
Pajun energiaviljelyn syntysa
nat maassamme lienee lausu
nut• Daniel Lithander, joka julisti 
Turun Akatemiasta 7. heinakuu
ta 1753: "Kuinka helposti vain 
piilia ja pajua viisaasti istutta
malla voitaisikaan saada· miltei 
kaikki se polttoaine, mika tarvi
taan". 

Tuo julistus ei kuitenkaan 
tuottanut tulosta. Lukuunotta
matta paria epaonnistuputta yri
tysta kaynnistaa koripajun vilje
ly maassamme, paju on pysynyt 
maamiehen vihollisena, kesytto
mana ojapensaana joka ei uuvu 
kuokkaan, viikatteeseen, niitto
koneeseen eika juuri vesakko
myrkkyihinkaan. 

Lyhytkierto
viljelyn nousu 

1970-luvun alussa maamme 
metsateollisuus naytti ajautu
van raaka-ainepulaan. Sen tor-

. jumiseksi ruvettii[l tutkimaan no
peakasvulsten, tneilla enneh vil
jelemattomien pajujen ja poppe
leiden kasvatusta lyhyella kier
toajalla mutta mahdollisimman 
voimallisin menetelmin. 

Kasvualusta' · -tays~uokatt1in • 
ja lannoitettiin. Seka taimien is
tutus etta sadonkorjuu suu.nni-, 
teltiin suoritettavaksi konein. Sa-

ETiLI-SAIMAA 

hamppupaju (Salix viminalis). 
Kotimaisen koriteollisuuden ty
rehdyttya se sailyi pensaita- ja 
koristepajuna maamme etela
rannikolla. Koripaju on 1,1ven
kestavyydeltaan vesipajua hel-

, kompi. 
Talvenkestava ja satolsa 

energiapaju on loytynyt bulun 
yliopiston kasvitieteelijsesUi 
puutarhasta. Silla el ole] viela 
edes suomalaista nimea, ,mutta 
sen oletetaan olevan ko~pajun 
ja harmaapajun rlsteyma 1(Sallx 
dasyclados). 

Taysin talvenkest1Min, /mutta 
nopeakasvuisen energi1pajun 
etsinnassl1 maamme 4H-Rerho
laiset oval olleet avalnasemas
sa. Jo kolmen vuoden ajcfn kor
holaiset oval plt11neet lui nnos
sa liikkuessaan sllml:lnsa @!Uki Ja 
mittailleet pitkl/1 pajunlesoja. 
Parhaat nilst/1 on koottu . okell
taviksi Metsl1ntutklmu aitok 
seen, Kannuksen tutklm sasA• 
malle. 

Viljely kehittyy
1 

Metsantutklmuslaitokse· sa 
on kehitetty nopea energ viljel
man perustamistapa: 50 
_cm:n mittaiset pistokkaat ajun
vesan patkat) viljella.an v kais
tutukserra vakoinin ja mu ataan 
kevyesti parin senttimetri maa-

maan viljavuutta, ja ainoastaan 
rungot poltetaan, keskinkertai
sen satotason (12 tn/ha kuiva
ainetta) viljelmaa on lannoitetta
va vuosittain noin 500 kg/ha tuh
kaa, jotta maan ravinnetasapai
no sailyisi. 

Tuhkan avulla energiapajun 
lannoitus voidaan jarjestaa paa
osin suljetuksi kierroksi, ja maa
peran koyhtymista voidaan tor
jua ehka helpommin kuin mui
denkasvien viljelyssa. Typpi on 
kuitenkin ravinne joka ei jaa pol
tettaessa tuhkaan, vaan karkaa 
savukaasuissa ilmakehaan. 
Sen vuoksi typpilannoituksesta 
tulee huolehtia erikseen. 

