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MATKARAPORTTI 
ELLI-hankkeen opintomatka Pohjois-Italiaan  

Ajankohta: 10. - 13.10.2022 

ELLI-hankkeen opintomatkalla Pohjois-Italiaan tutustuttiin italialaiseen elintarvikealaan ja 

ruokakulttuuriin. Opintomatka suuntautui Italian Piemonten alueelle ja matkalla vierailtiin 

Comon, Cadoragon, Vicenzan ja Serralunga d’Alban jatkojalostavissa maito-, juoma- ja liha-alan 

yrityksissä. Matkalla tutustuttiin myös paikallisiin elintarvikealan tuotteisiin kaupoissa ja 

ravintoloissa. 

 

Osallistujat: Pohjois-Karjalaisia alkutuotannossa ja jatkojalostuksessa toimivien yritysten 

edustajia sekä elintarvikealalla toimijoita. Matkalle osallistui yhteensä 18 henkeä. Matkalla oli 

mukana asiantuntijana ja matkanjohtajana Jussi Heinonen, Innolact Group Oy. 

Osallistujaluettelo liitteenä.  

Ma 10.10. Joensuu - Como 

Matka alkoi maanantaina 10.10. klo 03:10, jolloin lähdettiin ELLI-hankkeen bussilla Kuopion 

Rissalan lentokentälle. Kuopiosta lähti lento klo 5.50 Helsingin kautta Italiaan Milanon 

Malpensan lentoasemalle, jonne saavuimme klo 6.50 paikallista aikaa. Kentältä oli ELLI-

hankkeen bussikuljetus Como-järven rannalla sijaitsevaan Comon kaupunkiin. ELLI-hankkeella oli 

oma bussi käytettävissä koko opintomatkan ajan. Comossa majoituimme yhdeksi yöksi pienen 

torin reunalla sijainneeseen hotelli Firenzeen. Osallistujilla oli iltapäivällä tehtävänä tutustua 

itsenäisesti Comon nähtävyyksiin ja paikallisiin jäätelöihin sekä paikalliseen lounaaseen.   

 

Iltapäivän ja illan viralliseen ohjelmaan kuului illan isännän Paolo Cernuschin esitys ”Paikallisesta 

ruokakulttuurista”. Paolo kertoi Italian kulttuurista ja ruoanvalmistuksesta, joka perustuu 

traditioihin. Pohjoisitalialaisen ruoan ja elintarvikkeiden valmistus muodostuu pitkistä, 

vuosisataisista perinteistä, joiden mukaan kullakin alueella on sille ominaiset viljelykulttuurinsa 

tavat tuottaa alkutuotteita ja jatkojalosteita. Paikallisia elintarvikkeita valmistetaan vieläkin 

samoilla, kullekin pienelle alueelle ominaisilla jalostusmetodeilla ja tietyistä alueella tuotetuista 

raaka-aineista. Itse Comon kaupungissakin on yhä nähtävissä vuosisatojen kuluessa paikalla 

käyneiden erilaisten kansojen kulttuurin jäänteitä, jopa ennen ajanlaskun alkua asustaneisiin 

etruskeihin saakka, ja kaikki kansat ovat jättäneet jälkensä myös paikalliseen ruokakulttuuriin. 

Paikalliseen ruokakulttuuriin tutustuttiin lähemmin illan yritysesittelyssä Latteria San Fedelessä, 

jossa saimme maistatella paikallisia tuotteita: juustoja, makkaroita ja pastaa. Samalla saimme 

esimerkkejä erilaisilla hapatteilla ja tuotantomenetelmillä valmistettuja tuotteista, joiden avulla 

tutustuttiin alustavasti jo seuraavan päivän ohjelmaan kuuluvaan elintarvikkeiden 

valmistuksessa käytettävien hapatteiden ja entsyymien maailmaan. Illan päätteeksi Paolo esitteli 

kaupunkikierroksella Comon vuosisataiseen historiaan liittyviä paikkoja. 
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Ti 11.10. Sacco System, juustola, salamitehdas  

Tiistaiaamuna siirryimme bussilla Comosta Cadoragoon, elintarvikealaan ja ruoan, lannoitteiden 

sekä probioottien valmistukseen liittyviä lisäaineita valmistavan SaccoSystemin toimitiloihin. 

