
Energiapajusta uusi viljelykasvi 
maatiloille 

Aurinko on maa pallomme eht ymiitiin energialiihde. 
Suomenkin alueelle auringon siiteilya virtaa vuosittain 
miiiirii, joka vastaa I 000-kertai sest i nykyistii energianku
lutu stamme. Aurinkoenergian riittiivyyden varaan olisi 
siten rakennettavissa energiaongelmiemme rat kaisu. Pul
mana on vain aurinkoenergian varastoiminen. Kes3113. 
yllin kyllin saata vaa satei lyii pitai si vo ida kayttiiii viela 
pitk iin talvemm ekin aikana . 

Energia v i lj e I y on oppi viljel yskasveista ja -m ene 
tclmista, joilla kesaauringon energiaa vastaanotetaan , 
sidotaan ja muunn etaan varastoitavaan muot oon. Energia 
sidotaan vihreiden kasvien yhte yttiimise ssii (fotosynteesis
:;a) ja varastoidaan talven varalle kasviainek sena el i 
biomassana. Jokainen sidottu biomassan kuiva-ainekilo 
vastaa energiasisiilloltiiiin noin puolen kilon raskasta polt
toolj ymiiiiriiii. 

Energiaviljelyn synty 1970-luvulla 

1970-lu vun alussa maamme metsiiteollisuus niiytti ajau
tuvan raa ka-ainepulaan. Sen torjumi seks i ruvett iin tutki
maan nopeak asvu isten leht ipuiden , kut en poppelin ja 
pajun kasvatu sta lyhyellii kiertoajalla (alle 20 vuott a), 
mutta mahdollisimman voimaperiiisin men etelmin. Kas
vualu sta tiiysmuokattiin, istutuks een valittiin jalostettu 
puulajike , ja taimet istutettiin normaalia metsiinviljel yii 
tiheiimpiian. Lannoitu s oli vo imakas , rikkaka svien torjun-

Maastamme !ortJ'J' nopeakasvuisia "maati
aispaj1{ja" monivuotiseen maan11iljelyrn. 
Kumssa 11e.rns_rntpine11 ha/ara. 

ta huomiOitiin 1 ja puusato suunniteltiin korjattavaksi 
jonkinlaisella puimurilla. 

Ensimmiiiset lyhytkiert ov iljelyn kenttiikokeet peru stet
tiin vuonna I 973 sekii Pohjoi s- ettii Etelii-Suom een. Heti 
niiista kokeista saatiin hammiist yttiiviii tulok sia. Na papii 
rin korkeudella, muokatulla saraturvepellolla kasvatettu 
tan ska laista alkuperaa oleva paj ukko tuotti jo viljelykesii
nii yli IO tannin kui va-ain esadon hehtaarilt a. 

Myiihemmissa tutkimuksissa viljelymenetelmia on 
kehitetty ja uusia pajulajeja kokeiltu. Vuotuiset koeruutu
sadot oval vaihdelleet IO ja 20 tonnin valilla; parhailla 
ruuduilla on piiiisty yli 20 tonninkin. Tiillai seen tuotok
seen kiiytiinnon metsiinviljel yssii ei oltu totuttu. Ylittiiiihiin 
se voimaperiiisesti viljellyn siiilore hunurmenkin sadon. 

Kun valtavien kui va-ain esatoj en ener gias isiilto oivallet
tiin , met sapuiden lyh ytkiertoviljel y muuntui energiavilje
lyksi. Mahdollisuuksia kestaviin energiatalouden rakenta
miseen uud en viljelysmuodon avu lla ruvettiin tutki
ma an. 
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Energiapajut 

Lupaavimmat maamme energiaviljelyyn soveltuvat 
kasvilajit on loydetty pajun suvu sta . Niiitii , niin sanottuja 
energiapajuja on tuotu maahamme kokeilta viksi muun 
muas sa Ruotsi sta , Tanskasta , Unkarista ja Siperiasta. 
No peakasv uisia " maati ais pajuja " on loyde tty kokeisiin 
Suomesta. 

Energiapaj uil ta vaadit aa n seura av ia viljelyom inai suuk
sia : 

- varma juurtuminen pistokkaana, 
- nop ea alkukasvu rikkaka svien kilpailun voittamiseksi , 

- k_asvun jat kuttava tehokkaana aina syksyn pakka-
snn, 

- ainakin juurakon tulee tal vehtia kovanakin tal vena, 
- run sas veso minen leikkuun jalkeisenii keviiiinii. 