Kasvun ihme 
Ensimmainen kesa pistami

sen Jalkeen kaytetaan pistokkai
den juurruttamlseen, eivatka pa
junvesat ehdi kasvaa kuin mie
hen, harvemmin yli kahden met
rin mlttaan. Varsinainen energi
ansidonta alkaa toisena keva.a
na kantovesoina, kun vesakko 
leikattiin syksylla 5-10 cm:n 
kantoon. 

Kantovesat alkavat venya ru
kiin vauhdilla. Parhaina juhan
nuskesan paivina on mitattu pi
tuuskasvuksi kaksi ja puoli milli
metria tunnissa. Rukiista poike
ten energiapaju ei kuitenkaan 
, ,....,.,... • ..._ l,nn, 11 •'-'-on h o ilim Aintiin 

Perjantaina tammikuun 16. pn 
IC/!Jl 



i 970-luvun alussa maamme 
metsateollisuus naytti ajautu
van raaka-ainepulaan. Sen tor
jufl'.liseksi ruvettii!1 tutkimaan no
peakasvu1sten, meilla enneh vil
jelemattomien pajujen ja poppe-

01 leiden kasvatusta lyhyella kier
toajalla mutta mahdollisimman 
voimallisin menetelmiI1-

Kasvualusta' taysll)uokattj in -
ja lannoitettiin. Seka taimien is

.i1 tutus etta sadonkbrjuo suu.nni- · 
teltiin suoritettavaksi konein. Sa
to ajateltiin silputtavan leikkuu
puimurin tai niittosilppurin tapai

.i1 sella koneella hakkeeksi. Kierto
ajaksl ajateltiin korkeintaan 20 

, vuotta, ja korjuµn jalkeen uuden 
,{l)· .. sadon annettaisiin kasvaa k.an

tovesoina. 
Motsl:iteollisuutta uhannut 

raaka-alnepula kuivui sittemmin 
i 970•Iuvun puolivalin, ensim--
mt\lBot1 llljykrllsin jalkeiseen la
mnk,iuteen, mutta lyhytkertovil
jelyn kokellusta poiki uusi ha
valnto nopeastl kasvava paju 
sltoo nopaastl aurlngon energi-. 

11 aa, l'11jun kesytystl:I vlljelyskas
vikal plllllnttllri jAtkaa, nyt ener
giavlllnlykc>knlAHu, 

plvaa lajia 
tsitlian 

nslmml\lslln energlavlljely-
J<okfllelln vallttlln J!>&Julajeja mll

•nel umplml\l'lkHn. Vanhojen ko
• r.t, ja vaMepajujet:i.tiedettiiti :k,ui
, tenkln olevat1 ojanvarslpajuja 
'satolsampla. 
. Enlten koevlljelty energlapaju 
on vuodesta 1973 ll:\htlen kokell
tu jlittlll:llsml:\lnen vesipaju (Salix 
·"Aquatlca Glgantea"). Se on to
dennl:lkOisesti Tanskassa itses
taan syntynyt risteymapaju, jo-

, ka loydettiin vannepajuksi 1940-
luvulla. . 

Toinen nopeakasvuinen ko
epaju on varsinainen kori- eli 

p~~~~s'tii'~~k~tt~'\clZ~~ dM )uurru1ta1:1Iseen, etva_11< pa-
taviksi Metsantutkimulia itok- 1unvesat ehd1 ~as~aa ku1n m,e-
seen Kannuksen tutkimusase- ~en, ~arvemmm yh ~ahden me~-
mall~ rm mIttaan. Vars,namen energ,-

• · 
1 ansidonta alkaa toisena kevaa• < 

. ,., . V.iljely. kehitty~ 
Metsantutkimuslaitoksess 

on kehitetty nopea energ)avlljal• 
rnan perustamistapa: 30- so 
cm:n mittaiset pistokkaat (pajun 
. vesan patkat) viljellaan vaaknls
tutukseira vaRoihin ja mullatuun 
kevyesti parin senttimetr~· mun 
kerroksella. Jos maaper'· on rill 
tavan kosteaa - kuten t e~ml 
loilla ja polttoturvesuon pohjlllu 
- paju juurtuu ja taime~uu pn 
rissa viikossa. 

