
LALL I 

Energiapaju on melkoinen ihmekasvaja, ja 4H-kilvan 
parhaaksi todettu paju on kasvanut kolm~ vuod~ 
430-senttiseksi. Kantovesa puolestaan voi kasvaa yhdes.sa 
kesassa nelimetriseksi. Metsantutkimuslaitoksen energi -
metsakoordinaattori, maat.metsat. tohtori V e l i 
P o h j o n e n selostaa oheisessa artikkelissa energiapaj 
tahanastisia kasvatuskokeita ja niiden avaamia ha 
tiivia nakymia metsataloudessa. 

Energiapuiden , il jelytutki -
muksilla tah da taan :::naassaronu: 
huomispai vaan : aikaa."l 
energian saasto toimet, ' a::tei er:. 
energiakaytto, oljen ja pienpuun 
tehostettu korjuu seka vesasyn 
tyisten luonnon'metsien kasvatus 
jo saastavat oman osansa tuon
tienergiaa. 

Tutkimuksessa on kaksi avain
kohtaa. Voidaanko ensiksikin jo 
nyt nopeakasvuisista lehtipuista 
jalostaa viela tuor toisampia la
jikkeita viljeltaviks i, niin kuin on 
onnistunut muillakin ,ilj e yskas
veilla? 

Toinen avainkysymys on te
hokkaiden menetelmien kehitta
minen: yksin puin kasvatuksesta 
ja korjuusta on paastava eroon. 
Polttoainetta on tuotettava vilje
lemalla puoleen hintaan tai kol
mannekseen siita rnita saman 
polttoaineen - energiapuuhak
keen - keraily luonnonmetsista 
tulee maksamaan. Tasaisilla 
mailla, viljelya, hoitoa ja kor
juuta koneellistamalla tahan on 
mahdollista paasta. Energiapuil 
lakin kehityksen suunta kay ke
railysta kulttuuriin eli viljelyyn 
pain. 

Daniel Lithanderin 
ennustus 

7. heinaku uc.a. 
Daniel Lithan der 
Akaterniasta: "K 
vain piilia ja paj 
tamalla ·saatais · 
ikaikki se po ltt oaine , mika tan'i 
taan" . Tu o jul istus ei kuiten

el a 

4H-kerholaiset huipp 
pajuja etsi~ 

4H-
en vuoden 
at pitaneet 

luonn - essaan silmansa 
au ki ja mi t.a.;,;,,;:e· ;, • · · pajun
vesoja. Pis immat · -
tetty Metsantu tkimuslar '-· 
Kannukseen, jossa ne on leikattu 
pistokkaiksi ja pistet ty kasva
maan, kaikki samoihin olosuh-
eisiin taimic.a.rhamaahan. 

. ·opea kasvuisia 4H-pajuja on 
)- re ldsterciity lahemmas tuhan

paletta . 

erotrui o o. ·· ·., P··· - ; 
kasvaa Kullaalta ·o "t1 yr ···e· -
mapaju, jonka latva on kolmen 
kasyuvuoden jalkeen 430 cm:ssa . 

Kotimaisten 4H-pajujen lisak
si maassamme tutkitaan myos 
parhaita ulkomailta tuotuja pa
jualkuperia. Eniten koeviljelty 
energiapaju on nimeltaan jatti
laismainen vesipaju Salix Aqua
tica Gigantea). To inen satoisa ul
komainen paju o ··oriteo llisu -
delle aikaisemmin · jelry ·ori 
eli hamppupa ju (Sa.fut viminalis • 
jonka erottaa 'p aj usta pit -
kien, lcapei punkal tai s-

pen::s: eella. Koripa-
,, ~~ ·•"" suurten 

Il • 

nusten kuten oj ituks en, kalki
t-vksen '.liMlia1drircM,c&l,ns, o eel , astozi 

Energiapajo on melkoinen ibmekasvaja. Tama 4H-kilvan koripajo kas
voi kesalla 1980 397 cm (Palkane). - Kava: &a Heino. 

tatt parb aimmil! aan 2,5 mm 
tunnissa . 

Rukii sta poiketen energiapaju 
ei kuitenkaan lopeta kasvuaan 
heilimciintiin, vaan porhaltaa yh
ta kyytia syys-lokakuun pakka
siin. Vesakko on nyt kuin kome
aa maissia, yli kolmen metrin 
rnittaista. Viljellyn pajun pituus
kasvuennat ys on 
Piilkanee ikoripa 

Sta 39-

toista energiakasvia, nimittain 
sok eriruokoa. Myos sokeriruoko 
viljellaan pistokkaina riveihin, 
kasvatetaan lapipaasematt6man 
tiheana ja korjataan rankoina. 
Kasvusto uudistuu leikkuun jfil
keen vesomalla, ja neljan vuoden 
kuluessa voidaan korjata kolme 
taytta satoa. Sokeriruokoa viljel
l.a.an tanaan Brasiliassa bensiinia 

,aa ·an etanolin raaka-
aineek si . 
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lemalla puoleen hintaan tai kol
mannekseen siita mita saman 
polttoaineen - energiapuuhak
keen - keraily luonnonmetsista 
tulee maksamaan. Tasaisilla 
mailla, viljelya, hoitoa ja kor
juuta koneellistamalla tiihan on 
mahdollista paasta. Energiapuil
lakin kehityksen suunta kay ke
railysta kulttuuriin eli viljelyyn 
pain. 

