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Harvojen suomalaisten kasvi-
en siemenillä on merkittävä 
asema maailmalla elintarvi-
keteollisuudessa. Suomalai-
sen kuminan osuus sen sijaan 
on merkittävä, kun katsotaan 
markkinaa isossa kuvassa. Ku-
minaa käytetään mausteena. 
Markkinointi- ja koulutustyö-
tä on pitänyt tehdä systemaat-
tisesti, jotta kyseinen asema 
on saavutettu.

Trans Farm Oy on saavuttanut mer-
kittävän aseman maailman kumina-
markkinoilla. Kuminaa toimitetaan 
elintarviketeollisuudelle. Markkinat 
ovat laajentuneet vähitellen vuosien 
varrella ja nyt Suomessa viljellystä ku-
minasta viedään ulkomaille noin 97 %. 

Kuminan viljely perustuu sopi-
muksiin. Tuotantoa kasvatetaan enna-
koiden maailmanmarkkinoilla tapah-
tuvat muutokset. Pohjoisessa kasva-
nut kumina on aromikkaampaa kuin 
Etelä-Euroopassa kasvanut kumina. 
Aromi tuo vientiin etua. Toisaalta vil-
jelijöitä on vuosien varrella koulutettu 
viljelemään kuminaa, jolloin siemen 
on puhdasta. Huonolaatuinen, paljon 
rikkasiemeniä sisältävä sato ei ole mie-
lekäs kunnostettava. Työtä kunnos-
tuksessa on silloin paljon ja viljelijälle 
maksettava korvaus riippuu ensisijai-
sesti kuminakiloista. 

-Ensi keväällä esimerkiksi emme 
voi enää ottaa uusia sopimustuotta-
jia, kun nykyisellä viljelijämäärällä ja 
sopimushehtaareilla saadaan kulutus 
katettua. Vuosien varrella viljelijöi-
den osaaminen on parantunut tuot-
tamaan laatua, mutta myös määrää 
on saatu lisättyä, jolloin tuotannos-
ta on tullut kannattavampaa vilje-
lijöille, Jyrki Leppälä Trans Farmilta 
toteaa. Maailmanmarkkinoilla kui-
tenkin ratkaistaan kuminan hinta ja 
sen mukaan hoidetaan tilityksiä myös 
viljelijöille. 

Varastoa lisää 
Kuminasato kun on korjattu, se kul-
jetetaan viljelijöiltä aikataulutettuna 
kunnostukseen Riihimäelle Trans Far-
mille. Kunnostusta tehdään jatkuvasti 
ja varastot ovat jossain vaiheessa täyn-
nä. Kunnostettavat siemenerät toimi-
tetaan suursäkeissä tai irtotavarana ja 
lajitellut siemenet varastoidaan laati-
koissa ja suursäkeissä. Varastoon pitää 
ottaa kunnostettavaa siementä riittä-
västi etukäteen, jotta laitteet saavat 
olla käynnissä ilman turhia viiveitä.

Asiakkaille siemen toimitetaan 
pakattuna tilausten mukaan. Loppu-
tuotevarasto on ollut hieman vajaako-
koinen, jotta tuotanto olisi mahdolli-
simman joustavaa. Siksi yrityksen 
nimiin on hankittu teollisuushalli Oi-
tista. Kyseessä on aiemmin eristelevy-

Trans Farm Oy -lisää toimintaa ja tilaa

tuotannossa ollut kuuden hehtaarin 
teollisuustontti, missä on lämmintä 
rakennustilaa noin 7000 neliötä. Osa 
tiloista on vuokrattu muille yrityksille. 

Kyseiseen halliin on tarkoitus tu-

levaisuudessa varastoida valmiiksi la-
jiteltua tavaraa sekä sopimustiloilta 
tuotuja säkkejä, jotka odottavat kun-
nostusta. Sitä vaihtoehtoa kuitenkin 
vältetään, kun kunnostettavan sadon 

kuljetus järjestetään, mikäli mahdol-
lista, suoraan käsittelyyn. 

Valmiin tavaran varasto
Kunnostetusta siemenestä tehdään 
asiakkaalle tarkoituksenmukaisia 
kuljetuseriä. Aina kuljetus ei asiak-
kaalle myöskään järjesty aivan heti ja 
eräkokoa saatetaan kasvattaa, jolloin 
ensimmäiset pakkaukset jäävät odot-
tamaan. Tällöin pitää löytyä paikka, 
jonne valmiit tuotteet varastoidaan. 
Tilaa tarvitaan joskus paljon. 