Pajunviljelyn rivivalik~i knn 
nattaa valita maataloust~aktotln 
raidevalia mukaileva etaisyy:,, 
esimerkiksi 70 cm (sania kt1l11 
perunalla). Na.in kaikki ~oltotol 
met, kuten rikkakasvien1 torjun 
ta, lannoitus ja korjuu ~1Joldn1111 
koneellistaa tutuin maati an ko 
nein. Pajukon korjuusee on k• 
hittema oma edestaleikkrmvu 
''puimuri". 

Rajuntuhkaai 
lannoitteeksi 

Jos energiapajuviljelm~n sato 
haketetaan ja poltetaan lampl:\
keskuksessa, paaosa r~vinteltn 
jM tuhkaan. Energiapai:un tuh 

·, )a on energlapajlln dHlalllnen 
1·-taAhoite, ,'0'vathall seriJsis~lta

lTiat ravinteet : Kasvua ajatellen 
Juuri olkelssa suhtelssa. 

Vuotulsen tuhkalannoltuksen 
tarve on saatu selville mittaa
malla energiapajun tuhkapitol
suus. Se on lehdettomlssa ve
soissa rioin 2,.5 prosenttia kuiva
aineesta, vain kolmass tai nel
jasosa polttoturpeen tuhkapi
toisuudesta. 

Mik~li lehtien annetaan karis
ta vuosittain ja nain hoitaa 

na kantovesoina, kun vesakko 
leikattiin syksylla 5-10 cm:n 
kantoon. 

Kantovesat alkavat venya ru
kiin vauhdilla. Parhaina juhan-. 
nuskesan paivina on mitattu pi
tuuskasvuksi kaksi ja puoli milli
metria tunnissa. Rukiista poike
ten energiapaju ei kuitenkaan 
lopeta kasvuaan heilimointiin, 
vaan porhaltaa yhta kyytia syys
lokakuun pakkasiin. Kasvusto 
on nyt kuin komeaa maissia,yli 
kolmen metrin mittaista. Viljel
lyn pajun pituuskasvuennatys 
on tl\1111 hetkelia Palkaneen kori
p11j111!11, Joka kasvoi 397 cm ke-

1111 1HBO. 
K1rnv11t1111 jatkuu pajulajista 

rllpp,11111 Joko yhdon tal useam-
1111111 (:1 11) vuoclon klerrolla. 
M1111lv11olh11111 klorlo nt\yllM so· 
v111!1111lt11 rn111111111111 111111/lcmlln, 
kw, lnw, pol1jol1111r1 kovns!lfl tnl 
voss11 111onlvuotl1ml vosnt kl!rsl
vl\t pnkkasvaurlolstn. Juurakko 
onneksl talvehtll lumen suojaa
mana, ja kasvatus kfiy pl:linsli 
yhden vuodon klarroksell 

l.norgl 
hyvntl V 
slm,riaksi viljelyskasviksi 
maatllat o · - - -
tehttM/\ 
va tyc)vol 
ruskoneet 
polmmln juurl 

Energlavlljely sovoltuu pnrhnl 
ten llslituotantomrn1dok11I mul 
den valhtoehtojen rinnnllo. Par 
haalta parlvaljakolta tuntuu nur
menvlljely + energlavlljely. 
Ener-

,~ .Veli Pohjonen, 

giaviljelman perustamis- ja hoi
totyot ajoittuvat alkukesaan, 
nurmien korjuu keski-ja loppu
kesaan seka energiaviljelmien 
korjuu syksyyn ja lopputalveen. 

Viime kesana energiapajua 
kokeiltiin maassamme runsaan 

Energiapaju on melkolnen lhmekusvnjn. Kuvm1 korlpnjuvesa kasvoi vilme kesana kannosta 397 cm. 