Yrityksen toimintaa ja tuotantotiloja esitteli yhtiön suomensuhteita hoitava Paolo Cernuschi. 

Paolo vastaa Saccolla Itä-Euroopan, Skandinavian, Saksan, Itävallan ja Englannin myynnistä ja 

teknisestä tuesta. 

SaccoSystem on kansainvälinen biotekniikan alan kattoyritys, joka muodostuu ryhmästä 

itsenäisiä yrityksiä. Yritykset tuottavat elintarvikkeiden ja farmasian tuotteiden valmistuksessa 

käytettyjä lisäaineita, herätteitä, meijerialan entsyymejä, ravintoviljelmiä ja mikrobiologisia 

organismeja. Sisäisten yritysten kesken on yhteistä tutkimusta, innovaatioita ja tiedonjakoa. 

Sacco vie tuotteita 110 eri maahan ja markkina-alueita ovat Pohjois-Amerikka ja Meksiko, 

Pohjoismaista etenkin Suomi, Aasiassa Japani, Ranska ja APAC. Sacco on maailman neljänneksi 

suurin tuottaja, jolla on kahdeksan tuotantotehdasta eri maissa, uusin tuotantoyritys on juuri 

avattu USA:an, ja niissä valmistetaan yli 6500 erilaista alkuperää olevia herätteitä. Saccossa 

työskentelee yli 400 henkilöä ja reilut 50 henkilöä työskentelee tutkimuksen ja kehitystyön 

parissa yliopistoyhteistyön puitteissa. 

 

Italian Cadoragossa sijaitseva SaccoSystem-yritys, Caglificio Clerici, on ollut vuosisatoja yhden ja 

saman Clerici-perheen omistuksessa. Juoksetteita valmistavan yrityksen perusti iso-iso-isoisä 

Martino Clerici jo vuonna 1872. Vuosien saatossa yrityksen tuotevalikoima on koko ajan 

lisääntynyt ja monipuoleistunut. Caglificio Clerici valmistaa sekä nestemäisiä että 

pakastekuivaamalla valmistettuja jauhemaisia tuotteita. Pääsimme tutustumaan Paolon 

opastuksella tehtaan tuotantotiloihin ja siellä valmistusprosessien eri vaiheisiin. 
https://www.caglificioclerici.com/en/   

 

  
 

Puolelta päivin siirryimme Saccon tehtaalta lounaalle läheiseen Pizzeria Colibriin, joka oli 

varautunut ottamaan vastaan suuren ryhmämme ruokailemaan. Ravintolan henkilökunta otti 

vastaan ystävällisesti ja huomaavaisesti suomalaiset vieraansa.  

https://www.caglificioclerici.com/en/
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Iltapäiväksi siirryimme bussilla yritysesittelyihin Piacenzaan, jonne oli noin kahden tunnin 

ajomatka. Piacenzassa vierailimme ensin juustolassa, Caseificio Sociale Baselica Duce, joka 

valmistaa kovaa, pitkään kypsytettyä Grana Padano -juustoa. Grana Padano on ns. DOP-juusto, 

joka tarkoittaa alkuperäisyyttä työmenetelmissä, koneissa ja laitteissa ja valmistusaineissa. 

Tyypillinen Grana Padano on massaltaan hieman pehmeämpi ja maultaan hieman 

hedelmäisempi kuin isoveljensä 24 kk kypsytetty, kova ja aromikas Parmigiano Reggiano, 

myöskin DOP-juusto. Esittelijä kertoi juustonvalmistuksen eri työvaiheista aina aamuisin 

raakamaidon käsittelystä lähtevän prosessoinnista kypsytysvaiheeseen saakka ja esitteli 

samalla perinteisiä työvälineitä. Juustolan raakamaito kerätään aamuisin juustolan ympärillä 

olevilta lähitiloilta, joiden lehmien rehuna käytetään paljon maissia, mistä maito saa oman 