Energiapajut ja niid en viljely voidaan jakaa kahteen 
ryhmaan sen mukaan talvehtiiko pajun maanpiiallinen 
verso viljelypai kkak unn alla vai ei. Mikiili verso ei kesta 
talve n pakkasia , mutta j uuret kuitenkin siiilyviit lumen 
alla , pajukkoa kasvatetaan yhden vuoden kierrolla. 
Kasvusto korjataan syksyisin. Uusi sato kasvaa seuraavana 
kesiinii kantov eso ina. 

Monivuotiseen energiaviljelyyn valitaan talvea vastaan 
karaistunut pajulaji. Latva saa paleltua vain parinkymme
nen senttimetrin pituudelta. Pajukkoa kasvatetaan 3-5 
vuoden kierrolla , ja tiissiikin tapaukse ssa uusi .sato kasvaa 
kantovesoina. 

Eniten koeviljelty energiapaju on nimeltaiin vesipaju. Se 
soveltuu monivuotiseen kiertoon maamme eteliirannikol
la. Yksivuotisella kierrolla sitii voidaan viljellii Oulujokea 
myot en. Ves ipaju on valmis viljel yyn. 

Oulusta loydetty hybridipaju (Salix dasyclados, ei vielii 
suomalaista nimeii) on satoisuudeltaan vesipajun luokkaa , 
mutta sitii talvenkestaviimpi. Se soveltuu monivuotiseen 
viljelyyn suotuisilla paikoilla aina Oulua myiiten , yksivuo
tiseen viljelyyn napapiiriii myiiten. Tama hybri d ipaju on 
parhaillaan lisiiysviljel yssii. 

Lapin talvea kestiiviiii energiapajua vielii ets itaiin. Eras 
lupaa vimpia on Siperiasta maahamme jiiiikauden jiilkeen 
kulkeutunut jokipaju. Se kasvaa nykyiiiin maassamme 
talvenkestiiviina. mutta harvinaisena Kuusamossa, Limin 
ganlahdella sekii Kemi- ja Tornionjokien su istoissa. Joki
paju on otettu kevaiilla 1979 lisiiysvilje lyyn. 

Energiaviljel yyn koko maahan , sekii yksi- ettii monivu o
tiseen kierto on sovelt uva lisiiksi nopeakas vuise t maatiai s
paj ut. Parhaa t niistii oval luonn ossa itsestiiiin synt yneit ii 
risteymiii. Ne viiht yva t happamammall a kasvupaikall a 
kuin ulkomai set pajujal osteet. 

Nopeakasvuisia maatiaispajuja on keratty maassammc 
kahteen otteeseen: ensin Met siinjalo stussiiiition toime sta 
vuosi na 1973-76 ja sittemmin 4 H -kerholai sten ker iiyskil
pana vuosina 1978- 79. Parhaita maatiaisia onjo lisiiysvil
je lyssa. 

Energiaviljel yn viljelyketju 

Kasvaakseen tehokkaas ti energiaviljelmii vaatii hyvassii 
kasvukunnossa ole van maan. Perusparannusten, kuten 
ojituksen, kalkituksen,ja ylipiian sii kasvualustan tavoittee
na on taso , joka kelpaisi vaikkapa perunalle. 

Maa kynnetiiiin syksy llii normaalisti. Myiis keviitmuok
kaus on tavanomainen. Energia viljelma vaatii vuotuisen 
ta yslannoituksen. Tiillii hetkella sovelletaan normaalia 
NPK-lannoitusta siten , ettii typen miiiiriiksi tu lee sata kiloa 
hehtaarille. 

Energiaviljelmii perustetaan pistokkaina. Ne leikataan 
emopuista keviittalvella 15-20 cm:n mittaisiksi , lyijyky
nan pak suisiksi. Pistokkaat pistetiiiin maahan heti kevat
muokkauksen jiilkeen tyvipuoli alaspiiin. Niikyviin jiiii 
parin sentin piitkii. 

Pistokkaat pistetiian riveihin. Riviviili kannattaa valita 
siten , ettii normaali maatalou straktori pystyy tyiiskentele
miiiin vi ljelmiillii myohemmin. Mahdollisia riviviilejii oval 
esimerkiksi 45 cm tai 65-70 cm. 

