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P rojektien tavoitteena oli 
kertoa suomalaisesta met-
säalan huippuosaamisesta. 

Olemme kartoittaneet reilun 
vuoden jälkeen, millaisia koke-
muksia ja tuloksia mukana olleet 
yritykset ovat saavuttaneet TEM-
rahoitteisista kampanjoista ja 
mitä odotuksia markkinoista on.

Kampanjoiden takaa löytyy 
suomalainen Chilessä toimiva 
konsultti Niina Fu, joka on ide-
oinut ja toteuttanut useita vas-
taavia projekteja Latinalaisessa 
Amerikassa. Hänellä on Partner 
Management- konsulttiyritys 
Chilessä, missä hän toimii mm. 
Team Finland -konsulttina. Ai-
emmin Niina Fu on työskennel-
lyt Chilessä Finpron palveluk-
sessa markkina-analyytikkona 
vuosina 2003-05. 

Mediakampanja 
Brasiliassa

Brasiliassa vuonna 2012 toteute-
tun mediakampanjan arvioidaan 

Ritva vaRis

Näkyvä mediakampanja 
tuotti tulosta
viime vuonna 
järjestettiin 
suomalaisyrityksille 
vienninedistämiseksi 
metsäalan kampanjoita 
Brasiliassa ja Chilessä.

tavoittaneen yli 150 000 ammat-
tilaista. Mukana oli kahdeksan 
suomalaista yritystä, joita esitel-
tiin tv-ohjelmissa, lehdissä ja so-
siaalisessa mediassa. Kampanjaan 
kuului lisäksi sellu-ja paperiteolli-
suuden ABTCTP- kongressi Sao 
Paulossa.

Mistä kaikki läksi liikkeelle? 
– Ensimmäinen kaivosalan PR-
kampanjani meni hyvin Perussa 
ja Chilessä  v. 2012 ja innostuin 
lopputuloksesta. Aloin miettiä, 
mitä mahdollisuuksia metsäsek-
tori tarjoaa ja nimenomaan Bra-
siliassa. Olin innostunut laajen-
tamaan projektin paikalliseen te-
levisioon. Löysin Painel Floresta-
lin, joka tuottaa metsäalan ohjel-
mia Brasiliassa ja solmimme yh-
teistyösopimuksen. Mukaan tuli 
myös metsäalan lehti Referencia, 
Niina Fu kertoo.

– Ideoimme yhdessä projek-
tin sisältöä some-kanavien käy-
töstä ja ABTCTP -messujen yh-
distämistä projektiin. Mediakam-
panja julkaistiin ko. messuilla, 
hän jatkaa.

Televisiossa ja lehdissä

Brasialialaiset tv- ja lehtitoimitta-
jat vierailivat Suomessa elo-syys-
kuun vaihteessa 2012. – Käynti 
Suomessa oli fantastinen. Meistä 
pidettiin hyvää huolta ja me 
saimme nauttia suomalaisesta 
elämäntavasta. Näimme, kuinka 
paljon suomalainen metsäsektori 
investoi tutkimukseen ja tuoteke-
hitykseen. Ymmärsimme, kuinka 
edistyksellinen ala on Suomessa, 

hehkuttaa Painel Florestalin joh-
taja Robson Trevisan vielä vuosi 
vierailun jälkeen.

Painel Florestal tuottaa metsä-
alan ohjelmia brasilialaiselle Canal 

Rurarille, jolla arvioidaan olevan 
noin 92 miljoonaa katsojaa. Suo-
mesta Painel Florestal tuotti kaksi 
eri ohjelmaa, jotka nähtiin loka-
kuussa Brasiliassa. Yrityshaastat-
teluiden lomassa vilahteli tuokio-
kuvia mm.maisemista, koivumet-
sistä, kaupunkielämästä, purjelai-
voista ja oopperastaan tunnetusta 
Savonlinnasta.  

Robson Trevisan uskoo, että 
suomalaisyritysten kiinnos-
tus Brasiliaa kohtaan kasvaa 
yhtä matkaa maan istutusalojen 
kanssa. – Näen, että pikkuhiljaa 
yhä useammat yritykset hakevat 
brasilialaisia yhteistyökumppa-
neita tältä markkina-alueelta.