arominsa. Juustojen valmistus alkaa heti aamupäivästä maidon saavuttua, joten emme nähneet 

itse valmistusprosessia, mutta tutustuimme juuri aamupäivästä valmistettuihin, perinteisissä 

muovimuoteissaan oleviin juustoihin. Yhdestä juustonvalmistuskattilasta saadaan kaksi n. 35 

kilon juustoa. Juustoja ensin käännellään puristimissa, siirretään sitten suolaveteen noin pariksi 

kymmeneksi vuorokaudeksi, josta ne sitten siirretään kypsytyskellariin kypsymään 

myyntikuntoon. Kypsytyskellarissa (16-17 C-astetta) juustoja käännetään koneellisesti kerran 

viikossa samalla harjaten ne puhtaaksi mahdollisista homeista ja hiivoista. Grana Padanoa 

kypsytetään vähintään 12 kk, jonka jälkeen se arvostellaan ennen lähtökuntoon laittoa. 

Varastossa kypsyi eri vaiheissa olevia juustoja n. 10.000 kpl. Juustolassa toimi työtehtävissä 

päivittäin neljä henkeä ja eri valmistusvaiheissa tarvittiin paljon käsityötä. 
https://www.granapadano.it/en-ww/caseificio-sociale-di-baselica-duce-soc-agr-coop.aspx 
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Tiistai-iltapäivän viimeinen yritysesittely oli liha-alan tuotantolaitoksessa Salumificio La Coppa, joka 

valmisti pääasiassa erilaisia salamimakkaroita ja kinkkuja. Tuotantotiloissa katsoimme ensin, 

kuinka raakakinkkuja valmisteltiin ja sidottiin käsin kypsytykseen menoa varten. Esittelijä kertoi 

mitä ruhon eri osia käytettiin aina kuhunkin tietyntyyppiseen tuotteeseen. Siirryimme sen jälkeen 

tutustumaan tuotteiden kypsytysvaiheeseen. Tuotantotiloissa oli useita kypsytyshuoneita, joissa eri 

tuotteille oli kullekin säädetty erikseen niiden vaatimat kypsytyslämpötilat ja kosteudet. Heidän 

salamimakkaroiden valmistusprosessiin ja kypsytykseen kuului erilaiset homeet, jotka kasvoivat 

makkaroiden pinnalla. Tämän jälkeen kinkut ja makkarat siirrettiin tiilisiin kellaritiloihin 

ikääntymään. Tiloissa roikkui paljaaltaan eri ikääntymis- ja kuivumisvaiheissa olevia makkaroita, 

joiden homepinta suojasi niitä myös kontaminaatiolta. http://lacoppa.it 
 

  
 

     
  

Piacenzasta siirryimme yöpymään hotelli Relais Montemarinoon Borgomaleen. Hotelliin 

kirjautumisen jälkeen oli halukkailla mahdollisuus käydä illallisella läheisen kylän ravintoloissa. 

 

 

 

 

http://lacoppa.it/
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Ke 12.10. Viinitilat – Barolo, Serralunga d’Alba  

Keskiviikkoaamuna klo 8.30 lähdimme taas bussimatkalle Baroloon, jossa tutustuimme 

Barolon linnassa olevaan viinimuseoon. Pääsyliput linnan viinimuseoon oli varattu ryhmälle 

etukäteen ja pääsimme sisään heti museon avauduttua klo 10.30. Linnan viidessä eri 

kerroksessa olevissa interaktiivisissa näyttelytiloissa oli lähestytty niin viinin viljelyn, tuotannon 

ja viinikoulun historiaa kuin linnan omistajien omaa historiaa. Linna sijaitsi kukkulalla Barolon 

vanhassa kaupunginosassa, jossa kierrellessään matkalle osallistujien oli mahdollista tutustua 

alueen viinitarjontaan ja muihin paikallisiin tuotteisiin. https://www.wimubarolo.it/en/ 

Hieman ennen puolta päivää oli kokoontuminen bussille ja jatkoimme Barolosta matkaa 

seuraavalle etapille, läheisten Langhe-kukkuloiden keskellä sijaitsevaan Serralunga d’Alban 

kylään. Kylän ympäristössä kukkuloiden rinteillä sijaitsee useita viinitiloja, jotka tuottavat tiettyjä 

Serralunga-alueen viinejä. Ennen viinitilavierailuja lounastimme kylän ravintolassa Locanda 

Italia, johon olimme varanneet paikat etukäteen. Lounas sisälsi paikallisia tuotteita sisältävän 

maistelumenun. 

