
Meksikolainen 
metsäalan delegaatio 
vieraili Suomessa 
elokuun lopulla. 
Vierailu sai kipinän 
siitä, kun suomalaisen 
sahateollisuuden 
järjestämien safareiden 
hyvä maine kiiri 
Meksikoon asti. 

M atkan päätavoite oli 
etsiä toimivaa tekno-
logiaa piensahoille 

ja nostaa niiden tuottavuutta. 
Laajemman tason yhteistyön ta-
voite on laatia Suomen kanssa 
teknologian siirto-ohjelma juuri 
piensahateollisuuden tuotta-
vuuden parantamiseksi. 

Delegaatio koostui Meksi-
kon Jaliscon osavaltion paikal-
lisista piensahoista, konsultti-
toimistosta ja metsäalan orga-
nisaatiosta, Clúster Forestalis-
ta. Paikallinen CONAFOR, 
valtion Kansallinen metsäta-
louskomissio, tuki taloudelli-
sesti delegaation matkaa. Vie-
railu sisälsi tutustumisia Suo-
men sahateollisuuteen, laite-
toimittajiin, Keudan Ammat-

Meksikolaiset piensahurit hakivat 
ratkaisuja tuotannon parantamiseen Suomesta

tiopistoon sekä Metsäteollisuus 
ry:een.

Jalisco on Meksikon seitse-
männeksi suurin osavaltio, jos-
sa noin 250 sahaa ja se on yk-
si Meksikon metsäteollisuuden 
keskittymistä. 

Delegaation vierailun järjes-
täjä Niina Fu toteaa tyytyväise-
nä, että ainakin vierailun ajan-
kohta oli oikea. 

– Luimme ensimmäisenä 
päivänä uutisen, että maa- ja 
metsätalousministeri Jari Lep-
pä allekirjoitti 23.8. 2018 uu-

den metsäalan yhteistyötä kos-
kevan yhteisymmärrysmuistion 
Suomen maa- ja metsätalous-
ministeriön ja Meksikon CO-
NAFORin välillä. Signaalia 
yhteistyölle tulee nyt sekä kor-
keammalta taholta, että järjes-
tötasolta.

Meksikon ja Suomen välinen 
yhteistyö käynnistyi 50 vuot-
ta sitten yliopistojen välisenä, 
mutta on sittemmin laajentunut 
koskemaan myös muita metsä-
alaan liittyviä organisaatioita. 

CONAFORin merkittävä 
tavoite on kestävän metsätalo-
uden tuotannon ja tuottavuu-
den lisääminen sekä kasvattaa 
puutavaran tuotantoa 11 mil-
joonan kuution verran. Lisäksi 
pyritään noin viidenkymmenen 
hankkeen toteuttamiseen maan 
metsäsektorin toimitus-, teolli-
suus- ja kaupallistamisprosessi-
en kehittämiseksi teknisten in-
novaatioiden sekä modernisoin-
nin avulla.  

Paikallinen konsultti Ramón 
Mollenhauerilta analysoi mat-
kan antia seuraavasti. – Olemme 
vaikuttuneita Suomen metsäte-
ollisuuden vahvuudesta. Vaik-
ka osasimme odottaakin sitä, on 
eri asia todistaa se omin silmin. 
Kiinnostavinta oli nähdä erityi-
sesti metsäteollisuuden pienten 
ja keskisuurten sahojen toimin-
taa, joka vastaa eniten Meksikon 
tasoa. Vierailimme mm. Perälän 
sahalla ja vaikutuimme mahdol-

▲ Meksikolainen delegaatio vieraili muun muassa Kallion Konepajalla. 

lisuudesta saada huipputuloksia 
sahauskoneella, jota operoi yksi 
tai kaksi operaattoria.

Myös vierailut suomalais-
ten metsäkonevalmistajien luo-
na vakuutti meksikolaisen de-
legaation. – Aiomme maahan-
tuoda Kallion Konepaja Oy:n 
valmistamia KARA-sahakonei-
ta Meksikoon. Myös Valon Ko-
neen kanssa olemme keskustel-
leet mahdollisuudesta koneiden 
kaupallistamisesta Meksikossa.

– Näimme Keudan metsä-
koulussa, miten metsäkonekul-
jettajia koulutetaan Suomessa 
ja keskustelimme mahdollises-
ta metsäalan opiskelijavaihdon 
edistämisestä Meksikon ja Suo-
men välillä. 

Mollenhauer on erittäin tyy-
tyväinen vierailulla saavutettui-
hin tuloksiin. Metsäklusterin 
hallituksen puheenjohtaja To-
mas Robles oli vierailusta myös 
otettu. – Kiitän itseni ja tiimim-
me puolesta ensimmäisestä vie-
railustamme Suomeen. Olen 
varma, että vierailumme ansi-
osta järjestömme toimijoiden 
operaatioissa tapahtuu kehitys-
tä. Seuraavan vierailun aikana 
haluamme tutustua tarkemmin 
suomalaiseen puunkorjuuket-
juun. Lopuksi haluan onnitella 
Suomea – voitte hengittää puh-
dasta ilmaa, elää turvallisesti se-
kä pidätte hyvää huolta vierais-
tanne. ■

NiiNa Fu
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