojen olutvalikoimat kasvavat jatkuvasti sekä valikoimiltaan laajoja 

olutravintoloita on huomattavasti enemmän kuin viinibaareja.  

 

Uusien tulokkaiden uhan muodostavat ne viinimaat, joita ei tällä hetkellä Suomen 

viinimarkkinoilla näy tai jos näkyy niin hyvin vähän. Näihin viinimaihin voi laskea 

esimerkiksi Uruguayn ja Brasilian Etelä-Amerikasta, Kiinan ja Intian Aasiasta ja pienet 

Etelä-Euroopan maat kuten Slovakia, Kroatia, Makedonia ja Slovenia. Hieman 

suuremmista maista uhaksi voi nostaa Itävallan, joka on lähivuosina nostanut 
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profiiliaan valkoviineillään, mutta punaviinitkin ovat nousussa. Saksan punaviinit, joita 

Alkon valikoimiin on tullut myyntiin useampia sekä Uuden-Seelannin, joka tuottaa 

laadukkaita viinejä yli 10 euron hintaluokissa, joissa tässä tutkimuksessa Portugali 

koettiin suoriutuvan hyvin. Uudet tulokkaat voivat siis viedä Portugalilta 

markkinaosuutta niiden kuluttajien toimesta, jotka haluavat uutuuden viehätystä 

tuntemattomampien maiden viineistä. Portugalin voi lukea siihen kategoriaan, koska 

portugalilaisissa viineissä käytetään paljon sellaisia rypälelajikkeita, joita suurien 

viinimaiden viineissä ei ole.  

 

Alan sisäisessä kilpailussa suuret viinimaat voivat jättää Portugalin entistä pahemmin 

varjoonsa jos portugalilaisten viinien saatavuus ei parane Suomessa. Suurten 

viinimaiden valikoimat Alkossa ovat melko kattavat ja laajat, mutta Portugalilaisten 

viinien valikoiman kuluttaja voi käydä läpi melko nopeastikin. Sisäisessä kilpailussa 

suurten viinimaiden lisäksi uhkana ovat hieman Portugalia pienemmät viinimaat kuten 

esimerkiksi Uusi-Seelanti ja Itävalta. Nämä maat voivat nousta Portugalin ohi jos 

esimerkiksi näiden maiden kattojärjestöt tulevat markkinoinnillaan voimakkaasti 

Suomen kuluttajia kohti. Alan sisäistä kilpailua myös tasoittaa Alkon ostopolitiikka, 

koska valikoima ei muutu erityisen voimakkaasti suuntaan tai toiseen kovinkaan 

voimakkaasti. 

 

4.3 Työn hyödynnettävyys ja oma toimintani 

Tämä työ on antanut pohjan portugalilaisten viinien markkinatutkimukselle Suomen 

viinimarkkinoilla. Tästä tutkimuksesta käy ilmi vain maahantuojien näkemykset ja 

maahantuojat ovat vain yksi osa sitä ketjua, kuinka viini päätyy kuluttajan lasiin. 

Tutkimusta voi jatkaa selvittämällä esimerkiksi ravintola-alan ammattilaisten 

näkemyksiä portugalilaisiin viineihin tai mahdollisesti suunnata kuluttajatutkimukseen ja 

selvittää kuluttajien näkemyksiä näistä viineistä.  

 

Tutkimuksessa kävi siis ilmi, että maahantuojilla on pääosin positiivinen näkemys 

portugalilaisista tuotteista, mutta koska he ovat alansa ammattilaisia, niin he tietävät 

alalta paljon mitä kuluttaja ei tiedä. Jotta kuluttajat saataisiin tietoisemmiksi 

portugalilaisista viineistä tulisi nämä viinit tuoda lähemmäksi kuluttajaa. Kuten 
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tuloksissa mainittiin niin Suomessa viinialan kuluttajamessuilla voisi olla enemmän 

näkyvyyttä ja mahdollisesti voisi järjestää kuluttajille suunnatun oman tai jonkin muun 

tahon kanssa yhdessä järjestetty tasting-tapahtuman Suomessa. Tämä on hyvä tapa 

saada kuluttajille helpommin saataville nämä tuotteet. Portugalilaisten viinien asema ei 

Suomen markkinoilla voi parantua ellei myyntimääriä saada nousemaan entisestään. 

