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1970-luvun alussa maamme metsateollisuus n~ytti 

ajautuvan raaka-ainepulaan. Sen torjumiseksi ruvet

tiin tutkimaan nopeakasvuisten, meilla ennen vilje

lem~tt~mien paJujen ja poppeleiden kasvatusta lyhyel

la kiertoajalla mutta mahdollisimman voimallisin me

netelmin. 

Kasvualusta taysmuokattiin ja lannoitettiin. Seka 

taimien istutus · etta sadonkorjuu suunniteltiin suori

tettavaksi konein. Sato silputtaisiin leikkuupuimurin 

tapaisella niittokoneella hakkeeksi. Teoriassa kaikki 

kiertoajat yhdesta noin 20 vuoteen ovat mahdollisia. 

Metsik~n uusi sato kasvaa kantovesoina. 

Ensimmai~et metsapuiden lyhytkiertoviljelyn kentta

kokeet perustettiin kevaalla 1973 Lapin koeasemalle, 

Apukkaan. Heti naista kokeista saatiin lupaavia tulok

sia. Muokatulla saraturvepellolla tiheassa kasvanut, 

lannoitettu, Tanskasta saatu pajujaloste tuotti jo vil

jelykesana~n suuremman kuiva-ainesadon kuin koeaseman 

viljelyksilla kasvanut sMil~rehunurmi. 

Metsateollisuuden raaka-ainepula kuivui 1970-luvun 

puolivalin lamakauteen, mutta lyhytkiertoviljelykokeis

ta keksittiin uusi mahdollisuus: nopeasti kasvava pa

ju sitoo nopeasti auringon energiaa. Nopeakasvuisten 

lehtipuiden viljely~ ruvettiin kehitt~m~~n nyt energian 

tuotantoon. 
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Energiapajut j a niiden satornahdoll isuudet 

Lupaavim mat energiaviljelyyn sovelttivat kasvilajit 

on loydetty pajun suvusta (Salicaceae). Useimmat ko

keillut, satoisiksi havaitut pajut ovat vanhoja kori

pajuja joita viljeltiin maassamme 1900-luvun alkupuo

lella. Koripajuille on ominaista nopea alkukehi ty s ja 

taipumus runsaaseen vesomiseen leikkuun jlilkeen. 

Eniten koeviljelty energiapaju on jo ensim maisis sa 

lyhytkie rtovi ljelyn kenttakokeissa mukana ollut ollut 

vesipaju (Salix cv. Aquatica). Se on todennakoise s~ i 

luonnossa itse s taan syntynyt risteyma, jota on tuotu 

maahamme koristepensaaksi Tanskasta ja Unkarista 1950-

ja 1960-luvuilla. 

Talvenkestavyydeltaan vesipajua parempi energiapa

ju on loydetty Oulusta. Silla ei · ole viela suomalais

ta nimea, m~tta sen ole tet aan olevan raidan ja taval

lisen koripajun ristey ma (Salix x dasyclados). 

Miel~nkiintoisia, ilmastoornme karaistuneita ener g ia

pajuja ovat eraat siperialaista alkuperaa olevat lajit. 

Naista jokipaju (Salix triandra) on kulkeutunut maaha m

me luonnollisia teita jaakauden j~lkeen. Nyky~tin se 

kasvaa harvinaisuutena muun muassa Liminganlahdella 

sek~ Kemi- ja Tornionjoen suistossa. Maamrne me t san

tutkijat ovat tuoneet mukanaan Siperianmatkoiltaan 

my~s pari lupaavan karaistunutta, mutta nopeaka sv uista 

ener g iapajulajia. 

Energiapajut ja niiden viljely voidaan jakaa kahteen 

ryhm~tin sen mukaan talvehtiiko oajun maanp~Kllinen ver

s,o vai ei. Mikali v erso ei kesta tal ven pa1clcasj_a, mut

ta juuret kuitenkin sailyvat lumen alla, pajukkoa kas

vatetaan yhden vuoden kierrolla. Kasvusto korjataan 

syksyisin, j a uusi s a t e kasvaa seuraavana kevaana kanto

vesoin a. 
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Tehokkain energian sidonta ja suurimmat vuotuiset 

kuiva-ainesadot on saatu juuri yksivuotisella kierrol

la. Riittavan tiheallii, 30 versoa neliometrilla i<:asva

valla, vuosittain leikattavalla energiapajukolla paas

taan 10-20 tannin vuotuiseen kuiva-ainesatoon. 