, 10 hehtaariri alueella. Useat vil
jelmat ja yhteisot olisivat jo val
miit aloittamaan energiapajun 
viljelyn kaytannon mittakaavas-

sa, mutta jalostetun pistokasma
teriaalin puute on tolstaiseksl ra
joittanut toimintaa. Energiapa
jun vilje,ly onkin kaynnistynyt 

maassammE;i siemenpistokkai
den viljelyna. Tassa oli mukana 
viime kesana jo yksi kaytannon 
viljelija ja viisi 4H-kerholaista. 



31is). maan viljavuutta, ja ainoastaan 
I ty- rungot poltetaan, keskinkertai-
3· ja sen satotason (12 tn/ha kuiva-
tela- ainetta) viljelmaa on lannoitetta-
ven- va vuosittain noin 500 kg/ha tuh-
hei- kaa, jotta maan ravinnetasapai-

no sailyisi. 
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Ensimmainen kesa pistami
sen jalkeen kaytetaan pistokkai
den juurruttamiseen, eivatka pa
junvesat ehdi kasvaa kuin mie
hen, harvemmin yli kahden met
rin mittaan. Varsinainen energi
ansidonta alkaa toisena kevaa
na kantovesoina, kun vesakko 
leikattiin syksylla 5-10 cm:n 
kantoon. 

Kantovesat alkavat venya ru
kiin vauhdilla. Parhaina juhan
nuskesan paivina on mitattu pi
tuuskasvuksi kaksi ja puoli milli
metria tunnissa. Rukiista poike
ten energiapaju ei kuitenkaan 
lopeta kasvuaan heilimointiin, 
vaan porhaltaa yhta kyytia syys
lokakuun pakkasiin. Kasvusto 
on nyt kuin komeaa maissia,yli 
kolmen metrin mittaista. Viljel
lyn pajun pituuskasvuennatys 
on ta.Ila hetkelia Palkaneen kori
pajulla, joka kasvoi 397 cm ke
salla 1980. 

Kasvatus jatkuu pajulajista 
riippuen joko yhden tai useam
man (2-5) vuoden kierrolla. 
Monivuotinen kierto nayttaa so
veliaalta maamme etelaosiin, 
kun taas pohjoisen kovassa tal
vessa monivuotiset vesat karsi
vat pakkasvaurioista. Juurakko 
onneksi talvehtii lumen suojaa
mana, ja kasvatus kay painsa 
yhden vuoden kierroksella. 

Nurmiviljelyn 
oheen 

Energiap · 

maatilat ovat saamassa uusia 
tehtavia. Viljelyketjussa tarvitta
va tyovoima, ammattitaito ja pe
ruskoneet loytyvat nimittain hel
poimmin juuri maatiloilta. 

Energiaviljely soveltuu parhai
ten lisatuotantomuodoksi mui
den vaihtoehtojen rinnalle. Par
haalta parivaljakolta tuntuu nur
menviljely + energiaviljely. 
Ener-
giaviljelman perustamis-ja hoi
totyot ajoittuvat alkukesaan, 
nurmien korjuu keski-ja loppu
kesaan seka energiaviljelmien 
korjuu syksyyn ja lopputalveen. 

Viime kesana energiapajua 
kokeiltiin maassamme runsaan 

Energiapaju on melkoinen ihmekasvaja. Kuvan koripaj esa K.aSvoi viime kesana kannosta 397 cm. 

, 1 O hehtaarin alueella. Useat vil
jelmat ja yhteisot olisivat jo val
miit aloittamaan energiapajun 
viljelyn kaytannon mittakaavas-

sa, mutta jalostetun pistokasma
teriaalin puute on toistaiseksi ra
joittanut toimintaa. Energiapa
jun viljely onkin kaynnistynyt 

maassamme siemenpistokkai
den viljelyna. Tassa oli mukana 
viime kesana jo yksi kaytannon 
viljelija ja viisi 4H-kerholaista. 


