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UUDET KUVIOT
Belaruksen maahan-
tuonti siirtyi vuon-
na 2016 uudelle maa-
hantuojalle, virolaisel-
le Türi Bel-Estille. Kä-
vimme tutustumassa 
emoyhtiö A. Tammel 
Groupiin Bel-Estin ta-
kana.

Türi Bel-Est Belaruksen maahantuojaksi

Tapio Vesterinen

A. Tammel Group osti Belaruksen Viron maahantuojan, Türi Bel-Es-
tin, maaliskuussa 2015. Yrityskaupan myötä A. Tammel Group toimii 
nyt myös Suomen Belaruksen maahantuojan omistajana.

Arvi Tammel (vas.) on A. Tammel Groupin hallituksen puheenjohta-
ja ja omistaa yrityksen kahden poikansa kanssa. Mats Öhman toimii 
Suomessa maahantuojan yhdyshenkilönä.

Türi Bel-Est on toiminut virallise-
na Belaruksen maahantuojana Vi-
rossa vuodesta 1991 lähtien. Maa-
liskuussa 2015 yrityksen omistaja 
vaihtui, kun Türi Bel-Estistä tu-
li A. Tammel Groupin tytäryhtiö.

Tähtäimessä suurempi markki-
naosuus
Vuodesta 1991 alkaen Türi Bel-
Est on myynyt yli 4 000 traktoria, 
joka on enemmän kuin samassa 
ajassa myytyjen länsitraktoreiden 
yhteenlaskettu määrä. Belaruk-
sen asema Virossa on ollut vahva, 
mutta noin 10 vuotta sitten mark-
kinajohtajuus siirtyi Valtralle.

Yrityksen tavoitteena onkin 

kasvattaa Belaruksen markki-
naosuutta Virossa erityisesti yli 
110-hevosvoimaisten traktorei-
den kokoluokassa. ”Olemme ke-
hittäneet myyntiorganisaatiota, 
varaosapalveluita ja huoltoa voi-
makkaasti”, A. Tammel Groupin 
hallituksen puheenjohtaja Arvi 
Tammel kertoo. 

”Aiomme lisätä Belaruksen tun-
nettuutta Virossa muun muassa 
osallistumalla aktiivisesti näytte-
lyihin ja Viron kyntömestaruuskil-
pailuihin. Tarkoituksena on myös 

suunnata lähemmäs asiakasta pel-
topäivien ja koeajotilaisuuksien 
avulla. Saimme myös uutta virtaa 
markkinointiin, kun Belaruksen 
valmistajan, Minsk Tractor Work-
sin toimitusjohtaja Fjodor Domo-
tenko vieraili Virossa tutustuen sa-
malla tiloihimme ja toimintaam-
me”, Tammel jatkaa.

Kaikki Virossa myytävät Bela-
rukset eivät päädy tilastoihin, sil-
lä vuosittain myytävästä 70–100 
traktorista osa ovat vanhempia 
malleja, jotka eivät täytä uusimpia 

päästömääräyksiä. Nämä trakto-
rit myydään rekisteröimättöminä 
pääasiassa hyvin pienille tiloille, 
joiden ei tarvitse ajaa traktoreil-
laan julkisilla teillä.

Laaja mallisto
Belaruksen mallisto on laajem-
pi kuin Suomessa yleisesti tun-
netaan. Vuonna 1946 perustetun 
valmistajan valikoimaan kuuluu 
yli 100 eri mallia aina sarvitrak-
toreista telatraktoreihin. Perintei-
seksi pyörätraktoriksi luokitelta-
vista traktoreista tuotannossa on 
nykyisin traktoreita 36-hevosvoi-
maisista malleista aina 355-hevos-
voimaisiin asti. 

Belarus valmistaa vuodessa 
30–40 000 traktoria, joista suuri 
osa menee vientiin. Vientimaita 
ovat Aasian maiden lisäksi muun 
muassa Kanada ja USA. Ennen 
päästömääräysten voimaantuloa 
Belarusta myytiin kaikissa Euroo-
pan maissa.

Belarus valmistaa myös viimei-
simmät päästömääräykset täyttä-
viä malleja. Yli 100-hevosvoimai-
sissa traktoreissa käytetään pää-
asiassa SCR-järjestelmää pako-
kaasujen puhdistukseen. Keski- ja 
normaalikokoisissa malleissa käy-
tetään yleensä Belaruksen omia 
moottoreita, suurimpien mallien 
moottorit tulevat Deutzilta. Pie-
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A. Tammel Groupilla on edustuksessa myös runsaasti muita maatalo-
uskoneita. Yritys toimi esimerkiksi Merlon maahantuojana, suomalai-
sia edustuksia ovat muun muassa Elho, Junkkari ja Murska.

Belaruksen mallistoon kuuluu yli 100 eri mallia. Maahantuoja pa-
nostaa jatkossa voimakkaimmin yli 110-hevosvoimaisiin mallei-
hin.

