
ESA HEINO & 

VELI POHJONEN 
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KORIPAJU (Salix viminalis) , JA SEN KAYT0STA JA ESIINTYMISESTA 

SUOMESSA 

JOHDANTO 

Mets~ntut~tm~u1~1to 01~tj vuonna 1978 energia metsat ut-

kimuk set,. 'l'U l,k:I munkokonrt I rtUU L Lil n1rn1 t,at~Jin PERA-proj ektiksi 

(Puu Ener>p;1n.n llunku - l\lllounu). 'rutkimus on jaettu kolmeen 

osaprojakl,itn, J LR kolmaa, C-pr ojekti tutkii mahdollisuutta 

tuot taa nopunkl.l.nvuioten, voimaperaisesti hoidettujen erikois

vilj el m1,,1:1 nvulla puubi omassaa energiatalouden tarpeisiin 

(PERA-projekti n suunni telma 1979). Pajut (Salix) ovat saaneet 

suur1mman jala nsijan naissa tutkimuksissa . 

Varsi nainen koripaju eli hamppupaju (Salix viminalis) kuuluu 

lupaavampien pajulajien ja -risteymien joukko on. 

Tieto siit a, etta koripajua loytyy maas ta mme , viritti toimin

nan lisamateriaalin hankkimiseksi Metsantutkimus l ait oksen 

koe- ja lisaysviljelmille. Pistokkaita hankittiin kevattal

vella ja keva.alla 1980 seka sanomaleht1-ilmo1tusten avulla 

etta haastatteluin ja kyselyin metslia mmntti miohilta, puutar

hureilta ynna. muilta asianha rralltll.j'll l!u. Materiaalia lahe

tettiin eri puolilta Etela- ja Konkl ~Suomea, se ka koripajua 

etta myos nopeakasvuista vus1p~jua (Salix ov. Aquatica). 

Koripajun esiintymisen osalt a tutkimuksemme pohjautuu paaosin 

naihin yleisolta saamiimme tietoihin. Esiintymiskartasta 

ilmenevat merkittavimmat koripajuistutukset. 
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KORIPAJU (Salix viminalis) 

Koripajun runko on siro ja va.riltaan iasta riippuen joko 

helean vihrea, kellertavan ruskea tai harmahtava. Lehdet 

ovat suipot , kapeat ja erittain pitkat (kuva 1), Ne muis

tuttavat hampun lehtia, mista joh t uen koripajua kutsutaan 

myos hamppupajuksi . Lehdet ovat paalt a tummanvihreat ja 

kiiltavat seka alta ja joskus paaltakin silkkikarvaiset , 

melkein ehytlaitaiset ja usein hieman alaskaanteiset. Nor

kot ovat karvaiset ja perattomat seka mesinystyra lankamainen 

ja verrattain pitka (Nordberg 1928). Koripaju kukkii ennen 

lehtien puhkeamista (Chmelar & Meusel 1979) ja kasvaa pensas

tavana tai pienehkona puuna. Siperian jokivarsien tulva

alueilla se tiheana kasvaessaan muodostaa bamburuovikon kal

taisia metsia (Cajander 1917). Koripaju juurtuu hyvin pis 

tokkaista, ja sen kasvu on juurtumisen jalkeen nopeaa . Sen 

sijaan koripajun talvenkestavyys on jokseenkin heikko. Aina

kin Keski-Pohjanmaalla se paleltuu pahoin, juurakon kuitenkin 

talvehtiessa. Etelarannikolla laji menestyy jo paremmin. 

LQON'l'_AINEN ESIINTYMINEN MAAPALLOLLA JA TULO SUOMEEN 

Varsinainen koripaju ei kuulu alkuperaiseen kasvilajistoomme. 

Sen luontaisia esiintymisalueita ovat Neuvostoliitossa, Sipe

riassa olevat jokivarret, alue Koillis-Aasiasta Himalajalle 

seka paaosin koko Ita - Eurooppa. Laji puuttuu muun muassa 

Valimeren alueilta, Balkanilta ja paaosasta Lansi-Eurooppaa 

(Chmelar & Meusel 1979). 
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Suorneen koripaju on istutettu vuosikymmenia s ' n . 

Kirjallisuudessa annettujen tietojen mukaan se on istutus

ten seurauksena satunnaisest i villiytynyt (Hiitonen 1933), 

Tiedossamme ei ole kuitenkaan ainoatakaan suurialaista vil

liytynytta koripajukantaa. Teoriassa sita voi tavata esi

merkik si vanhoilt a kulttuurialueilta. Lajia istutettiin ka

sityomat eriaaliksi, mutta myohemmin myos koristepuiksi ja 

-pensaiks1 seka nyttemmin lyhytkier to- ja energiaviljelyn 

koemateriaal iksi, 

NYKYINEN Kl'iYTTtj J/1 'l'UTKIMUKSET 

Koripajun runko on notkeaa ja sita on kaytetty kasityoteol

lisuuden materiaa lina ja kaytetaan vahaisessa maarin viela

kin. Maassamme oli 1950-luvun alussa yritys, Paju Oy, mika 

edusti juuri kasityoteollisuutta (Tapio 1965) . Koripajusta 

voidaan nimensa mukaisesti valmistaa erilaisia koreja seka 

muita kayttoesineita, 

Varsinkin Etela-Suomessa koripajua on mahdollisuus kayttaa ko

riste- ja tuulensuojapensaana . Se kasvaa nopeasti esimerkiksi 

pihapiiria ymparoivaksi aidaksi tai pieniksi rykelmiksi puis

toalueelle. 