Yks ivuoti sessa viljelykierro ssa istutustihe yde n tu lee o lla 
sellain en , cttii versomisen jiilkeen neliom etrillii kasvaa 
viihintiiiin 30 elinvoimaista vesaa. Esimerkiksi vesipaju 
versoo helposti 3-5 vesaa. Jos valitaan istutustih eydeks i 45 
x 20 cm, lopulli seks i tih eydeks i tul ee "kolmella vesalla 
yksilostii 33 kpl / m 2

• 

Pistokkaan juurtumisen aikana torjutaan rikkaka svit. 
Ta ssa miel essii riviviili 45 on hyvii liihtiikohta: voidaa n 
kiiyttaa samoja torjuntamenetelmiii kuin soker ijuurikkaan 
viljclyssii. Valittavana on mekaaninen torjunta traktoriha
ralla tai kemiallinen torjunta traktoriruiskulla. Rivivali 
65 1-70 cm mahdolli staa perunan viljel yssii kaytettiivien 
menetelmien sovellutuk sia. 

Mikiili kosteutta on riittiivii sti ja rikkaka svien torjunta 
on hoid ettu , energiapajukko juurtuu ja kasvaa ensimmiii
senii kesiinii toi sta metr iii pitkiik si. Vesakko leika taa n 
syksy llii enn en lum en tuloa 5 cm:n kantoon . 

Varsinainen energiansidonta alkaa toisena keviiiinii. 
Kasvua vauhditetaan lannoituksella. Rivi viilit harataan 
kertaall een lann oitteen multaami seksi, jo itiineid en rikka
kasvien torjumiseksi ja maa n kuohkeuttami seksi. 

Kantovesat alkavat venyii rukiin vauhdilla. Siitii poike
ten ne eiviit kuitenkaan lopeta pituusk asvuaan keskikesal
lii kukkimisecn, vaanjatkavat 20-30 cm:n vauhdilla. Vasta 
syksyn hallat lop etta vat pituu skasvun. Kaksi-kolmimetri
seksi kasvanut vesakko on val mis korjattavaksi. 

Monivuotisessa kierrok sessa energiapajun viljelyke tju 
on paiipiirtein sama kuin yksivuoti sessa kierrossa. Istutus
tihe yden tulee olla viiljempi, vain puolet tai kolmasosa 
yksivuotisen kierron tiheyde stii. Myiis moni vuoti sessa 
kierrossa kasvu sto kannattaa leikat a kerran jo viljelyvuo
den syksyllii syksyllii , jotta lisiiversonta tihentai si kasvus
toa. 

Energiaviljelmiii maatilatalouteen 

Energiaviljely on uusi vaihtoehto maamme maatil ata
lout een . Viljelyketju ssa tarvittava tyiivoima , a mm attitaito , 
peruskoneistus ja maa-alueet liiyt yvat helpoimmin juuri 
maatiloilta. 

Energiaviljel y sove ltui si lisiituotantomuodok si muid en 
vaihtoehtoj en rinnall e. Parhaalta yhdistelmalta tuntuu 
nurmi viljely + energiaviljely. Energiaviljelman perusta
mis- ja hoitotyot ajoittuvat alkukesiiiin , nurmi viljelmiin 
korjuut yot keski- ja loppuke siiiin sekii energiavilj elmiin 
korjuu syksyyn ja alkutal veen. 

Luonteeltaan energia viljely kiivisi sopimusviljelyksi 
sokerijuurikkaan tapaan . Viljelijii tu ottaa raaka-ainetta 
liimpokeskuksell e ta i teolli suudell e. Niimii ovat kiinno stu
neet siitii , ettii raaka-ainetta saadaan jatkuvasti ja ettii sitii 
tulee paljon. 

Energiaviljely on haaste etsittiiessii uusia vaihtoehtoja 
maamme energiahuoltoon. Se on myiis lupaus tuotanto
kattojen ja markkinoimismak sujen ahdistamalle maatila
taloudellemme. Milloin energiaviljely piiasee alkamaan ? 

Energiapajuun viljelyskasvina suhtaudutaan vielii vii
heksyviisti, jopa tunnepitoisen vastustavasti. Asenteiden 
muuttaminen vie aikansa. Maailman energiatalou s on 
kuitenkin nykyaa n sellai sessa kuohumi stil assa , ettii ener
giaviljelyn ei tarvitse olla viilttamattii vasta seura ava n 
sukupol ven asia. 