H' •• ·1·11 t-· ,,nergiapa!Jun v1. ;1 e y.ce..., JU 

Kasvaakseen tehokkaasti energiaviljelma vaatii hy
vassa kasvukunnossa olevan maan. Perusparannusten, 

kuten ojituksen, kalkituksen, ja ylipaansa kasvualus-

tan tavoitteena on taso, joka kelpaisi vaikkapa perunalle. 

Energiapajukko viljelltian riviviljelyna pistokkaista 

esimerkiksi 45 cm:n rivein, 20 cm:n v~lein. Viljelmaa 

lannoitetaan heinanurmen intensiteetilla ja hoidetaan 

rikkakasvie~ torjumiseksi esimerkiksi juurikasharalla. 

Pistokkaat juurtuvat ensimmaisena kesana. Vesat ovat 

syksylla metrin - puolentoista mittaisia. Ne leikataan 

syksylla viiden senttimetr-in kantoon lisavesornisen vauh

dittarniseksi. 

Varsinainen energiansidonta alkaa toisena kev~~nli. 

Kasvua vauhditetaan lannoituksella. Kantovesat alka

vat veny~ rukiin vauhdilla. Parhaina keskikes~n p~i

vin~ pituuskasvu etenee 2.5 mm:n nopeudella tunnissa. 

Nopeakasvuisimmat energiapajut eiv~t lopeta pituuskas

vuaan ennen syys-lokakuun vaihteen pakkasia. Kasvusto 

on nyt yli kolrnen metrin mittainen; pisim m~t vesat ve

nyiv~t kes~n 1979 kokeissa yli kolmen ja puolen metrin. 

. Kasvatus jatkuu pajulajista riippuen joko yhden tai 

useamman (ehk~ 3-5) vuoden kierrolla. Monivuotisessa 

viljelyssg kasvatustiheyden tulisi kuitenkin 6lla v~l

jempi. 
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Energiap2._j un ilmas '::.o-_j a maaoer2. vaa t j_mukset 

Energiaviljelmi n perustamisen kriittineri vaihe on 

pistokkaiden juurtuminen. Maaperan tulee olla riitta

v~n kostea; m~rkyydestaka~n ei ole silloin pelkoa. 

Juurtuminen onnistu parhaiten turvema illa. Kivenniis

mailla tarvitaan kasteluJ mikali viljelma sijaitsee 

maamme kevatkuivuusvy~hykkeella (Etela- ja Llinsi-Suomen 

rannikkoseuduilla). 

Paju kasvaa luonnostaankin ko~teilla paikoilla: ve

sien varsilla, suopel t ojen ojanpientareilla ja ravin

teisilla soilla. Laajimmat luonnonvaraiset pajukkomme 

lienevat Pohjanlahden ranniko lla, Limingan korkeudella. 

Mahdollisesti parhaat energiaviljelyyn soveltuvat alueet 

sijoittuvat samalle vyohykkeelle. Ensisijaisia viljely

alueita olisivat Keski- ja Pohjois-Suomen turveperaiset 

maat, Perame;en rannikkoalueet seka kivennaismaista 

Savon ja Kainuun hikev~t hiedat. 

Energiapajun viljely soveltuu humidiin ilmastoomme. 

Energiavilj ely kaytta.a lyhyen kasvukautemme tehol<:kaasti. 

Viljelya eivat haittaa heinantekoaikaan sattuvat sateet. 

Loppukes~n hallat eiv~t vikuuta satoa, vaan vaikuttavat 

ainoastaan pituuskasvun loppumiseen. Suomessa, nimen

omaan Pohjois-Suomessa on pajunviljelyilmasto. 

Uusi vil,jelyrnuoto maatiloille 

Energiapajusta on kasvamassa uusi viljelyskasvi 

maamme maatilatalouteen. Viljelyketjussa tarvittava 

tyBvoima, ammattitaito ja peruskoneistus l~ytyv~t hel

poimmin juuri maatiloilta. 

Energiaviljely sovetuisi lis~tuotantomuodoksi mui- • 



'---' 

5 

den vaihtoehtojen rinnalle. Parhaalta yhdistelmalta 

tuntuu nurmiviljely + energiaviljely. Energiaviljel

m~n perustamis- ja hoitotoim et ajoittuvat alkukes~an, 

nurmiviljelm~n korjuutyot keski- ja loppukes aan seka 

energiaviljelman korjuu syksyyn ja all-cuta1veen. 