Trevisanin mukaan Brasili-
assa toimi useita menestyneitä 
suomalaisyrityksiä jo nyt. Kor-
kea teknologia, tietotaito, huip-

Suomalaisyritysten tuntosarvet Latinalaisessa Amerikassa

▲ Araucon Marcelo Cihuentes ja Joaquín Quinteros tutustuivat Heinolan 
trimmerin valmistukseen Kari Kiiskisen johdolla elokuussa 2012. 

▲ Niina Fu vieraili Suomessa 
Puu- ja Bioenergiamessuilla 
syyskuun 2013 alussa.

brAsiliA

•	 Brasilia tuotti v. 2012 13,8 milj. tonnia sellua ja 
10,1 milj. tonnia paperia.

•	 Metsäteollisuuden vienti (ml. massa ja paperi) 
oli Bracelpan (sellu- ja paperituottajien järjestö) 
mukaan 6,6 mrd UsD.

•	 Brasiliassa on abraf’in (Brazilian association of Producers of 
Planted Forests) mukaan lähes 7 milj. hehtaaria istutusaloja (73 % 
eukalyptusta ja 27 % mäntyä ).

•	 Bracelpa ennustaa investointien olevan 20 seuraavan vuoden ai-
kana 20 mrd UsD.

•	 tavoitteena on saada miljoona hehtaaria istutusalaa lisää.
•	 Perinteisellä biomassalla tuotettiin v. 2012 aneel’in (Brazilian 

Electricity agency) mukaan 6,5 % kokonaisenergiasta, joka on noin 
7,9 milj. kW. 

Lähteet: Corma, LiGNUM, arauco ja CMPC

CHilE

•	 Chilen metsäteollisuuden vienti kasvoi 19 % v. 
2011, lähes 6 mrd. dollariin. 

•	 Mänty- ja eukalyptussellun viennin osuus oli 
49 % koko viennistä.

•	 Chile tuottaa myös sahatavaraa, haketta, vaneria, lastulevyä ja 
MDF-levyä.

•	 Chilessä on yli 2,6 milj. hehtaaria viljeltyjä metsiä, pääasiassa ra-
diata mäntyä ja eukalyptusta.

•	 Kaksi isoa integraattia, arauco ja CMCP, tuottavat lähes 75 % Chi-
len metsäteollisuusviennistä.

•	 arauco tuottaa 3,2 milj. tonnia sellua vuodessa (5 tehdasta Chi-
lessä, yksi argentiinassa ja yksi Uruguayssa, yhteisyritys Montes del 
Plata stora Enso kanssa).

•	 CMCP valmistaa 2,8 milj. tonnia sellua vuodessa (3 tehdasta Chi-
lessä ja yksi Brasiliassa).
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puosaaminen ja kilpailukykyiset 
hinnat erottavat suomalaisyrityk-
set edukseen. Tutustuttuaan suo-
malaisyrityksiin hän sanoo eroja 
olevan aika paljon oman maansa 
metsäsektoriin. Suurin ero tulee 
puun kasvutahdista. – Kun Bra-
siliassa korjuusykli on 6-7 vuotta, 
Suomessa se on 70 vuotta. Tästä 
johtuen puun käyttö Suomessa 
on paljon tehokkaampaa. 

Suomalaisyritysten kampan-
jasta Robson Trevisan uskoo ol-
leen hyötyä erityisesti sellaisille 
yrityksille kuten Savcor, jotka 
toimivat selluteollisuudessa. Ensi 
toukokuussa Brasialassa järjeste-
täään laajat metsämessut, joissa 
Trevisanin mukaan on mukana 
useita suomalaisyrityksiä. Brasi-
lian tuorein investointiuutinen 
koskee kahden sellutehtaan, Fib-
rian ja Eldorado Brazilin laajen-
nusta Mato Grosso Do Sulin osa-
valtiossa. 