Wines of Portugalin viestinnästä on myös hieman parannettavaa. Haastattelujen 

perusteella osa maahantuojista haluaa olla lähemmin tekemisissä järjestön kanssa ja 

ovat valmiita yhteistyöhön. Wines of Portugalin tulisi myös ottaa itse selkeämmin 

kontaktia maahantuojiin, koska jos tieto kulkee päämiesyritysten kautta tapahtumista, 

niin yritykset ilman portugalilaista päämiestä eivät välttämättä kohtaa sopivaa 

päämiesyriystä. 

 

Tämän työn tekeminen alkoi hieman väärällä tavalla. Oikeaoppiseen tutkimukseen olisi 

ensin pitänyt rajata teoreettinen viitekehys ja tehdä työ lähes suoraan johonkin ennalta 

hyväksi koettuun muottiin. Kun toimeksiantaja kertoi mitä haluaa työn selvittävän, en 

ensin ajatellut sitä minkään viitekehyksen kautta. Vasta kun kaikki rajaukset oli tehty 

sen mukaan mikä vaikutti sopivimmalta, aloin etsimään sopivaa kehystä. Kehys löytyi, 

mutta se ei toimi ehkä parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä työ vaati ammatillista 

osaamista viineistä ja kokemusta portugalilaisista viineistä. Tällä osa-alueella työ 

onnistui erittäin hyvin. 
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Liitteet 

Liite 1. 
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Liite 2. 

 

Haastattelupohja 

 

1. Onko valikoimassanne portugalilaisia viinejä 

Jos on, mitä tuottajia ja kuinka monta? 

Jos ei, miksi ei? 

 

2. Millä tavoin etsitte valikoimiinne uusia tuotteita? 

Itse lähestytte tuottajia? 

Tuottajat lähestyvät teitä? 

Messut? Kotimaassa/ulkomailla? 

”Tutkimusmatkat” 

(Mitkä ovat pääasialliset kanavanne uusien päämiesten etsimiseen?) 

 

3. Kuinka paljon portugalilaiset viinit kiinnostavat yritystänne verrattuna muihin Euroopan viinimaihin? 

Verrattuna uuteen maailmaan? 

(Mikäli Alkon tuotehaut määrittää pääosin omat tuote/tuottajahakunne niin kysymykseen voi olla vaikea vastata.) 

 

4. Kuinka voimakkaasti olette etsineet sopivia portugalilaisia tuotteita valikoimiinne? 

(Mikäli Alkon tuotehaut määrittää pääosin omat tuote/tuottajahakunne niin kuinka paljon resursseja suuntaatte 

mahdollisesti uuden portugalilaisen tuottajan hakemiseen portfolioonne jos Alkon tuotehaussa on portugalilainen 

viini, johon teidän tämänhetkisestä portfoliostanne ei löydy sopivaa tuotetta) 

 

5. Minkälaisena viinimaana koet Portugalin? Asteikko 1-5. (1=heikko, 5=erinomainen)  

a. Omaperäisyys 

b. Perinteet 

c. Monipuolisuus (rypäleet) 

d. Monipuolisuus (alueet) 

 

6. Portugalilaisten viinien hinta-laatusuhde eri hintaluokissa? Asteikko 1-5. (1=heikko, 5=erinomainen) 

(Puna- ja valkoviinit erikseen)  

a. Edulliset (alle 10e Alkossa)  

b. Keskihintaiset (10-17e Alkossa)  

c. Kalliit (yli 17e Alkossa)  

(Hintaluokat ovat viitteellisiä. 

 Tarkoittaa yleisesti kokemianne tuotteita, ei vain Alkon tämän hetkistä valikoimaa.) 