Luonteeltaan energiaviljely k~visi sopi~usviljelyksi 

esimerkiksi siemenperunan tai sokerijuurikkaan tapaan. 

Viljelija tuottaa l~mp~keskukselle tai teollisuudelle 

haketta raaka-aineeksi. Nama ovat kiinnostuneet sii

ta etta haketta saadaan jatkuvasti ja etta sita tulee 

paljon. Saisipa viljelija samalla hakkeen omaankin 

lampokeskukseensa. 

Energiaviljely on l upaus maamme kehitysalueille. 

Pinta-alaa olisi heti irroitettavissa uuteen tuotanto

muotoon. Ensimmaisina tulisivat kysymykseen paketoi

dut suopellot. Lahitulevaisuudessa viljelyyn saadaan 

myos polttoturvetuotannosta vapautuvia suo~pohjia. Li-• 
samaata on helposti saatavissa jo esiojitetuista, hies-

koivua kasvavista ra v inteisista soista. 

Kainuun kasvumaita 

Kainuun paketoitu peltoala 

viljelyn reservi on run:saat 

, _ 
' , .. 

ensimm~inen energia-

6000 hehtaaria. Yli 

puolet siita on suomaata. Kivennaismaan pelloillakin 

kosteutta riittaa, silla ilmasto on maamme humidimpia. 

Polttoturvetuotanto on Kainuussa juuri alkanut. 

Pelsonsuota lukuunotta matta turvetuotantoalueita ei 

vapaudu vielti talla vuosikymmenella. Suonpohjien 

pinta-ala tullee j~am~an muutenkin esimerkiksi Pohjois

pohjan~aan mahdollisuuksia vahaisemmaks i. 
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Kaj.nuussa on ravinteisia soita, piensaratasoa tai 

sitti viljavampia runsaat puoli miljoonaa hehtaaria. 

Vajaa neljannes, 133 500 hehtaaria on metsaojitettu. 

Kun valtakunnan metsien VI inventointi tarkasti n~

ma ojikot vuonna 1975, 85 000 hehtaaria jouduttiin 

luokittelemaan kitu- tai joutomaaksi. Mets~ojitus ci 

ollutkaan synnyttanyt alueelle toivottua havupuustoa, 

vaan korkeintaan lapipliasemlitt5m~n hieskoivutiheik5n. 

Nama 85 000 hehtaaria ovat energiaviljelyn reservi

aluetta. 0saJla sita kasvaa jo nyt energiapuuta, to

sin pajua heikkotuottoisempaa hieskoivua. 

0ulu~arven rannat h . . 7 • po Javes1onge_m1a 

0ulujarven saannostely voimatalouden tarpeisiin on 

luonut kasveille ymparist~n, jossa vcsi kayttaytyy • 
luonnottomasti. Jarven pinta ja samoin pohjavesi 

nousevat kevaan minimista syksyyn pain, kun allasta 

taytetaan. 

Puut kestavat tulvaa viikkokaupallakin, mutta vali

tettavasti vain alkukesalla. Varsinkin havupuut kar~ 

sivat korkeasta, syksyisesta pohjavedesta. 

Paju kestaa tulvaa metsapuista parhaiten. Ilmeiseeti 

se myos sietaa havupuita paremmin syksyn pohjavesinou

sun • .. Ei pajustakaan voi odottaa huippusatoja, jos sen 

juuret joutuvat makaamaan hapettomassa ilmivedessa. 

Todennakoisesti pajulla kuitenkin voidaan tuottaa bio

massaa lahimpana rantaviivaa. 
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Milloin kiytintoon? 

Useat viljelijat ja yhteisot maassamme olisivat jo 

valmiit aloittamaan energiapajun viljelyn kaytannon 

mittakaavassa. Jalostetun viljelymateriaalin puute 

rajaa toistaiseksi maan kokoriaisalan vain muutaman 

hehtaarin tasolle. Energiaviljely k~ynnistyykin -aluk

si siemenpistokkaiden viljeiylla • 

Vastikaan mietintonsa j~ttanyt energiamets~toimi

kunta ehdottaa, etta energiaviljelmia perustettaisiin 

vuoteen 2000 mennessa koko maahan 550 000 hehtaaria, 

siis lahes 30 000 hehtaaria vuodessa. Tavoite on vaa

tiva; Kainuutakin tarvitaan sen saavuttamiseksi. 

• 


