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Veli Pohjonen: 

Tiistaina 15. heinakuuta, 1980 

19'70•luvun alussa maamme melsiiteollisuqs 
niiytti ajautuvan raaka-ainepulaan. Sen torjumi
seksi ruvettiln tutkimaan nopeakasvuisten, meil
li ennen viljelemiittiimien pajujen ja poppeleiden 
kasvatusta lyhyellii kiertoajalla mutta mahdolli
simman voimallisln menetelmin. 

Kasvualusta tiiysmuokattlin ja lannoitettiin. 
Sekii taimien istutus ettii sadonkorjuu suunnitel
tiln suoritettavaksi konein. Sato ajateltiin silput
·tavan leikkuupuimurin tai nilttosilppurin tapai
sella k1meella hakkeeksi. Teoriassa kaikki kier
. toajat yhdestii noin 20 vuoteen olivat mahdollisia. 
Korjuun jiilkeen uusi sato kasvol kantovesoina. 

Ensimmiilset metsiipuiden lyhytkiertoviljelyn 
kenttiikokeet perustettiin keviiiillii 1973 Lapin 
koeasemalle. Heti niiistii kokeista saatiin lupaa
via tuloksia. Muokatulla saraturvepellolla tihe
ii&sii kasvanut, lannoitettu, Tanskasta saatu pa
juvaoste tuotti jo vlljelykesiiniiiin suuremman 
kuiva-alnesadon kuin koeaseman vlljelyksillii 
kasvanut ·sailiirehunurml. · 

@ 

.. 
Suopellot Ja vaohal turpeeooo1toalueel . oval eoer1iapajuo 
kuvumalta. Kuvassa vuodeo kasvustci Haapav•d•n Pll•pan
nevalla .. 

Pajun · energiaviljely 
lupaus kehitysalueelle 

Eucrgiapaju 

h:11~lmlliBbll/1 l:ll~f~IUVtljely
k11k1:11iiin p!;!JllhiJll vuliUiin mil
tt.:i u111v111rnhka1.11\. V1.1nhujcn 
lturi Jil 'w'tin1u-paJujcn t1cdcttiin 
ku1ti.:nk111 11ll'\1 i.tn OJanvurs1puju
Ja i-.c1lt,bi1m1,1ci,. K1>C1pu,JuiHc on 
11,y.ib ull1lllul:>li1 tlt,{Jt!a aJkuke
li1tys Ju I ull:,u:, Ve:iomintn lcik 
k1111n Jtilki.:i.:11. 

E111tch kuc:v1IJ1.:hy cncrgict.ps.
JII un Ju cn:.immai:ii£:,tl lyhyt
k11:1 tov1IJ,:lyktikt:i::i~a mukana 
oJlut JUtt1h11::r.111a1nen Vt!Sipaju 
(~JIIX " :\q11.i.t11.a G1~unlct1/'). Se 
IJO 111d1 1u111krnot:~U h11H10uistill. 
lt1;1c:.tmu, rblt:)'in&, 1uk<1 poimit
li111 ku• 1- Ju v1tnncpbJl1n viht:
lyy li T,m:,klH.:,11 Hl-10-IU\nJ\hi. 
Vc:.1pd)\IM tuullin pi1atokkrdna 
ni1.1ut1..11111nc rn:,u-luvun alu.s~a. 

Tu111t·11 n1i11t:i1lii1svuiram koe
fi.J.Jll 1,11 vurl)in.tinen kori- eli 
11.ifllll JiJllJJUJU {SilhX VllnlnllliS). 
St.• l1: V1:.1 kulilTililSCO kuriteolli
:-.u111t, ·n ty1c hdylly& pt:nsa~a1ta 
Jt1 k ii ll:-.lt!JJajUkbl maairimt t:tc, 
lnra1,nikulh: . Kuripaju on lal
vc11k1.::,tuvyyrJclU1.&n 'llc1Hpi:tju11, 
lu:1km11p1. 

1'plvc11kc:.W-va Ja satc,isa 
1.'.n c1 ~1u1J11Ju cm !Oytynyt Oulun 

yliov1ston kasvitieleelllsesta 
puutar)1•,ta.Sillii ei ole viclii 
suomalai:,ta nlmeil, muu.a sen 
olt!tclaun olevan hampr,upajuo 
ja harmaapijun risleymil (Sulix 
dusycludos). 

