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EXPOCORMA -MESSUT  CHILESSÄ 8.– 10. MARRASKUUTA

Suomi oli näkyvästi esillä 
CHILEN metsämessuilla
Suomi-paviljonki 
kokosi yritykset 
Latinalaisen Amerikan 
tärkeimmille metsä-
messuille

Suomi juhli näyttävästi 
100-vuotista taivaltaan 
yhdessä chileläisten met-

säalan yritysten kanssa. Suomi-
paviljongissa liehuivat rinnak-
kain Suomen ja Chilen pallon-
muotoiset printtiliput ja ilmassa 
oli ylpeyttä suomalaisesta osaa-
misesta. Paviljongissa oli mu-
kana 11 yritystä:  Raute, Plytec, 
Veisto, Heinolan Sahakoneet, 
Nordautomation, Valon Kone, 
FinScan, Valutec, tkm ttt, 
kpa Unicon ja Indufor.

PAVILJONGIN TEEMANA oli suoma-
laisten toimittajien kattava yh-
teistyö maailmalla. – Olemme 
yhdistäneet voimamme, jotta 
voimme palvella asiakkaita avai-
met käteen -periaatteella maa-
ilmanlaajuisesti. Suomalaisten 
vahvuus on siinä, että olemme 
tunteneet toisemme jopa vuo-
sikymmeniä niin hyvässä kuin 
huonossa, totesi Tuomas Halt-
tunen Veistosta. 

Chileläiselle yleisölle kerrot-
tiin, että Suomi tunnetaan kor-
kean teknologian maana, mikä 
edesauttaa myös sahateollisuu-

den kehitystä ja luo erinomaisen 
pohjan laajentua maailmalle. 

– Suomi tunnetaan korkeata-
soisista metsäteollisuuden tuot-
teista. Olemme valmiita palve-
lemaan haastaviakin projekteja 
globaalisti, totesi Teemu Tynk-
kynen Valon Koneesta.

Avaimet käteen -hankkeet 
tarjoavat myös mahdollisuu-
den kilpailukykyiseen rahoituk-
seen. Tärkeänä osana esityksiä 
oli Finnveran rooli suomalais-
ten hankkeissa. – Chile edus-
taa varsin hyvätasoista maaris-
kiä Finnveralle. Siellä paino on 
täysin kaupallisessa riskissä, eli 
maariskin huomioarvo varsin 
pieni, kommentoi Mika Relan-
der Finnverasta.

PAVILJONKI EDUSTI Team Finlan-
din väreissä, ja Suomen Chi-
len suurlähetystöllä oli osas-
tolla näyttävä rooli. Suurlähet-
tiläs Markus Leinonen alusti 
suomalaisten seminaariesiinty-
miset, yritysvierailut, cocktail-
tilaisuuden sekä edusti näky-
västi paviljongilla. Asiantun-
tevat alustukset saivat kiitosta 
suomalaisilta yrityksiltä, myös 
niiltä, jotka eivät olleet mukana 
yhteispaviljongissa. Suurlähetti-
läs myös vieraili kaikilla suoma-
laisilla osastoilla. 

– Upeaa juhlia Suomen itse-
näisyyttä Chilen tärkeimmäs-
sä metsäalan tapahtumassa näin 

monen suomalaisyrityksen kans-
sa, Markus Leinonen iloitsi.

Paviljonki oli näyttävästi esil-
lä messujen aikana. Messujen 
infotelevisiossa pyöri mainos 
suomalaisyrityksistä, ja osaston 
mainos nähtiin useissa eri print-
timedioissa. Chilen johtava 
metsäalan ammattilehti Lignum 
julkaisi erikoisraportin suoma-
laisista yrityksistä ja painos oli 
näkyvästi esillä tapahtumassa. 

Suomalaiset puhuivat myös 
seminaariyleisöille ja vieraili-
vat paikallisissa suuryrityksissä. 
Kutsuvieraspuhujana oli kon-
sulttitoimisto Indufor, ja mui-
den yritysten toimesta laadittiin 
yhteisesitys, joka keskittyi suo-
malaisyritysten korkeatasoiseen 
globaaliin ongelmanratkaisuun.

Paviljonki oli elävä esimerk-
ki yhteen hiileen puhaltamisesta 
ja me-hengestä. – Paviljonki ku-
vasti vahvaa läsnäoloa ja tahtoti-
laa työskennellä yhdessä yhteis-
ten tavoitteiden saavuttamisek-
si, analysoi Alejandro Ruiz, Fo-
restal Leonera -sahayrityksestä.