-Meillä oli ensin tarkoitus vuok-
rata sopivaa varastotilaa, mutta kun 
tämä koko kiinteistö tuli myyntiin, 
niin se päätettiin ostaa. Hatlammin-
tien kiinteistöön ei ole pitkä matka 
Oitista. Logistisesti varastoinnin ha-
jauttaminen vaatii yhden lisähenkilön 
työpanoksen, jotta kuormat saadaan 
lastattua ja luovutettua.  

Kun tilaa on riittävästi, niin tar-
koitus on, jotta lämpimään halliin 
voidaan ajaa rekalla sisään ja lastata 
kuorma suojassa. Laajemmat toimiti-
lat antavat mahdollisuuden myös laa-
jentaa omaa toimintaa. Öljyhamppu ja 
mahdolliset muut kasvit sopivat nyt 
paremmin kokonaisuuteen, kun niil-
le on tilaa. 

Nyt toimitiloja on vuokrattu 
muutamalle eritykselle ja tarvittaes-
sa tilaa Hausjärven Oitin kiinteistös-
tä, voidaan vuokrata enemmänkin. 
Hamppu on mielenkiintoinen kasvi, 
jolla saadaan laajennettua kasvivali-
koimaa maatiloilla. 

FINOLA-öljyhamppu 
Trans Farm Oy tekee yhteistyötä Fi-
nola Oy:n kanssa ja tuottaa kotimaan 
ja ulkomaiden markkinoille FINOLA-
öljyhamppulajikkeen kylvösiementä. 
Yhteistyötä on tehty jo yli 10 vuotta, 
mutta vasta aivan viime vuosina öl-
jyhampun viljely on lisääntynyt mer-
kittävästi. 

Öljyhamppu luokitellaan öljykas-
viksi ja sen siemeniä käytetään elintar-
vikkeissa. Siemenistä kylmäpuristettu 
hamppuöljy sisältää etenkin monityy-
dyttymättömiä rasvahappoja. 

Sertifioitua hampun siementä on 
Trans Farmilta toimitettu ympäri maa-
palloa, pääasiassa kuitenkin Euroop-
paan; siementuotantoon tähtäävässä 
viljelyksessä on n. 200 hehtaaria. Trans 
Farm Oy:n rooli on järjestää viljelyso-
pimukset sekä pakata ja toimittaa sie-
menet asiakkaille. Hampun lajittelun 
hoitaa Plantanova Oy Loimaalla. 

Anita Hemmilä omistaa puolison-
sa James alias Jace Callawayn kanssa 
Finola Oy:n, jolla on oikeudet ainoaan 
Suomessa jalostettuun öljyhamppula-
jikkeeseen, FINOLAaan. Yritystoiminta 
on aloitettu vuonna 1998 ensin toimi-
nimellä, sitten kommandiittiyhtiönä ja 
vuodesta 2016 osakeyhtiönä. Yritys si-
jaitsee Kuopiossa. 

Pariskunta hoiti ensin Suomen 
siemenkauppaa itse ja sopimusvilje-
lyä Savon Siemen -tilan kanssa, mut-
ta toiminnan laajentuessa kuvaan tuli 

Lavalla irtotavara kuivaksi 
Kuivaavalle lavalle voisi olla monella käyttöä. Kuivaavalla 
lavalla on mahdollista kuivata pieniä eriä piensiemeniä, 
polttopuuta, heinää, ehkä turvetta tai haketta. Kuivaava 
lava voidaan hankkia valmiina pakettina tai rakennussar-
jana, jolloin kuivaamo rakennetaan omaan vaihtolavaan 
tai perävaunuun.

Kämpin Tero on suunnitellut kuivaavaa lavaa jo tovin 
ja nyt rakenne on kunnossa. Myyntiä hoitaa Proenco Oy. 
Kyseessä on modulirakenne, jolloin kuivauselementit voi-
daan sijoittaa erikokoisiin lavoihin. Kuivaavaan lavaan on 
saatavissa puhallin, tai lava voidaan varustaa kanavayh-
teellä irrallista puhallinta varten. Ilmakanavaa pitkin kui-
vausilma johdetaan kennoihin, jotka ovat lavan lattialla. 

Viime syksynä lavoilla kuivattiin kaikkea mahdollista 
kosteasta rukiista lähtien. 