Lupaavia, ilma•toomuw ka
raistuntlla encr1: 1apajuju. oval 
t:ruot ~aµerialaista alkupcrri.li 
olev'1t lujil.. N&ist.a jokiµaju (Sa
lix tnandraJ on kulkeutUllllt 
maahamme jaakauden jalkeisiii 
jok 1uomla myiiten. Suomalaisct 
mtlsimtutkijat ovat tuoneet 
rnuk1analin Siperianm11tk0Hta,.n 
myO!i petri lupaavu enerviapa
ju)ujiu . 

Vlljt:lyii kehitetiiiin 

Bne1 t(iapajut jw niiden viijtly 
void,nm jukaa kahteen ryhmiilin 
sen mukaan telvi:!htiiko pajun 
maanpi11Uirnm verso vKi ei. Mi
kali ver>u ei kestii talven pakka
sia, multa juuret kuitenkin i.il.i• 
lyvat lumen alla, pajokkua k&1s
\lkll!laan yhden vuoden k1l!rrol
la. K<1iivusto korjat~u,n iiyksyisin 
tai alkulalvella viihlln lumen ai
k••n. ja uusi &ato kasvaa keviliil• 
Iii ku11iovesoina. 

Tdwkk».in ener6'il:l.n sidonta 
ja suu, immat vuotuiset kuiva. 
a.-int:tii:tdol on saliltU juun yksi
vuul1>cllu kierrolla. Riittavi!n 
lilwull•. 20-30 versoa neliomet• 
nllil k•svavalla pajukolla piliis
tilUn 10·20 toonin vuotuise~n 
kuivtt -aincia toon . 

Kolmimetriaekiii ke88sSA ve
n8htanyt vesakko on syksyll8 
kurjuiUlessa kum komea&. mal~
sia; uimiin kesan auotullilll sa•I 

enteileviit jopa neljin metrin 
vuutUisen pituus~aav\.ln ylittii
miiitii. 

MetsintutkimusJaitoksessa 
on kehitetty no!)l!a energiavil
jelmiin perustamlstapa. 30-~0 
cm:n m1U.aiset pistok~aat (pa. 
junvesan kappaleel) viijellaiin 
vaakaistutuksena vakoihin ja 
mullataan kevyesti parin sent• 
limetrin maakerroksellil. J os 
maaperii on riilliiviin kostea, pa
ju juurtuu ja taimettuu parissa 
viiko&sa. Riviv3hksi valitaan 
perunanviljelyn riv ivili: 70 cm. 
Nii.in kaikki hoitoloimet voi
daan koneellisuia maatalousl• 
raktorin avulla. 

llmasto- ja 
maaperiivaatimukset 

Eneraiapajun juurtuminen 
onnistuu parhailen turvemaiUa. 
Ne pysyviit riittJivlin kosteina 
poutakausienkin aikana. Oji• 
\uksen veliieosli ei lilallise&ta 
markyyde•tlikiiiln ole pelkoa. 
Kivennii1mailla juurtuminen 
on sen sijaan epivarmempaa; 
Etetii- Ja Liinai-Suomen rannik• 
koaeuduilla tarvittaneen ka&le
lu jokseenkin llliiinnoUiaen al· 
kukeolin poutimlsen \orjumi
seksi. , 

Ener1iapajun viljely aoveltuu 
humidiin ilmastoomme. Lyhyt 
kasvukausi kiyteUiiin tehok• 
kaosli, &ll!i vesat venyviil aina 
syys-lokakuun vaihteeseen. Vil
je!yi eivlit haillaa heinlinleko• 
aikaan aalluvat laleet. Loppu. 
keslin hallal eiviit vikuuta aatoa 
vaan vaikutlaval ainoutaan pi-

tuuskuVun loppumiseen Suo
messa, nimenomaan Pohjois• 
Suomessa on pajunviljelyilmas
to. 

P11Ju kasvaa luonnoslaan kos
teilla paikoilla: vesien varsilla, 
suopeltojen ojanpientareilla ja 
rehevilli soilla. Laa,iimmat 
luonnonvaraiset pajukkomme 
lienevit Pohjanlahden ranni• 
kolla, Limin&an korkeudella. 
Mahdolli,esti otollisin eneraia
viijelyyn soveltuva vyohyke 
loytyy maaslamme juuri sa
moilUl ilmasto- ja suotyypei!Ui, 
vililtii Savo-Keskipoltjanmaa!l 
- napapii~i. 