METSÄTEOLLISUUS PÄIVITTI julki-
suuskuvaansa järjestämällä yh-
den päivän varoitusajalla tren-
dikkään pop-up cocktail-tapah-

tuman paviljongilla. Tapahtu-
maan kutsuttiin paikallisen me-
dian edustajia sekä yli 250 met-
säteollisuuden yritystä. 

Kokkare houkutteli niin 
runsaan osallistujajoukon, et-
tä paikalliseen tapaan jouduttiin 
improvisoimaan ja täydentämään 
tarjottavia ylimääräisellä super-
mercado-käynnillä – kenenkään 
huomaamatta, kuten asiaan kuu-
luu. Suhteita pidettiin yllä suju-
vasti, ja suomalainen jäykkyys su-
li pois kuumuuden mukana vii-
meistään tässä vaiheessa. 

Paviljongilla vilkkuivat myös 
salamavalot ja tv-kuvaajat pyöri-
vät sellaiseen tahtiin, että paikal-
la olisi luullut olevan vähintään-
kin rock-tähden. Suurlähettiläs 
Leinosta haastatteli kolme eri 
televisiokanavaa ja viisi paikal-
lislehteä. Pyörityksestä hyötyi-
vät tietysti suomalaiset yritykset.

EXPOCORMA-MESSUT järjestetään 
joka toinen vuosi Concepciónin 
kaupungissa. Kävijöitä oli tänä 
vuonna noin 15 000, huomat-
tavasti edelliskertaa enemmän. 
Näytteilleasettajia oli yli 350 vii-
destä eri maanosasta. 

Messuilla oli yhteensä yli 20 
suomalaista yritystä. Toinen nä-

Chile on mielenkiintoisin markkina 
Latinalaisessa Amerikassa.
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kyvä osasto oli suomalaisen Arjo 
Röntysen luotsaama FC-Ven-
tan y Servicion -yrityksen ulko-
osasto. Yritys edusti näyttäväs-
ti Ponssen koneilla, ja edustuk-
sessa on myös Tamtron, Black 
Bruin ja Sunit. 

– Expocorma on jo vakio-
messu meille. Messuilla on edus-
tettuna Chilen tärkeimmät met-
säyhtiöiden edustajat sekä omis-
tajat. On tärkeää, että yhtiöiden 
pääjohtajat näkevät suomalaiset 
tuotteet ja edustajien panostuk-
sen messuihin. Messut toimivat 
kuin hyvä käyntikortti, Rönty-
nen kertoi. 

Useat yritykset osallistuvat 
messuille säännöllisesti. Yksi 
heistä on jyväskyläläinen afm 
Forest. Harvesterinpäitä valmis-
tava yritys on osallistunut mes-
suille jo vuodesta 1997. 

– Todella hyvät messut. Ex-
pocorma on kuin isot messut 
pienoiskoossa. afm on ollut 
Chilessä jo lähes 20 vuotta ja 
markkina onkin meille yksi La-
tinalaisen Amerikan tärkeim-
mistä, totesi Klaus Grenberg.

MIKSI CHILE? Kaukainen ja eris-
tyksissä Andien takana sijaitseva 
metsäsektorin pieni suuri jätti-
läinen, Chile, oli paitsi suoma-
laisten, myös monien muiden 
metsä- ja sahakonevalmistajien 
puheenaiheena. Maakysymystä 
pohdittiin myös seminaariesi-
tyksissä ja vastauksia haettiin laa-
jalti suomalaisyrityksistä.

– Chile on meille mielenkiin-
toisin markkina Latinalaisessa 
Amerikassa, kommentoi Juha 
Ropilo Heinolan Sahakoneista. 
Vastaus kuvastaa hyvin Chilen 
keskeistä asemaa. Siellä on eni-
ten kiinnostavia sahoja koko La-
tinalaisessa Amerikassa eri koko-
luokissa aina suursahoihin asti. 

– Toimijat ovat lisäksi avoin-
na uusille ratkaisuille ja hake-
vat aktiivisesti uutta annettavaa. 
Toinen merkittävä tekijä on asi-
akkaiden laatu, Eino-Pekka Va-
tanen Plytecistä kertoo. 

– Chileläisissä yrityksissä 
yhdistyvät loppuun asti hiotut 

strategiat kannattaviin yritystu-
loksiin. Sahat ovat dynaamisia ja 
haluavat kehittyä jatkuvasti.