 

7. Portugalin viinien taso verrattuna muuhun Eurooppaan? Asteikko 1-5. (1=heikko, 5=erinomainen) 

(Puna- ja valkoviinit erikseen) 

a. Edulliset (alle 10e Alkossa)  

b. Keskihintaiset (10-17e Alkossa)  

c. Kalliit (yli 17e Alkossa)  

(Kyse on yleisestä mielikuvastanne ko. maiden laatutasosta. Liian tarkkaan jos pohtii vastaamisesta tulee 

erittäin vaikeaa. Laatutaso on viime kädessä kuitenkin tuottajasta kiinni, ei niinkään maasta. Arvosana 3 

= suurin piirtein sama taso kuin muissa) 
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8. Portugalin viinien taso verrattuna uuden maailman viinimaihin? Asteikko 1-5. (1=heikko, 

5=erinomainen) (Puna- ja valkoviinit erikseen) 

a. Edulliset (noin max 10e alkossa)  

b. Keskihintaiset (10-17e alkossa)  

c. Kalliit (min. 17e alkossa)  

(Kyse on yleisestä mielikuvastanne ko. maiden laatutasosta. Liian tarkkaan jos pohtii vastaamisesta tulee 

erittäin vaikeaa. Laatutaso on viime kädessä kuitenkin tuottajasta kiinni, ei niinkään maasta. Arvosana 3 

= suurin piirtein sama taso kuin muissa) 

 

9. Ovatko Portugalin omat rypälelajikkeet haitta vai etu? 

Onko erikoisista rypäleistä tehtyjä viinejä vaikeampi myydä? Miksi? 

 

10. Oletteko tutustuneet portugalilaisiin viineihin, jotka on valmistettu kansainvälisistä rypälelajikkeista? 

Mikäli valikoimissanne on portugalilaisia tuottajia, valmistavatko he kv.-lajikkeista viinejä ja 

tuotteko niitä Suomeen? Jos valmistaa ja valikoimissa ei ole, miksi? 

 

11. Millainen mielikuva teillä on seuraavista viinialueista? Asteikko 1-5. (1=heikko, 5=erinomainen, 0=En 

tunne) 

Vinho Verde, Tras-os-Montes, Douro, Tavora-Varosa, Bairrada, Lafoes, Dao, Beiras Interior, 

Lisboa, Tejo, Peninsula de Setubal, Alentejo, Algarve, Azores  

(Mielikuvalla tarkoitan sitä, että kuinka hyvin tunnet alueen ja kuinka korkealle arvostat sitä) 

 

12. Millainen on mielestäsi portugalilaisten viinien imago? 

a. Hyvä-Huono (-5–1–5 asteikko) 

b. Vahva-Heikko (-5 –1–5 asteikko) * 

c. Kuvaile adjektiivein  

(jotain adjektiiveja mitkä tulevat mieleen ensimmäisenä, ei niinkään viinin makua kuvailevia 

sanoja) 

*(Vahva- heikko tarkoittaa signaalin voimakkuutta, joka imagossa on.) 

(a ja b kohdat tulevat alla olevaan nelikenttään) 

 

     
Hyvä 

     

 
          5         

 

 
          4         

 

 
          3         

 

 
          2         

 
Heikko           1 2 3 4 5 Vahva 

 
                    

 

 
                    

 

 
                    

 

 
                    

 

 
                    

 

     
Huono 

      

13. Mikä imagoon on vaikuttanut? 

(Omat kokemukset, lehtiartikkelit, puskaradio) 
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14. Millaiseksi koet portugalilaisten viinien ulkoiset ominaisuudet? 

Etiketit, Nimet, viinien brändäys yms. 

Ovatko ne myyvämpiä vai heikompia kuin muut? 

 

15. Onko Wines of Portugal tuttu järjestö? 

Millaista sen toiminta? Vertauksena Wines Of Chile ja Wines Of South-Africa yms. 

 