Brasilia kiinnostaa

Mukana kampanjassa olivat Sul-
zer Pump Finland Oy Kotkasta, 
Kemira Oyj, TM Systems Oy Tu-
rusta, Vacon Oyj Vaasasta, Hei-
nolan Sahakoneet Oy Heinolasta, 
Plytec Oy Lahdesta, Wetend Oy 
Savonlinnasta ja Savcor Forest 
Oy Mikkelistä. Yrityskäyntien li-
säksi toimittajavierailuun kuului 
käynti FinnMetko-messuilla Jäm-
sässä.

Niina Fun kokoama palaute 
on pääasiassa myönteistä. Esimer-
kiksi pumppausteknologiaan eri-
koistunut Sulzer Finland on to-
dennut, ettei olisi saanut vastaa-
vanlaista mediahuomiota yksin. 
Monet yrityksistä kiittivät kam-
panjan hyvää hinta-laatu -suh-
detta.  

Savcor Forest Ltda:n toimitus-
johtaja Jari Suihkonen Brasiliasta 
kertoo kiinnostuksen mediakam-
panjaan syntyneen toisella toimi-
alalla toteutetun, vastaavan refe-
renssitapahtuman hyvistä tulok-
sista. Hän pitää kampanjaa onnis-
tuneena Savcorin osalta. – Olen 

nähnyt ohjelmat ja julkaisut. To-
teutus oli hyvä ja vierailu Suo-
messa sai paljon huomiota Bra-
siliassa, Suihkonen tiivistää vuo-
dentakaisia kokemuksiaan.

Mukana olleiden yritysten 
pääasiallisena tavoitteena oli 
saada näkyvyyttä ja uusia kon-
takteja. – Odotuksemme toteu-
tuivat hyvin, saimme näkyvyyttä 
televisiossa, alan lehdissä ja Painel 
Florestalin uutiskirjeissä ja netti-
sivuilla, Suihkonen sanoo.

Savcorilla on jo entuudestaan 
liiketoimintaa Etelä-Amerikassa. 
– Meillä on toimisto Brasiliassa, 
jossa työskentelee tällä hetkellä 
25 henkeä.  Savcor kokee Lati-
nalaisen Amerikan kiinnosta-
vana markkina-alueena. Olemme 
palkanneet ja palkkamme uusia 
myynti-ihmisiä ja asiantuntijoita 
Brasilian organisaatioomme, hän 
toteaa.

Plytec Oy toimitusjohtaja 
Eino-Pekka Vatasta haastatel-
tiin Brasilian televisioon Savon-
linnassa, jossa referenssinä olivat 
yhtiön laajat toimitukset UPM:n 
vaneritehtaalle. Vatanen on hie-
man pettynyt, ettei kampanjassa 
mukanaolo ole toistaiseksi tuot-
tanut yhteydenottoja. Osasyynä 
hän pitää kampanjan painottu-
mista enemmän sellu- ja pape-
risektorille. Toimittajilla ei ollut 
juurikaan tietoa vaneriteollisuu-
desta.

Brasilia on kuitenkin Plytecille 
tärkeä markkina-alue. – Meillä 
on ollut edustaja Brasiliassa vuo-
desta 1995 sekä läheinen tekno-
logiakumppani, brasilialainen va-
nerikonevalmistaja, Omeco Ltda 
yli kymmenen vuotta. Ensimmäi-
set konetoimitukset Brasiliaan 
menivät v. 1997. Aktiivisia asia-
kassuhteita on puolenkymmentä, 
Eino-Pekka Vatanen kertoo.

Myös koko Etelä Amerikka on 
erittäin kiinnostava koko ajan. 
– Vaneriteollisuus on kehittynyt 
ja nykyaikaistunut voimakkaasti 
viimeisen 15 vuoden kuluessa eri-
tyisesti Chilessä ja myös Brasili-
assa. Olemme osallistuneet kai-
kille tärkeille alueen metsäteolli-

suusmessuille, Vatanen sanoo ja 
on haastattelun jälkeen marras-
kuun alussa lähdössä Chileen Ex-
pocorma-messuille. Lisäksi hän 
pyrkii vierailemaan alueen asi-
akkaiden luona vähintään kerran 
vuodessa. 