Myös ilmasto auttaa asiassa. 
Chilessä puut kasvavat huomat-
tavasti nopeammin kuin Suo-
messa. Keijo Lamminen Nord-
automationista muistutti tämän 
takaavan korkealaatuisen raaka-
aineen hyvän saatavuuden.

Chile tuottaa menestystari-
noita, kuten kpa Unicon. Yri-
tys on ollut Chilessä vasta kak-
si vuotta, mutta on jo perusta-
nut sikäläisen myyntitoimis-
ton ja toimittaa biomassaa hyö-
dyntävän höyrykattilalaitoksen 
Cartulinas cmpc:lle. – Osal-
listuimme sawtec-tapahtu-
maan Chilessä vuonna 2015 
avoimin mielin ja kaikki tapah-
tui nopeammin kuin ajattelim-
mekaan. Nyt olen muuttamas-
sa väliaikaisesti perheeni kans-
sa Chileen, Pentti Savolainen 
kertoi.

Expocorma-messuilla 2015 
nähtiin melkein vastaava ilmiö, 
kun suomalaiselle paviljongille 
osallistui Chilen markkinoiden 
noviisi Pinomatic. Lopputulok-
sena yritys teki kaupan chileläi-
sen asiakkaan kanssa pian mes-
sujen jälkeen. – Löysimme ak-
tiivisen edustajan, joka vieraili 
Suomessa yhdessä asiakkaamme 
kanssa. Asiat etenivät vauhdik-
kaasti, myhäili Sami Malinen. 

Chile on antoisa alusta suo-
malaisille yrityksille, ja tämän 
vuoden messujen tuloksena mo-
ni yritys on saanut konkreettisia 
tarjouspyyntöjä. 

– Expocorma on verraten pie-
ni, mutta ehdottoman kiinnos-
tava metsäalan messu. Olemme 
avaamassa Chilen markkinoita 
ja saimme ensimmäisen tarjous-
pyynnön merkittävältä paikal-
liselta toimijalta. Messut antoi-
vat enemmän kuin uskalsimme 
odottaakaan, kommentoi Timo 
Kanerva Valutecistä. ■

NIINA FU

Kirjoittaja on suomalainen kon-
sultti, joka toimii Latinalaisessa 
Amerikassa.

KEVÄÄLLÄ 2018 TÄSMÄISKU BRASILIAAN

Mediakampanja Brasiliassa
Ensi maaliskuussa Suomeen saapuu kaksi brasilialaista johta-
vaa metsäalan toimittajaa, jotka laativat erikoisraportin suoma-
laisista metsäalan yrityksistä. Normaalin jakelun lisäksi lehtiä 
jaetaan ExpoForest-messuilla Brasiliassa sekä suomalaiset yri-
tykset näkyvät lehtien sosiaalisen median eri kanavissa.  Erikois-
raportti julkaistaan myös virallisessa messukatalogissa. 

Suomi-Paviljonki ExpoForest messuilla 
Suomalaisilla yrityksillä on myös mahdollisuus osallistua Brasi-
lian ExpoForest-messuille 11–13.4.2018. ExpoForest-messut 
muistuttavat profi ililtaan Chilen Expocorma-messuja eli metsä-
koneet, bioenergia ja sahateollisuus ovat esillä. Brasilian mes-
sut ovat suurimmat Latinalaisessa Amerikassa ja vierailijoita on 
yli 25 000. Messut järjestetään joka 4. vuosi.

Lisätietoja: Niina Fu, niina.fu@niinafu.fi  

KUVAT
1. Pop-up-cocktailtilaisuus Suomen paviljongilla oli menestys. Keskellä 
Juha Ropilo Heinolan Sahakoneista, vasemmalla FinScanin edustaja 
Fisytecistä ja Heinolan edustaja Juan Eduardo Undurraga Tradexista. 
Oikealla CMPC:n johtoa. 2. Suurlähettiläs Markus Leinonen avasi 
cocktailtilaisuuden. 3. Kenneth Westermark (vas.) ja  Veiston Chilen-
edustaja Emmerich Kohle (oik.) jututtivat chileläisiä asiakkaita. 
4. Suurlähettiläs Markus Leinonen puhui Sahateollisuuden seminaarissa. 
5. Kenneth Westermark (oik.) Nordautomationin Keijo Lammisen 
juttusilla. 6. TKM TTT Finlandin Antti Heinämäki, Tapio Koivisto ja Plytecin 
Eino-Pekka Vatanen olivat tyytyväisiä messujen antiin.
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