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Ranskan kunniakonsuli Panu Routila esittäytyi 
Turun Cerclelle 23.11.2018 
 

Panu Routila on toimitusjohtaja Konecranesissa, 

jonka 16400 työntekijästä Ranskassa noin 700 ja 

USA:ssa 4500. 

Ensiksi kunniakonsuli kertoi viimeaikaisista 

tapahtumista. Mieleen jäivät kuvat hänestä USA:n 

edellisten presidenttien Bill Clintonin sekä George W. 

Bushin kanssa sekä Ranskan presidentti Macronin 

kutsumasta taloudellisesta konferenssista, jossa hän 

on eturivissä Ranskan pääministerin Édouard 

Philippen vieressä.  

CHÂTEAU CLARETTES 
Sitten hän siirtyi päivän pääaiheeseen – heidän 

viinitilansa esittelyyn. He – siis Panu Routila ja kaksi 

muuta sijoittajaa - olivat etsineet tilaa, jonka 

rakennuskanta olisi huonon ja korjauskelvottoman 

välillä, mutta viini korkealaatuista. Sellainen löytyi 

vuonna 2011 Les Arcs sur Argensin kylästä 

Provencessa (http://www.mairie-les-arcs-sur-

argens.fr/ ), 45 minuutin ajomatkan päässä Nizzasta.  

Tilan oli omistanut italialainen perhe, jonka isä – nyt 

jo edesmennyt – oli tehnyt sovituksen Marseljeesista 

presidentti de Gaullelle. Tila oli ostettu sovituksen 

rojalteilla! Nyt sisarukset olivat pahasti riitautuneet 

eikä tilaa ollut kunnostettu vuosikausiin. Lisäksi 

vanhin veli – silloin 65-vuotias – oli rakastunut tilan 

viineihin siinä määrin, että tilanhoidosta oli tullut 

sivuasia. Silloisen noin 75 000 pullon vuosituotannon 

juominen ei kuitenkaan ollut onnistunut.  

Viinitilan 600 m²:n päärakennus 

oli todella huonossa kunnossa ja 

se piti rakentaa uudelleen 

kattoa, lattiaa ja välipohjia 

myöten. Rakennusluvan saanti 

edellytti, että rakennuksen 

ulkoasusta täytyy tulla 

alkuperäisen mukainen. Sisällä 

sai tehdä, mitä lystää. Kaksi 

sisaruksista oli vielä asunut 

rakennuksessa. Koska he eivät 

olleet puheväleissä, he olivat 

muuranneet - kumpikin omalta 

puoleltaan - toiselle puolelle 

johtavat ovet umpeen.  

Uudelleenrakennusta valvonut 

paikallinen arkkitehti sai läpi 

järkevän ehdotuksen korvata alkuperäiset puiset 

ikkunaluukut (volet) alumiinisilla. Ne on niin hyvin 

tehty, että eron alkuperäisiin huomaa vasta aivan 

läheltä. Nykyisin rakennuksessa asuu myös 

suomalainen pariskunta tilanhoitajina, jotka mukaan 

luettuna vakituisia työntekijöitä on viisi. Taloa 

vuokrataan AirBNB:n kautta joinain aikoina vuodesta, 

hinta kohtuullinen 6000 – 7500 euroa per viikko. 

Tarkennuksena vielä mainittakoon, että kuvassa 

etualalla näkyvä uima-altaan näköinen ei ole uima-

allas vaan tilan hätävesivarasto. Koska allas on 

turvallisuuteen liittyvä, se pitää vielä aidata. 
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Les Arcsin kylä – 5434 asukasta (1999)- oli 

luonnollisesti ollut hyvin kiinnostunut uudesta 

omistajasta. Kun heille pikkuhiljaa selvisi, että 

omistaja pyrkii tukeutumaan kaikin mahdollisin 

tavoin oman kylän palveluihin, ranskalainen 

vastavuoroisuus alkoi toimia. 

VIINITUOTANTO 
Tilan oston mukana seurasi viinimestari.  

Vuoden 2010 rankkasade oli tuhonnut suuren osan 

viinipeltoja ja niitä on istutettu uudestaan. Työ on 

kuitenkin hidasta, koska taimi alkaa tuottaa vasta 

noin kuuden vuoden päästä. Talon viinikellari oli 

todella huonossa kunnossa ja se rakennettiin 

kokonaan uudestaan.  

 

Rakennustöissä sattui ja tapahtui. Uuden viinikellarin 

paikaksi valitulla kohdalla sattui olemaan 

sähköpylväs, ja paikallinen sähkölaitos ilmoitti, 

että sen siirto maksaa 86 000€. Kun arkkitehti 

kuuli asiasta, hän totesi: ”Mutta eihän tämä ole 

ranskalainen tapa. Antakaapas kun minä 

hoidan tämän.” Hän soitti siltä istumalta 

ilmeisesti jollekulle sähkölaitoksella: ”Meillä 

tulee käymään huomenna vahinko, kun 

kaivinkone kaataa sen teidän pylväänne. 

Haluatteko, että se kaadetaan aamu- vai 

iltapäivällä?” Iltapäivällä, kuului vastaus. 

Seuraavana iltapäivänä pylväs kaadetiin ja 

sähkölaitoksella oli jo uusi pylväs odottamassa 

jonkin matkan päässä - eikä maksanut mitään.  

Nyt tilalla on 500 m²:n moderni cave ja tila on 

viinintuotannoltaan keskikokoiseksi luokiteltava. 

Tilalla tuotetaan valko-, rosé- ja punaviinejä, joista 

rosé-viinin osuus on noin 65 %. Punaviininä on myös 

merlota, joka ei ole aivan tavanomainen provencen 

viinirypäle. Viinistä myydään noin 40 % omasta 

myymälästä, mutta määrä on laskussa. 

Kylässä on yksi Michelin-tähden ravintola, jonne tilan 

Grande Cuvée viinejä myös myydään.  

Sadonkorjuu (récolte) alkoi tänä vuonna kuumasta 

säästä huolimatta vasta 20. elokuuta ja jatkui 

lokakuulle. Viinisadon lopullinen arviointi ja viinien 

sekoitussuhteiden valinta tapahtuu viikonloppuna  

1.-2.12.. ”Kova päivä, pitää juoda 50 lasillista.” 

MAISTELLUT VIINIT 
Meille oli tarjolla viittä viiniä: Valkoviini Grande 

Cuvée, kaksi rosé- ja kaksi punaviiniä. Etenkin 

valkoviini ja Grande Cuvée rosé kutkuttivat 

makuaisteja. 

Viinejä on mahdollisuus tilata Suomeen. Sekä viinien 

hinta että kuljetuskustannus vaikuttivat kohtuullisilta. 

Paikalla oli 13 asiasta kiinnostunutta. 

Kiitos vielä Ilkalle erinomaisista tarjoomuksista! 

Château Clarettes www.chateauclarettes.fr 
1195 Route des Nouradons.   
834 60 Les Arcs 
Tel: +33 6 95 60 80 48.   
Sähköposti: chateauclarettes@gmail.com 
Koordinaatit 43°28'15"N 6°27'59"E, korkeus 124 m 
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