  

Iltapäivän ensimmäinen vierailukohde oli viinitila Paolo Manzone Viticoltore, jossa tilan nykyiset 

haltijat, Luisella ja Gianpaolo Manzone esittelivät meille viinitilayritystään. Viinitila on 

satoja vuosia vanha, Luisella Manzonen äidin suvulta periytynyt Barolo-viinejä tuottava perheyritys. 

Viiniviljelmät ovat vähitellen laajentuneet käsittäen nykyisin noin 14 ha, ja niillä viljellään useita eri 

viinilajikkeita. Viinitilalla järjestetään tuotemaistatuksia ja viime aikoina uusittuihin rakennuksiin 

on tehty majoitusmahdollisuus ja he tarjoavat nykyisin myös maatilamatkailua. 

 

Tilan isäntä Gianpaolo kertoi viininviljelystä sekä viinin valmistusprosessista ja esitteli samalla 

tuotantotiloja ja niiden laitteistoja. Viinirypäleet korjataan ja lajitellaan heillä käsin hyvän laadun 

takaamiseksi. Pienissä tuotantotiloissa oli tärkeimmät koneet viinirypäleiden puristamiseen ja 

mehun talteenottoon, mutta valmistusprosesseista suurin osa pyritään tekemään käsin.  

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wimubarolo.it%2Fen%2F&data=05%7C01%7C%7C3ff9d34135c14b98aee108da760cf484%7C87879f2e73044bf2baf263e7f83f3c34%7C0%7C0%7C637952095264053407%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ts25Dnv3Va33Kdr57cgfJzMKh5qfbIJyyfePwI5I0IU%3D&reserved=0
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Viinikellari, viinehtimö ja viinivarastot sijaitivat toisessa rakennuksessa. Viinin kypsytyksen eri 

vaiheisiin ja erilaisten viinien tekemiseen tilalla käytettiin sekä teräksisiä että posliinisia tankkeja 

ja eri kokoisia tammitynnyreitä, joissa viinit saivat ikääntyä. Viinit valmistettiin traditionaalisilla, 

vanhoilla menetelmillä riippuen siitä, minkä viinilajikkeen rypäleet olivat kyseessä ja millaista viiniä 

haluttiin tehdä. Tilalla valmistettiin pääasiassa punaisia viinejä, valkoviinit olivat vähemmistönä. 

Tämän jälkeen siirryimme tuotemaistatustiloihin, jossa Luisella Manzone kertoi viinitilan historiasta 

ja heidän viineistään tuotemaistatuksen yhteydessä. 

 

   
 

   
 

 
Kuva: Näkymä Serralunga d’Alban Langhe-kukkuloista ja Manzonen viinitilasta. Kuvakaappaus otettu Paolo 

Manzone Viticoltore verkkosivustolta. https://www.barolomeriame.com  
 

 

 

 

https://www.barolomeriame.com/
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Iltapäivän toisessa yritysesittelyssä viinitila Azienda Agricola Sukula Riikka Sukula kertoi, kuinka 

heidän tiensä johti Suomesta viinitilalle Italiaan ja miten heidän yrityksensä Italiassa toimii. Heidän 

tilallaan on pääasiassa paikallisista sumuisilla Langhe-kukkuloiden rinteillä kasvavaa viinilajiketta, 

jonka tuottaa usvasta (ital. nebbio) nimensä saaneita nebbiolo-rypäleitä. Heillä on alle 5 hehtaarin 

tila, josta vain n. 1,5 hehtaaria on viiniviljelmää, heiltä lähtee n. 6000 pulloa vuodessa myyntiin. 