Kaikilla muilla mediakam-
panjassa mukana olleilla paitsi 
Heinolan Sahakoneilla oli jo en-
nestään kokemusta liiketoimista 
Brasiliassa, kun taas toinen La-
tinalaisen Amerikan metsämaa 
Chile on Heinolalle paljon tu-
tumpi. – Tästä syystä uusi val-
tio kiinnosti Heinolaa kovasti, 
toimitusjohtaja Kari Kiiskinen 
kertoo. Hänestä on tärkeää, että 
Suomesta järjestetään metsäteol-
lisuuteen kohdennettuja viennin-
edistämiskampanjoita. Kiiskinen 
sai brasilaisen mediakampanjan 
toteuttamisesta ammattitaitoisen 
kuvan ja pitää onnistuneena rat-
kaisuna, että Heinola läksi kam-
panjaan mukaan. Kuvaukset teh-
tiin sekä konepajalla että Verso-
woodin sahalla.  

Televisio-ohjelmien lisäksi 
mediakampanjaan kuului lehtiar-
tikkeleita Referênsia- ja Celulose 
& Papel -lehdissä. Facebookissa 
ja youtubessa julkaistiin video-
materiaalia Suomen vierailusta. 
Myös tv-toimittajan blogia mat-
kan ajalta seurattiin innokkaasti.

Sahasafari Chilessä

Niina Fu oli toteuttamassa myös 
Chilessä vienninedistämiskam-
panjaa, joka oli suunnattu pel-
kästään sahateollisuuden kone- ja 
laitevalmistajille.  Tässä Fun yh-
teistyökumppani oli chileläinen 
metsäalan Lignum-lehti, jonka 
julkaisi marraskuun numerossaan 
9-sivuisen teema-artikkelin suo-
malaisyrityksistä.

Kampanja käynnistyi elo-
kuussa 2012, kun Chilen suurim-
pien metsäyritysten Araucon ja 
CMPC:n edustajat sekä Lignum-
lehden päätoimittaja vierailivat 
Suomessa mm. Koskisen Oy:ssä, 
Versowood Oy:ssä, Misawa Ho-

mes of Finlad Oy:ssä ja Vapo Tim-
ber Oy:ssä sekä laitetoimittajien 
toimipaikoissa. 

Suomalaisyritykset tekivät 
puolestaan marraskuussa vastavie-
railuna sahasafarin Chileen, jossa 
kohteena oli metsäteollisuuskau-
punki Concepsiónin yritykset 
CMPC (Nacimienton ja Muche-
nin sahat) ja Arauco (Horcone i 
ja II-sahat). Matkaan kuuluivat 
myös seminaarit Concepciónin 
yliopiston metsätieteellisessä tie-
dekunnassa sekä Suomen suurlä-
hettälään Ilkka Heiskasen resi-
denssissä Santiago de Chilessä.

Sahasafarille osallistui viisi suo-
malaisyritystä. Chile on suoma-
laisille konevalmistajille tuttu jo 
vuosikymmenten ajalta. Kaikilla 
mukana olleilla on edustaja pai-
kan päällä, Savcorilla myös oma 
tytäryhtiö.

Mukana olivat FinScan Oy:stä 
toimitusjohtaja Pasi Kenola ja 
heidän paikallinen edustajansa 
Digital Line SA/Gastón Marti-
nez, Heinolan Sahakoneet Oy:stä 
tekninen johtaja Juha Ropilo ja 
edustaja Tradex/Victor Peters-
sen, Savcor Forest Ltda:sta toimi-
tusjohtaja Jari Suihkonen, Valon 
Kone Oy:stä senior advisor Johan 
Lindberg ja heidän edustanjansa 
Ligni S.A./Ricardo Schmidlin 
sekä Veisto Oy:stä myyntijohtaja 
Markku Koivisto ja Veiston Chi-
len edustaja M.M.T./Emmerich 
Kohle sekä Argentiinan edus-
taja Inderfor S.A./Victor Darío 
Rodriguez. 

