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Suomalaiset koneet 
kysyttyjä Virossa

Astuminen maatalouskonepuo-
lelle 15 vuotta sitten oli harkittu 
teko, vaikka alussa moni ei usko-
nut bisnekseen. Yritys ja sen joh-
taja Toomas Jürgen uskoivat Vi-
ron 1,6 miljoonan peltohehtaarin 
tarvitsevan parempia koneita tule-

vaisuudessa. Ja usko on osoittau-
tunut oikeaksi.

Ensimmäisenä Taure sai hoi-
taakseen Valtran elii siihen ai-
kaan Valmetin traktoreitten maa-
hantuonnin. Siinä sivussa muut-
kin suomalaiskoneet tulivat pikku 

hiljaa tutuiksi ja myytävä koneva-
likoima laajeni. Ensimmäiset Tau-
ren myymät Valmetit olivat käy-
tettyjä 702- ja 502-malleja. Too-
mas Jürgen muistelee mielellään 
ensimmäistä uutta myyntiin tul-
lutta Valmetin 455:tä ja etenkin 
sen hintaa verrattuna pahimpaan 
kilpailijaan. 

– Suomesta tuodun traktorin 
hinnalla olisi saanut kokonaista 
20 vastaavankokoista Belarusta! 
Mutta onneksi virolaisilla oli riit-
tävästi kokemusta Belaruksista ja 
niin kauppa Valmetin traktoreil-

la lähti varovaisesti tunnustellen 
liikkeelle.

Vakaata kehitystä
Toomas kertoo pitkää haaveilleen-
sa, että saisi yhden vuoden aikana 
myydyksi Viroon Suolahden teh-
taan yhden päivän tuotannon eli 
viitisenkymmentä traktoria. Mää-
rätietoisella työllä ja asiakaspalve-
luun keskittymällä tämä rajapyyk-
ki on ohitettu komeasti. Myynti on 
noussut tasaisesti  ja tänä vuonna 
Valtroja on myyty lähemmäs 150 
kappaletta. Virolaisen hankkivat 

As Taure on kova tekijä Viron maatalouskone-
markkinoilla. Täyslaidallisen maatalouskoneita 
tarjoavan yrityksen pääpaikka on vajaa sata kilo-
metriä Tallinnasta kaakkoon olevassa Türin ky-
lässä. Aiemmin Tauren ominta osaamista oli  kol-
hoosin kuorma-autojen korjaaminen ja niillä lii-
kennöinti.

   Visa Vilkuna

Tauren uusi myyntipiste on melko lailla samaa kaliberia Kokkolan 
Valtran pisteen kanssa. Neliöitä Tarton etelälaidalla olevassa hallissa 
on kuitenkin enemmän.

pääasiassa suurimpia kuusisylin-
terisiä malleja.

Kronoksen metsäkärryt ja kuor-
maimet ovat olleet alusta asti mu-
kana. Viron metsätalous muis-
tuttaa melko paljon suomalaista 
vastaavaa, missä osa hakkuista ja 
puutavaran kuljetuksista tapah-
tuu isäntälinjan koneilla.

Taure myy pääasiallisesti suo-
malaisia maa- ja metsätalousko-
neita. Edustuksessa on Vepin liet-
teenlevitystankit, PEL-tuotteen ki-
vikarhu, Roten lumiaurat ja kiin-
teistönhoitokoneet. Lisäksi Taure 
myy Rajun paripyöriä, Jaken etu-
nostolaitteita ja metsävarusteita 
sekä Sisudieselin generaattoreita. 

Luontevaa kaupankäyntiä
Toomas Jürgen kertoo kone-edus-
tusten syntyneen vähän kuin it-
sestään. Vepin tuotteet löytyivät 
Ruotsissa maatalousnäyttelyssä 
käynnin yhteydessä. Vuonna 2004 

”löydettyä” Vepiä on myyty jo 16 
vaunua ja saman vuoden Konekil-
lerissä havaittua Kivipekka kivi-
karhuakin on mennyt kymmen-
kunta kappaletta. Alussa virolai-
set arastelivat kivikarhun hintaa, 
mutta kun tuotteen korkea laatu 
tuli tuli kouriintuntuvasti todiste-
tuksi, alkoi kauppakin vetää.

Koneiden edustusten saami-
nen vaatii aktiivisuutta puo-
lin ja toisin. Maahantuojan on 
kuljettava ulkomaiden messuil-
la ja vastaavasti vientiä suunnit-
televien valmistajien on oltava 
messuilla mukana esittelemäs-
sä tuotteitaan. Monet kontaktit 
ovat syntyneet toisen tuotteen 
edustuksen kautta. Konevalmis-
tajien kannattaa verkottua ja ol-
la muutenkin yhteistyössä keske-
nään, jotta sana kulkisi mahdol-
lisimman laajalle. Joka paikkaan 
kun ei itse voi eikä kannatakaan 
lähteä. 

Suomalaistuotteiden runsas 
valikoima Tauren listoilla joh-
tuu kahdesta syystä. Ensimmäi-
nen on kenties kielimuurin mata-
luus. Vaikka Toomas Jürgen ker-
too osanneensa vuonna 1993 vain 
laskea suomeksi kolmeen. Kovalla 

treenillä kielitaito parani rivakkaa 
kyytiä ja uusia kontakteja oli hel-
pompi solmia. Toinen ja kenties 
tärkeämpi seikka on suomalaisten 
koneiden korkea laatu ja soveltu-
vuus Viron melko koviin olosuh-
teisiin.  

Hyvät tuotteet ja yhteinen kieli ovat olleet pääosassa, kun Toomas 
Jürgen on valinnut tuotteita Tauren myyntiin.
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As Taure, Viro