Türi Bel-Estin varaosavarasto sijaitsee Virossa Türin kylässä. Alku-
peräisosia on varastossa lukuisiin malleihin ja osat toimitetaan Suo-
meen suoraan Türin varastolta.

A. Tammel on suomalaisille tuttu näky muun muassa Maamess-näyt-
telyistä. Kuva vuodelta 2015.

nimmissä, puutarhakäyttöön tar-
koitetuissa, koneissa käytetään 
myös Lombardini-moottoreita. 
Hydrauliikkajärjestelmät toimit-
taa kaikkiin malleihin Bosch.

Monipuoliseen käyttöön
Arvi Tammelin mukaan Belaruk-
sia käytetään Virossa monipuo-
lisissa työtehtävissä. ”Olemme 
myyneet traktoreita muun muas-
sa maitotiloille, tienhoitoon, niit-
toon ja turvesoille”, hän kertoo. 
Maitotiloilla tosin on tiukkaa 
myös Virossa, sillä maidon hinta 
on suhteellisen lyhyessä ajassa pu-
donnut puoleen.

”Uskon, että kysyntää riittää jat-
kossakin yksinkertaiselle ja edulli-
selle perustraktorille, sillä kaikki 
eivät tarvitse sähköohjattuja vent-
tiileitä tai kehittynyttä elektroniik-
kaa. Vaikka Viron traktoreiden ko-
konaismyyntimäärät ovat puolit-
tuneet, Belaruksen myynti jatkaa 
edelleen samalla tasolla”, Tammel 
jatkaa.

Traktorit Suomeen Viron kautta
A. Tammel Groupiin kuuluva Tü-
ri Bel-Est hoitaa Suomen maahan-
tuonnin Virosta käsin, Suomes-
sa maahantuojan yhdyshenkilö-
nä toimii Mats Öhman. ”Kaupat 
tehdään suoraan Bel-Estin kanssa 
ilman välikäsiä, joten esimerkiksi 
arvonlisäveroa ei tarvitse maksaa, 
jos traktori tulee yrityskäyttöön”, 
Öhman huomauttaa. ”Maahan-
tuonti onnistuu EU-aikana vai-
vattomasti, sillä traktoreiden tyyp-
pihyväksynnät ovat voimassa ko-
ko EU:n alueella.”

Yleisimpiä traktorimalleja on 
jatkuvasti varastossa noin 30 kap-
paletta, tehdastilaukset saapuvat 
yleensä noin 2–3 kuukaudessa. 

lista valita esimerkiksi kääntyvä 
kuljettajan istuin, ohjaamon suo-
jakaaret ja pohjapanssarit.

”Traktori voidaan toimittaa 
myös tietyillä renkailla tai esimer-
kiksi levikepyörillä. Myös virolais-
ten Krabi-etukuormainten asen-
nus voidaan tehdä jo maahan-
tuojalla”, Öhman täydentää.

Varaosia saatavilla
Suomessakin tarvittavat alkupe-
räiset varaosat toimitetaan Bela-
ruksen huoltoyrittäjille suoraan 
Türin toimipisteen varastolta. 
”Belaruksen valmistusmäärät ovat 
suuria ja siksi varaosiakin on hy-
vin saatavilla, toisin kuin joihin-
kin eksoottisiin kiinalaismerkkei-
hin”, Öhman huomauttaa. Bel-Es-
tillä on oma tehtaan yhteyshenki-
lö, joka käy joka toinen viikko Val-
ko-Venäjällä Minskissä Belaruk-
sen tehtaalla. Harvinaisemmatkin 
osat saapuvat siis tarvittaessa hy-
vinkin nopeasti.

Uudetkin Belarukset perustu-
vat edelleen suhteellisen yksinker-
taiseen ja koeteltuun tekniikkaan. 
”Traktoreiden varaosat ovat edul-
lisia ja mahdollisen vian sattues-
sa asiakas kykenee usein korjaa-
maan traktorin”, Tammel kertoo. 
Myös traktorin ylläpito on edullis-
ta. Traktoreissa on muun muassa 
erilliset hydrauliikka- ja voiman-
siirtoöljyt ja hydrauliikassa voi-
daan käyttää edullisia öljylaatuja.

Suomessa Belarus on vaihto-
ehto varsinkin käytetyn traktorin 
ostajalle. Ohjaamoergonomia on 
länsitraktoreihin verrattuna ka-
rua, mutta huomattavasti edulli-
sempi ostohinta kompensoi asiaa. 
Komponentit ovat joko koeteltua 
perustekniikkaa tai tunnettuja 
länsimaisia tuotteita.

Traktorit varustellaan asiakkaan 
niin halutessa Bel-Estin huollossa. 
Virossa Belaruksia käytetään myös 

metsässä, joten esimerkiksi metsä-
varusteluun on saatavilla valmiit 
osat. Metsämalleihin on mahdol-