Omia tuotantotiloja heillä ei ole, vaan viini valmistetaan yhteistyössä naapuritilojen kanssa. Tällä 

hetkellä heillä tuotetaan pääasiassa kahta erityyppistä viiniä, joista kepeämpi, tyttärien käsien 

sydämenkuvalla etiketöity tuote on tarkoitettu nautittavaksi alkupalaruokien seurana. Riikan ja 

Jyrkin käsien sydämenkuvalla etiketöity viini, on täyteläisempää ja sopii mausteisempien 

liharuokien seuraksi. Saimme näistä viineistä tuotemaistatuksen yhdessä herkullisten lisukkeiden 

kanssa ja samalla Jyrki Sukula kertoi näkemyksiään italialaisesta elintarvikealasta ja 

yritystoiminnasta. https://www.sukula.com/ 

 

    
 

  
 

Päivän päätteeksi siirryimme hotellille Borgomaleen. Paikat illalliselle oli varattu hotellin lähistöllä 

olevaan ravitolaan, Spaghettoteca Campoleone Pizzeria. https://www.spaghettotecacampoleone.com/it/en 

 

 

 

https://www.sukula.com/
https://www.spaghettotecacampoleone.com/it/en
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To 13.10. Serravalle - Malpensa - Joensuu 

Torstaiaamuna jätimme hyvästit Borgomalelle ja aloitimme kotiin paluun matkaamalla bussilla 

kohti Malpensan lentokenttää. Matkalla pysähdyimme Serravalleen, jossa sijaitsee Euroopan 

suurin outlet-kylä. Serravalle oli kylämäisesti rakennettu suurensuuri ostoskeskus, joka oli 

täynnä merkkituotteita (vaatteita, kenkiä, koruja, leluja, elektroniikkaa yms.) valmistavia 

yrityksiä sekä kahviloita ja ravintoloita. Opintomatkalaiset tutustuivat vapaasti kylän tarjontaan, 

tekivät tuliaisostoksia ja lounastivat. https://www.mcarthurglen.com/en/outlets/it/designer-outlet-serravalle/stores 

    

Bussimatkalla lentokentälle ajoimme Po-jokilaakson hedelmällisten seutujen läpi, jossa viljeltiin 

silmänkantamattomiin mm. pähkinöitä ja riisiä. Näkemämme viljelykset, viljelytekniikat ja 

maaperä herätti osallistujissa suurta mielenkiintoa ja innostunutta keskustelua. Bussimatkan 

aikana myös matkamme asiantuntija Jussi Heinonen kertoi tietoja ohittamistamme 

suomalaisillekin tutuista suuryrityksistä, esim. Nutella-kaakaopähkinävoita valmistavasta 

Ferrero yrityksestä ja paikallisista meijerilaitoksista.    

Noin klo 16 saavuimme Milano-Malpensa lentoasemalle, jossa jäi aikaa mahdollisille 

lentokenttäostoksille enne lentomme lähtöä. Lento Helsinkiin lähti paikallista aikaa klo 19 ja 

jatkolento Kuopioon Risslan kentälle saapui klo 0.45. Aamuyöstä perjantaina 14.10. saapui 

ELLI-hankkeen bussikuljetus Kuopio-Rissalan lentokentältä hakemaan opintomatkalaiset 

Joensuuhun, jossa olimme perillä noin klo 3.00. 

Opintomatkaan kuului tehtäviä, jotka osallistujat tekivät ja palauttivat matkan jälkeen. Lisäksi 

osallistujat antoivat palautteen matkasta vastaamalla Webropol-kyselyyn.  

LIITTEET:  

Opintomatkan ohjelma 

Osallistujaluettelo 

Palaute opintomatkasta 
   

Marja-Leena Hirvonen    Anu Lavola   

projektiasiantuntija, Riveria   hankesuunnittelija, Itä-Suomen Yliopisto 

marja-leena.hirvonen@riveria.fi  anu.lavola@uef.fi 

050 306 6257   050 470 4952 

https://www.mcarthurglen.com/en/outlets/it/designer-outlet-serravalle/stores
mailto:marja-leena.hirvonen@riveria.fi
mailto:anu.lavola@uef.fi