Koripaju valittiin energiametsatutkimuksiin yksinkertaisesta 

syysta: se kasvaa sangen nopeasti . Kantovesakasvuna se voi 

saavuttaa 3 - 4 metrin pituuden yhden kasvukauden aikana. 

99 

Taman omina1 f n lisaksi koripajulla on hyva vesomiskyky 

kannoista, sita voidaan kasvattaa tiheassa ja viljelmia on 

mahdollisuus perustaa suoraan pistokkaista. Hyvissa olo

suhteissa koripajuviljelmalta voidaan saada 10 - 20 tonnia 

kuiva-ainetta hehtaaria kohti vuodessa. Oljyksi laskettuna 

tuotos vastaa jopa yli 5000 litraa (kuva 2) . 

Koripajun seka muiden nopeakasvuisten pajujen viljely tapah

tuisi ainakin maamme pohjoispuoliskossa yhden vuoden kierto

ajalla johtuen aiemmin mainitusta huonosta talvenkestavyydesta. 

Ne ovat alkuperaltaan ulkolaisia lajikkeita ja eivat ole so

peutuneet maamme ilmastoon, Sato korjattaisiin loppusyksysta 

leikkaamalla vesat noin 5 - 10 senttimetrin kantoon. Kevaal

la uusi ka s vu nousee kantove soista , mikali juuristo talveht11. 

Pajun mahdollisia viljelyalueita olisivat esimerkiksi hyvat 

pakettipellot ja turvetuotannosta vapautuvat suonpohjat. Vil

jelrnien tuottama puuaines korjattaisiin joko hakekaytto6n tai 

jatkojalostukseen. Edellisen vaihtoehdon kohdalla on kuiten

kin eraana haittatekijana nuoren pajun sisaltama suuri vesi

pitoisuus, Mikali ne haketetaan sellaisenaan jaa tehollinen 

lampBarvo alhaiseksi. Eraana ratkaisuna voinee olla pajujen 

kuivatus roykkioissa ennen haketusta. 

Koripajun mahdollisuuksia myos rehuksi tutkitaan, silla sen 

lehdissa oleva ravintoarvo on apilan luokkaa ellei parempi. 

Raakaproteiinin maara on tutkimuksissa todettu olevan jopa 

yli 20 %:n (Nasi & Pohjonen 1980). 
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Pajulla on merkitysta myBs riistan ravintona. 1ed~me 

janiksen ja hirvielainten kayttavan pajuja eraana ravinto

lahteenaan. Viljelmilta on voitu todeta, etta juuri kori

paju on eras riistan suussa maukkaimmalta maistuva pajula

jike. Nainollen sen viljely r11stapeltokasv1ks1 tuntu1s1 
J 

mielekkaalta. 

ESIINTYMINEN SUOMESSA 

Suurimmat korip aJu oolin t ymltt ltlytyv a t maaatamme istutuksina. 

1950- luvun alu Be~ Pa j u Oy v1l j el1 muun muassa koripajua om11n 

koe- _ja kaytttltarko1tuks11nsa. Silla oli myBs sop1musv1lje-

11jB1ta rnaass amrne. Nyky1s1n Paju Oy:n aikaiset viljelykset 

ovat pKKosin tuhoutuneet. 

Viime vuosina Metsantutkimuslaitoksen toimesta koripajun pis

tokkailla on perustettu useita energiaviljelmia. Naita on 

muun muassa Kannuksessa, Haapavedella ja Rantsilassa (ei mer

kitty esiintymiskarttaan). Koristeistutuksia seka nakB- ja 

tuulensuoja-aitoja tai muuta kayttBa varten perustettuja ko

r1pajues11ntym1a lBytyy taas lahinna Etela-Suomesta. Ohei

sesta kartasta nakyvat suurimmat tiedossamme olevat istutukset, 

Kirjoittajien osoite 

Metsantutkimuslaitoe 

69100 KANNUS 
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KARTTASELITYK 

1. = PORNAINEN, Laukkoski - vilj el ty pienen lammikon ymparille 

2 

3 

4 

5 

6 

VIHTI -:-ai ta ym. 

TAMMISAARI - aita 

SOMERO - aita ym, 

PIIKKIO, Puutarhantutkimuslaitos - vapaasti kasvava tuulen
suoja-aita 

TURKU, Kupittaanpuiston ymp. ym - muutamia puumaisia yksiloi

ta ym. 

7 = AURA - useita pallomaisia puita ja pensaita 

8 = LOIMAA - a i taa muistuttava koriste-ja tuulensuojais ·tutus · 

9 = KOYLIO - ai t a 

1 0 = KULLAA - ai t a 

11 = ASIKKALA, Vaa k sy - pi tka aita ym. 

12 = RAUTJARVI - viljelma, jonka t a r ko i tuk se na on l ah inn a kas ·i tyo
materiaalin tuottaminen (huom. lajia ei varmi s t e t t u) 

10 • 
9 11 • • 8 

• 4 
• 1 • 
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1 

2 

Auva 1. Koripajun tuntee ka

peista, pitkista lehdistaan, 

jotka ovat alapinnalta val

koisen silkkikarvan peitta

mat, 

1•uva 2. Koripajua metsantut

kimuslaitoksen koevi ljely

alalla Kannuksessa. Mitta

puuna metsanhoitaja Kirsi 

Elo. 

Valokuvat: Veli Pohjonen 
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