Uusl vaihtoehto · 
maatilollle 

Eneraiapaju on kaavamassa 
hyviiii vauhtia maamme satol
simmaksi viijelykasviksi. Maati• 
lat oval aaamassa uusia teh\ii
vili. Viijelyketjuua tarvittava 
\yovoima, ammattitaito ja pe
ruskoneet ltiytyvat helpoimmin 
juuri maatiloilta. · 

Energiaviijely •ovelluisi lisa
tuotantomuodokai muiden 
vaihtoehtojen rinnalle. Parhaal
la yhdialelmlilli tuntuu nurmi
viljely + eneraiaviijely. Ener• 
glaviljelmlin peruslamis- ja hoi
totoimet ajoitluvat alkukesiiiin, 
nurmiviljelmiin korjuutyot kes
k!, ja loppukosiln aeliii ener
giavjljelmin ko'rj'!u aykayyn ja 
alkutalveen. 

Luppteellaan energiaviljely 
kiviii aoplmuavlljelykai es1-
merkiksi 1lemenpenman lal ISO· 
kerijuurikkaan tapaan. Viljelijli 

TV-ehdokas Reagan 

tuottaa liampOkesukselle tai tL"'

ollisuudelle haketUl raaka-ai
neeksi . Niima oval kiinno,tu
neet •iita etta hakelta saadaan 
jalkuvasti ja etta sita tuh:e pal
jon . Saisipa viljelijii. samalla 
hQkkeen Ofl!aa,;iki,;i )limpokes
kukseensa . 

Energiaviljely on Jupaus 
m111mme kehitysalueille. Pin• 
ta-alaa olisi heti irrotettavissa 
uuteen tu..otantomuotoon. En• 
simmiisinii kysymykseen tuli• 
sival pakelo idut suopellot. Lii
hitulevaiauudessa viljelyyn 
saadaan myOa polttaturvetuo
tannosta vapautuvia suonpoh
jia. Liiimaata on helposti saa
tavissa jo esiojitetuista, hieskoi
vua kasvavista ravinteisista 
soista. 

Kainuun kasvumalta 

Kainuun pakeloilu peltoala -
ensimmiiinen energiaviljelyn 
reservi -on runual 6000 hehtaa
ria. Yli puolet siiti on suomaata. 
Kivenniismban pelloillakin 
kosteutUl luulisi riittiivlin, silla 
ilmasto on maamme humidim
pia. 

Poltloturvetuotanto on Kai• 
nuussa juuri alkanut. Pelson
suota lukuunottamatta turve• 
tuotantoalueita ei vapaudu viel.ii 
ta.Ila yuosikymmenel!S:. Suon
pol\jien pinta -ala tullee jiiiimiiiin 
muutenkin esimerklksi Poh
joi1•Pot;janmaan mahdolli
suuksia viihiii!iemmiksi, 

Kainuuss a on rnhcvia soita, 
piensaratasoa tai silii viljavam
pia, runsuQI puoli miljoonaa 
hehtaaria. Vajaa. ncljannt!s ni1~
la, noin 135 000 lu:hta.1riu on jo 
m~tsiiojiteltu. Kun valt.akunn~n 
melsien VI inventu11111 tarkasti 
niiml! ojikot vuonnu 1975, 85 000 
heht&aria joudultiin luoKittt=lti ... 
maan kitu• tai joutomaaksi. 
Metsiiojitus ei ollutkuan synnyt
tiinyt alueella toivollua havu
puustoa, vaan korkeiutaan liipi• 
paasemiittomiin hieskoivuti
heikon. Niimii ~5 OOU hchtaaria 
ovat Kainuun rl!servialuetta tu. 
levaisuuden ener~iavi)jelyyn. 
Osaile sita kasvaa ju nyt ener
giapuuta1 tosin µUJua heikko 
tuottoisempc1a h1cskuivua, 

Milloin kaytiintiiiin? 

Useat viljelijat ja yhteisiil 
, maassamme olisivat jo valmiil 
alolttamaan energiapaj1111 vi\je
lyn kiiyliinnon mittakaavassa. 
Jalostetun vilje lyrnateri aalin 
puute on toh;tuiscks1 rajoittanut 
viljely8. Tilnii keslinli eneriiapa
jua kasv1a maassummc vain 
runsaan 10 hehtaarin aluecl
p».Enersiuviljely kciynni:styykin 
maassamme sit!menpislokkai
den viljelyna. 

Tammlk.uussa m1etintOnsa 
jattiinyt energi•tolrn1kunta eh
dottaa1 etta energiav1ljdmi8 µc
rustcttais1in vuotcen 2000 men
nc:;sil koko maahitn 550 000 
hehtaaria , siis lahes 30 UOO heh
taaria vuodesH. 'l'avoite on vaa
llva; Kainuutakin tarvitaan tien 
sar.vuttamiseksi. 


