
Erkki Kiveä muistellessa

fuiuisteiiessani pitkaaikaisesta ystävästämme ja Wömme to<ieiiisesta tukiiaa

tri Erkki Kiveä muistui mieleen monenlaisia muistikuvia tapahtumista missä

olemme olieet viemässä Hani<klian -ia koko Suomen' maataiou«ienkin asiaa

eteenpäin. Tämä muistelus sopinee iau""t tiinä syksynä, jolloin viljelijät koke-

Ensimmäiset tapaamisemme Erkki Kiven kanssa olivat 60-luvun alkuvuo-

sina, jolloin säkkimiesten kesäkokousten vhteydessä käytiin tutustumassa

Tammiston koeruutuihin ja joilla päivillä saatiin aila ti.e,tqju *f9l- Jylllaisuu-,
desta. mitä kasvrnialostus§ön tr:loksena oli odotettavissa.,,I+nu oli.iola,kin ' rl

mielenkiintoistakehitteillä ,'l ., , " |" :,,,
Olin melkein koko 60-luvun Oulun konttorin säkkitaVaraoiastojen'p?äti11ik-

könä. Pohjois-suomen maatalouden tuotanto nousi errfiiiln voimalfisesti' Pellon-

raivaus, koneelistaminen, uudisrakentaminen ia uusien menetelmiön kffiöönotto

loivat perustaa kehitYkselle.
Hankkiia kokonaisuudessaan oli tässä kehityksessä tiiviisti _mukana- .Eft

merkittiivä vaihe kehitystyössä oli Hankkijan kasvinjalostuslaitoksen etäpiste

Pohjois-suomen Keinosiemennysvhdistyksen viskaalin tilalla Muhoksella' Kas-

vinjälostukseen liittyv?iä tutkimusto imintaa Pohj ois - S-uomessa

Idea lähti liikkeetle oikeastaan vuo den 1962 jälkeen kun tuhoisan kato-

vuoden jälkiä paikkailtiin. Tar.vittiin tietoa pohjoisten alueiden viljelyn ongel-;

mien ratkaisuihin.
päätöksiä koetoiminnan aloittamisesta tehtiin nopeasti ja hyvässä hengessä.'

Erikoisesti Oulun Läänin talousseura toiminnanjohtaja Ahti Latomaa ja maanvil-

jelyagronomi Olavi Saarela olivat innolla mukana. Agr Antti ylit1n?kt.t]1
k"irräri.menyhdist)rksen _iohtaja, ioka heti myötämielisesti o.soitti Oulunjoki

varresta ropirur kokoisen hyvämultaisen maa-alan koetoimintaa varten'

Hankkllassa asiaa veivät eteenpäin johtaia Tauno Lal,1ery3i ii Ti Erkki

Kivi. Toiminta ja ensimmäiset koeruudut §lvettiin kevääIlä 1965: Myqs 
.

konttorinjohtaiaEskoHeikkiläoliinno1lamukana.',,",,,..
syyskesällä 1966 tri Erkki Kivi kerroi si[åisen" letrtiteikt<e"n'ä.ikaän'tasg

toiminnasta seuraavasti: "Maatalousmaana Suomi qq elittäin pohjoinen ja

pitkänomainen maatalous maa. Kotimaisen kasvinjalostuksen velV9lli:I:t"t ju
nvrkimvksenä on lu_onnollisesti k-ehittä-ä ka-svilaiikl<-eita meidän vaattvtrn olol-

himme.
Tänä wonna, siis Lg66, viskaalissa on ollut yli 300 koeruutua, jotka

käsittiivät ohran ja syysrukiin jalostusaineistoa, samoin perunmatetiaalia on ollut

karsiutumassa. Keväällä on myös suoritettu ensimmäiset nurmikasvi§lvöt, ja

voi myös sanoa, ettii näilla ruuduilla on myös annettu suuntaa tulevalle kehi-

tykselie."



Eräässä toisessa iilaisuuriessa Er'kki Kivi kertoi pohjoisen alueen viijojer:

tuleentumisesta: Vilialajikkeiden kehitvkseen vaikuttaa pohjoisen kesän viiie:x.

siirrä niäiirin iri,iaståvaiti, ettii monitahoiset ohrat tuleentuvat Oulun lähistöllä 5 -
7päivääja kauratperäti yli 10 päivää hitaammin kuin Suomen eteläisimmissä

osissa. Seurauksena on, että hitaan kehityksen myötii viljojen tuleentuminen

siirty_y entistä myöhäisemmäksi ja hallojen riski kasvaa.-itr. 
olin juoksupoikana monissa Viskaalin asioissa. Eräs mieliin painuva

kokemus oli, kun fytisti Rainingon kanssa keräsimme erilaisia nurmitupsuja

Limingan ja Lumiioen merenrannoilta nurmien koemateriaaliksi.

Koetoiminta Viskaalissa toimi runsaan 10 vuotta.

Muutaman vuoden kuluttua tapaamiseni Erkki Kiven taas kanssa tiivis-
yivät, kun siirryin Lahden konttorin johtajaksi, jolloin mallasohra tuli eråi2iksi

merkittäväksi viljakaupan osaksi. Yhteistyö Lahden Polttimon kanssa aiheutti

jatkuvaa asioiden kehittelya" Saannollisiä kehitys- ja markkinointikokouksia oli

vuodessa kaksi. Kevään tapaamisen aiheena oli sopimusalat ia syksyn

tapaamisen aiheena oli tavaran toimitus Polttimolle ja laatukysymykset.

Syyskokous pidettiin, jos mahdollista Pirkan päivärta. johon oli tietty tausta.

Näissä Polttimon iapaamisissa säåinnöllisesti puhuttiin mallasohran lajike-

§symyksistä ja tajikkeiden edelleen kehittiimisestä. Kotimaisella jalostustyöllä

py.ittii" saamaan äikuu, kilpailukykyisiä lajikkeita, jotka pystyisivät kilpaile-

maan Suomen vaikeissa kasvuolosuhteissa ulkomaisten lajikkeiden kanssa. Myös

mallasohran valkuaiskysymys olivat aina esillä, koska sen måiärä oli sangen

riippuvainen tietysti lannoituksesta, mutta myös kesiin kasvuolosulrteista.

Hankkijan jaloste Pirkka ohra oli jokseenkin jokaisessa kokouksessa esillä,

sillä se kelpasi entsy-lrmimaltaan tuotanioon, joka tuote meni wiskvn valmistuk-

seen maailmalle.
Erkki Kivi oli usein näissä kokouksissa mukana ja håinen asiantuntemuk-

sensa oli vertaansa vailla erilaisia mallasohrakysymyksiä ratkottaessa.

Kaiken kaikkiaan professori Erkki Kiven panos Suomen maataloudelle on

ollut tavattoman suuri jä ansiokas. Hyöty hänen omasta työstäiin sekä johta-

mansa Hankkija Kasvinjalostus laitoksen työstä kohdistui jokaiseen suomalai-

seen vi§elijäåin.
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