Delegaation johtajana toimi 
toimitusjohtaja Kai Merivuori 
Suomen Sahat ry:stä. Hän esit-
teli Suomen sahateollisuutta ja 
teknologiaa seminaareissa ja ta-
paamisten yhteydessä. Merivuori 
korosti mm. tiedonhallinnan ja 
tiedon reaaliaikaisuuden merki-
tystä sahayrityksissä. Tuottavuus-
kehityksen jatkuva parantaminen 
Suomessa viimeisen kymmenen 
vuoden aikana oli vahvasti esillä.

– Kerroin automaation, opti-
moinnin ja toiminnanohjauksen 
kehittymisestä, Merivuori ker-
taa aiheita. Hänen mukaansa on 

▲ CPMC:n sahat Concepciónissa olivat yksi vierailukohteista. Kuvat ovat Muchenin sahalta. ▲ Chilen sahasafarille osallistuivat mm. Pasi 
Kenola FinScanilta ja Markku Koivisto Veistolta.
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hyvä, että valtiovalta panostaa 
kone- ja laiteviennin edistämi-
seen eri maanosissa. Suomalaissa-
hojen mielenkiinto on korkealaa-
tuisemmissa tuotteissa ja toisessa 
ilmansuunnassa, idässä, jonne sa-
hatavaran vientiä edistetään Team 
Finland -mallin mukaan. 

Kari Kiiskinen Heinolan Sa-
hakoneilta toteaa, että chileläis-
ten tapaaminen oli onnistunut 
kokonaisuus. – Oman viestinsä 
sai helposti kuuluville, hän ker-
too. Kiiskinen toteaa, että paikan 
päällä käydään myös omaan lu-
kuun, sillä markkina on kiinnos-
tava. Yhteiseen delegaatioon osal-
listuminen täydentää omia mark-
kinointiponnistuksia. 

Veiston Markku Koivistolle 
Niina Fu oli tuttu jo aiemmista 
Finpron projekteista. – Lobbaus-
matkalle oli helppo osallistua. Ta-
pasimme matkalla entuudestaan 
tuttuja, mutta myös uusia ihmi-
siä, hän kertoo.  Täällä vieraillutta 
ryhmää Veisto käytti mm. Vapo 
Timberin Hankasalmen sahalla.

– Olemme olleet Chilen mark-
kinoilla kymmenisen vuotta. 
Käymme Etelä-Amerikassa muu-
toinkin esittäytymässä ja halu-
amme saada lisää jalansijaa paikal-
lisessa metsäteollisuudessa. Veis-
tolla on vahvaa kokemusta radiata 

männyn ja eucalyptuksen sahaa-
misesta, Koivisto toteaa. Hän er-
kanikin tulomatkalla muusta seu-
rueesta ja lensi Brasiliaan, josta pa-
lasi kotimaahan tilaus salkussa.

Pasi Kenola Finscanilta sanoo 
arvostavansa kovasti matkanjär-
jeslyissä suurlähetystön tapaa-
mista ja osallistumista viennin 
edistämiseen.  – Ulkoministeriön 
Team Finland -palvelu on hyö-
dyllinen, hän korostaa.

Myös Savcorin Jari Suihkonen 
painottaa samaa: – Niina Fun 
järjestelyt toimivat hienosti, ta-
pasimme paljon asiakkaita ja sa-
fari sai suurta huomiota alan leh-
dissä. Suomen suurlähettiläs Ilkka 
Heiskasen osallistuminen safariin 
Santiagossa ja Concepciónissa oli 
erittäin positiivista. Tapasimme 
Chilen suurten puunjalostuslai-
tosten ja merkittävien sahojen 
edustajat.

Metsäyhtiöt Arauco ja CMPC 
ovat Savcorin suurimmat asi-
akkaat. Araucon liikevaihto on 
4 mrd. USD/v. Yhtiöllä on kah-
deksan sahaa Chilessä ja yksi 
Argentiinassa. Arauco tuot-
taa sahatavaraa 2,8 miljoonaa 
kuutiometriä/v.  CMPC:n liike-
vaihto on 1,7 mrd. USD/v.  Yh-
tiöllä on neljä sahaa, joiden vuo-
situotanto on 1,5 miljoonaa m3.