Kuivauksessa on tärkeää, jotta kostea ilma lavan pääl-
tä johdetaan muualle avoimeen tilaan, jolloin se ei tiivisty 

kuivattavan tavaran päälle. Kylmäilmakuivaajassa on hyvät 
puolensa, koska se kuivaa sadon hellävaroen, ilman suuria 
lämpötilavaihteluita. Kun kuivattava tavara on lavalla esi-
puhdistaminen pitää tehdä muualla. Lavalta ei toki lähde 
mitään arvokastakaan vahingossa. Kylmäilmakuivaamolla 
on omat haasteensa kosteina ja kylminä syksyinä ja silloin 
lämmintä ja kuivaa ilmaa pitäisi tavalla tai toisella saada 
imuaukkoon syötettyä. 

Lavat toimivat myös puskuri- ja välivarastoina käy-
tettäessä varsinaisena kuivausmenetelmänä lämminil-
makuivuria.

Perinteisen rakennukseen sijoitettavan lavakuivaa-
mon haitta on monesti ollut hankala täyttö ja tyhjennys. 
Perävaunuun lavakuivaamon sijoittaminen helpottaa la-
van tyhjentämistä. 

www.proenco.fi
Jyrki Leppälän ja Trans Farm Oy:n 
tehtävänä on saada aikaan arvoketju 
viljelijältä teollisuuteen. Myyntityötä 
pitää tehdä molempiin suuntiin, jotta 
määrät kasvavat sellaiseksi, että voi-
daan työtä tehdä kannattavasti.  

KoneAgriassa Trans Farm Oy oli esillä osastolla. Kuvassa vasemmalta Sari Yli-Savola Trans Farmilta, FINOLA-lajikkeen jalos-
tajat James Callaway ja Anita Hemmilä Finola Oy:stä taustalla keskellä, Juha Hemminki ja Jyrki Leppälä oikealla. 

Lavakuivaamo on kätevä tapa hyödyntää muuten ehkä vähällä käytöllä olevia vanhoja perävaunujen lavoja.

mukaan Frans Farm Oy, jolla on sopi-
musyhteistyöstä viljelijöiden kanssa 
jo vuosien kokemus. Nykyisin Trans 
Farm Oy hoitaa myös kotimaan sie-
menmyynnin. 

Kylvösiementä myydään nykyisin 
myös kaukomaille, esimerkiksi Urugu-
aihin, kertoo Anita Hemmilä Finola 
Oy:stä. Kaikkiaan FINOLA-lajikkeen 
kylvösiemen- ja elintarviketuotan-
toa Suomessa oli viime vuonna noin 
1000 hehtaaria. FINOLA on perintei-

sesti kaksikotinen ja tuottaa siementä 
Suomessa, toisin kuin eurooppalaiset 
kuituhamppulajikkeet. 

FINOLA-lajikkeella on vahva kan-
sainvälinen merkitys, sillä Finola Oy:n 
yhteistyökumppanit Kanadassa toi-
mittivat viime vuonna kuopiolaisen 
yrityksen asiakkaille siementä Aust-
raliaan ja Uuteen-Seelantiin saakka. 
Euroopassa asiakkaiden ja yhteistyö-
kumppaneiden viljelyssä on noin 8000 
hehtaaria ja Kanadassa noin 13000 
hehtaaria. FINOLA on suosituin hamp-
pulajike Kanadassa, noin 40 % mark-
kinaosuudella. 

Finola Oy on vuosien varrella teh-
nyt töitä lajikkeen markkinoinnissa ja 
siemenen lisäystuotannossa. Aikoi-

naan yritystoiminta oli pientä, mutta 
viimeiset kahdeksan vuotta ovat ol-
leet nousujohteisia, Anita kertoo. La-
jikkeen omistajana yritys saa royalteja 
ulkomaisten yhteistyökumppaneiden 
sertifioidun siemenen tuotannosta ja 
myynnistä. Etenkin kansainvälisessä 
kaupassa pitää olla tarkkana, jotta 
tarvittavat todistukset ovat voimas-
sa. Oman lajikkeen markkinointi se-
kä verkostoituminen ja niiden ylläpito 
on osa jatkuvaa työtä. Samaan aikaan 
siementä pitää olla tarvittavasti lisäyk-
sessä, jotta kysyntään voidaan vastata.

 
www.transfarm.fi

www.finola.fi

Öljyhampun kunnostamaton siemen on kohtalaisen isoa. 

Oitissa on käytössä runsaasti lämmintä tilaa. Sisäkuvassa oikealle halli jatkuu 
vielä tuplasti kuvassa näkyvän matkan. 


