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Chileläinen saha 
Forestal Leonera 
vieraili Suomessa 
syyskuussa. Vierailun 
tavoitteena oli tutustua 
suomalaisiin sahoihin ja 
teknologiatarjontaan. 

Matkassa oli mukana 
hallituksen puheen-
johtaja ja omistaja Ale-

jandro Ruíz sekä toimitusjoh-
taja Aníbal Andrade.

– Suomi on tunnettu metsä-
maa ja teknologia elää täällä jo 
3. sukupolvea. Näin ollen Suomi 
oli meille luonteva valinta sekä 
sen lisäksi suomalaiset sahateolli-
suuden yritykset ovat markkinoi-
neet aktiivisesti Chilessä. Tunnen 
myös Niina Fun vuosien takaa, 
joten vierailu oli helppo järjestää, 
Alejandro Ruíz toteaa. 

Yritys on osallistunut muun 
muassa suomalaisten järjestä-
mään sawtec 2015 -tapah-
tumaan Concepciónissa. Suo-
men lisäksi he vierailevat myös 
Itävallassa, Italiassa ja Britan-
niassa. 

FORESTAL LEONERA täyttää ensi 
vuonna 20 vuotta ja on keski-
suuri toimija Chilessä. Yrittäjä 
Ruíz on uudistushaluinen ja nä-
kee mahdollisuuksia monessa.

– Kuljen aina silmät auki 
ja ideoita tulvii, myös unissa. 
Anibal vetää minut tarvittaessa 
maanpinnalle, Ruíz naurahtaa. 

Hän perusti ensimmäisen 
ja nykyisen yrityksensä Fores-

CHILELÄINEN SAHA hakee 
teknologiaratkaisuja Suomesta

tal Leoneran sen jälkeen, kun 
oli saanut vanhassa työpaikassa 
siipeensä. – Entinen työnantaja 
ei pitänyt lupauksiaan ja päätin 
pistää oman yrityksen nollasta 
pystyyn.

Alkutaipaleella yritys työllisti 
vain Ruízin itsensä, ja nykyään 
sahalla on 300 työntekijää.

Forestal Leonera hakee sel-
vää kasvua, sillä yritys haluaa 
nostaa tuotantokapasiteettin-
sa 114 000 kuutiometristä aina 
150 000 kuutiometriin neljässä 
vuodessa. Ruízin visio on yhdis-
tää puu ja asiakas tehokkaasti 
yhteen ja optimoida kokonais-
ketju aina metsästä loppuasiak-
kaaseen asti. 

– Tarkoituksemme on ensin 
uudistaa olemassa oleva saham-
me ja sen jälkeen investoida toi-
seen uuteen Chilessä. Tulevai-
suudessa meitä kiinnostaa myös 
sijoittaa Kolumbiaan. Suomi on 
edistyksellinen teknologiamaa 
ja hyvä malli meille chileläisille. 
Tulemme selkeästi perässä, mut-
ta minusta mailla on hyvät mah-
dollisuudet yhteistyöhön. Sen 
lisäksi suomalaiset toimittajat 
ovat valmiita räätälöimään tuot-

▲ Niina Fu (keskellä) järjesti chileläisen Forestal Leonera -yrityksen 
vierailun Suomeen.  Aníbal Andrade (vas.) ja Alejandro Ruíz pääsivät 
tutustumaan mm. pieniin ja keskisuuriin sahoihin.

teitaan meidän tarpeisiin, mikä 
on erittäin positiivista. 

MATKA TÄYTTI Ruizin mukaan 
heidän tavoitteensa. – Tutus-
tuimme innovatiivisiin pieniin 
ja keskisuuriin sahoihin. Hie-
noa, että sahat avasivat ovensa 
meille. Tapasimme myös mie-
lenkiintoisia teknologiatoimit-
tajia ja käymme parhaillaan 
neuvotteluja useamman kanssa 
uusista projekteista. Tulevai-
suudessa haluamme palata Suo-
meen uudestaan ja tutustua tar-
kemmin metsänkorjuuseen sekä 
bioenergiaan.

Leoneran kaltaisia nopeaa 
kasvua tavoittelevia sahayrityk-
siä on Chilessä kymmenkunta ja 
seuraavat askeleet tulevat erotta-
maan jyvät akanoista. Kaikki ei-
vät tule menestymään ja kasva-
maan. Teknologialla tulee ole-
maan kehityksessä merkittävä 
rooli. ■

NIINA FU

Kirjoittaja on suomalainen 
konsultti, joka toimii 
Latinalaisessa Amerikassa. 
Hänen suunnitelmissaan ensi 
vuodelle on järjestää brasilialaisen 
metsäalan Referencia-lehden 
Suomen vierailu ja tutustuminen 
Suomen metsäteollisuuteen sekä 
chileläisen metsäalan Lignum-
lehden kanssa workshopit 
puunkorjuu- ja bioenergia-
alan yrityksille Chilessä, missä 
suomalaiset yritykset voivat 
esitellä osaamistaan. 

Suomi on 
edistyksellinen 
teknologiamaa ja 
hyvä malli meille 
chileläisille. 
Tulemme 
selkeästi perässä, 
mutta minusta 
mailla on hyvät 
mahdollisuudet 
yhteistyöhön.

ALEJANDRO RUÍZ
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