Valon Kone Oy on kansain-
välinen toimija, jolla on entuu-
destaan pitkäaikaisia asiakassuh-
teita Chilessä ja muissa Latina-
laisen Amerikan maissa. Myynti- 
ja markkinointijohtaja Teemu 
Tynkkynen Valon Kone Oy:stä 
toteaa, että vienninedistämis-
matkat auttavat yrityksiä, jos ne 
toteutetaan hyvin. Hän koros-
taa, että Etelä-Amerikka on erit-
täin kiinnostava markkina-alue. 
– Kuten kaikki muutkin markki-
nat, joissa sahataan ja sorvataan!

Chilen valtiolla on käynnissä 
”Startup Chile”-ohjelma, jonka 
tavoitteena on saada maahan tu-
hat uutta yritystä vuoteen 2014 
mennessä. Niina Fu kertoo, että 

▲ Suomalaisdelegaatio Suomen suurlähetystössä Santiago de Chilessä.

muutamia suomalaisyrityksiä on 
ohjelman myötä aloittanut toi-
minnan Chilessä. Itse hän valmis-
telee väitöskirjaa suomalaisyrityk-
sistä liikekumppaneina Latinalai-
sessa Amerikassa.

– Kaikki projektit, jotka olen 
tehnyt, perustuvat hyvään yhteis-
työhön. Upeaa, että olen saanut 
hyviä kumppaneita kuten Suo-
men Chilen Suurlähetystö,Team 
Finland, TEM-organisaatio, eri 
mediatalot Latinalaisessa Ame-
rikassa, Concpeciónin metsätie-
teellinen yliopisto DuocUC, suo-
malaiset asiakasyritykset jne. Yh-
dessä olemme saaneet erinomaisia 
tuloksia, hän iloitsee. ■
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Pulp and Paper technology Fin-
land, PPt ryhmä, on perustettu 
vuonna 2010 ja siitä lähtien se on 
järjestänyt ulkomaalaisen metsä-
teollisuuden asiakasvierailuja nk. 
safareja suomeen.

Päämääränä on edistää suo-
malaisen puunjalostusteknolo-
gian tunnettavuutta ulkomaalais-
ten asiakkaiden keskuudessa ja 
siten luoda uusia kansainvälisty-
mistä edistäviä mahdollisuuksia.

viimeisin toteutettu safari oli 
keväällä 2013 johon osallistui asi-
akkaita itäisestä Euroopasta, eni-
ten turkista. Nämä paperisafarit 
tai metsätekonologiasafarit ovat 
edistäneet liiketoimintaa safarei-
hin osallistuvien yritysten kesken.

Ensi vuonna alustavasti elo-
kuussa 2014 PPt järjestää vie-
railun Latinalaisesta amerikasta. 
Metsäalan delegaatio koostuu ar-
violta noin 13 hengen ryhmästä 
(tekninen, suunnittelu, projekti, 

osto). safarille kutsutaan osallis-
tujia alueen useista eri merkittä-
vistä metsäteollisuusmaasta. vii-
kon aikana delegaatio tutustuu 
suomalaiseen teknologiatarjon-
taan ja metsäteollisuuteen ylei-
sellä tasolla. vierailun kieli on 
englanti ja PPt järjestää mahdol-
lisesti tarvittavaa tulkkausapua.

PPt:n yhteistyökumppani La-
tinalaisessa amerikassa on kon-
sultti Niina Fu ja vierailun läpi-
viennistä vastaa Teppo Koski 
(tEKo Conslting). vierailun 
suunnittelu on aloitettu ja tässä 
vaiheessa kokoamme yhteen vie-
railun isäntäyrityksiä. isäntäyri-
tykset esittelevät yrityksensä de-
legaatiolle ja keskustelevat suo-
raan potentiaalisten asiakkaiden 
kanssa.

Lisätietoja ja ilmoittautumi-
set: Antti-Jussi Heilala, Pulp 
and Paper technology Finland ry, 
aj.heilala@gmail.com. ■

Metsäteknologia-alan asiakasvierailu 
Latinalaisesta Amerikasta