Daniel Lithanderin 
ennustus 

7. heinakuuta vuonna 1753 
Daniel Lithander kirjoitti Turun 
Akatemiasta: "Kuinka helposti 
vain piilia ja pajua viisaasti istut
tamalla ·saataisiinkaan miltei 
kaikki se polttoaine, mika tarvi
taan". Tuo julistus ei kuiten
kaankaynnistanyt pajun viljelya 
energiaksi. Paju on pysynyt 
maamiehen viholllsena, kcsytW
manli ojanpensaana joka ei uuvu 
kuokkaan, viikatteeseen, niitto
koneeseen eika juuri vesakko
myrkkyihinkaan. 

Kun pajun energiaviljelya ru
vettiin kehittamaan nykyisessa 
muodossaan 1970-luvun alku
puolella, koetoirninta alkoi mil
tei nollatasolta, ensimmaiset ko
keiltavat pajulajitkin valittiin 
umpimahkMn. Jo ensimmaisista 
kokeista saatiin kuitenkin yllat
tavia kasvutuloksia. Silloin virisi 
toivo, etta varta vasten etsimfilla 
joltakin maamme ojanpenkalta 
loytyisi todellinen huippukasva
ja. 

tayskasvuisen norsun kanssa, 
mutta varkaat olivat onnistuneet 
houkuttelemaan poikasen ulos ja 
johdattivat sen elaintarhan lapi 
aidassa olevalle aukolle. Tafilla 
norsunpoikanen oli ilmeisesti 
lastattu kuorma-autoon. 

Tama on kylla yksi kummalli
simrnista varkauksista, joka 

· meille on tullut tutkittavaksi, to
dettiin K50penharninan poliisis
ta. Siellii arveltiin my5s virkavel
jien naamojen veniihtavan; kun 
Sonjaa koskeva katoarnisilmoi
tus tulee heidan p5ydilleen. 

kasyuvuocten J rukeen 
Kotimaisten 4H-paj 

si maassamme tutki 
parhaita ulkomailta t 
jualkuperia. Eniten Jcoeviljelty 
energiapaju on nimel~n jatti
laismainen vesipaju (S~luc Aqua
tica Gigantea). Toinen ,satoisa ul
komainen paju on kolliteollisuu
delle aikaisemrnin vii· elty kori
eli hamppupaju (Salix iminalis), 
jonka erottaa vesip ·usta pit
kien, kapeiden, ham,unkaltais 
ten lehtien perusteell . Koripa 
jun alkukoti on Siper· n suurten 

Energiapaju on melkoinen ihmekasvaja. Tama 4H-kilvan koripa1u kas
voi kesalla 1980 397 cm (Palkane). - Kuva: Esa Heino. 

jokien varsilla. 

Viljelyketju 

tattu parhaimmillaan 2,5 mm 
tunnissa. 

Rukiista poiketen energiapaju 
ei kuitenkaan lopeta kasvuaan 
heilimointiin, vaan porhaltaa yh
ta kyytia syys-lokakuun pakka
siin. Vesakko on nyt kuin kome
aa maissia, yli kolmen metrin 
mittaista. Viljellyn pajun pituus

Kasvaakseen tuott~asti ener- kasvuenniitys on Ullla hctke!Ul 
giapaju vaatii hyvassii asvukun- Pal.kiineen koripajulla, J.·oka kus
nossa olevan maan. P rusparan- voi kannosta 397 cm kesalla 
nusten kuten ojituk n, kalki- 1980. 
tuksen ja ylipaansa k · wualustari · · ' Kasvatus jatkuu pajulajista 
tavoittcena on taso, joka kelpaisi , r.iippuen joko yhden tai useam
eslmerkiksi nurmen kylvo<>n. man (2-5) vuoden kierrolla. Mo -

Energiapaju viljellaiin kevaal- nivuotinen kierto naytulii soveli
Hi, normaaliin kylvontekoai- aalta maamme etelaosiin, kun 
kaan, tasaiselle rnaalle riveihin taas pohjoisen kovaan talveen on 
hieman perunan tapaan. Sierne- vaikea loytiia riittaviin nopeakas
nena kiiytetaan pistokkaita: lyi- vuista ja samalla talvenkestiiviia 
jykynan mittaisiksi katkottuja pajulajia. Kasvatus kay kuiten 
pajunvesan patkia. kin piiinsii yhden vuoden kierrol-

Rivivfiliksi valitaan traktorin la, koska juurakko sailyy hengis
raideleveyteen sopiva . 45 tai 70 sa hangen suojaamana. 
cm, ja juoksuvaliksi pajulajista 
riippuen 20-50 cm. Viljelmaa 
lannoitetaan heinanurmen ta
paan - tosin valkuaista ei tavoi
tella - ja sita hoidetaan rikka
kasvien torjurniseksi esimerkiksi 
juurikasharalla. Pistokkaat juur
tuvat ensirnmaisena kesana, j a 
vesat kasvavat syksyyn mennessa 
miehen, parhaimmillaan 2,5 
metrin mittaan. Loka
marraskuussa vesakko leikataan 
5-10 cm:n kantcion ja ensimmai
nen sato voidaan katkoa uusiksi 
pistokkaiksi. 

Tuumaa vaille . 
nelja metria 

Varsinainen kasvun ihrne to
detaan leikkuun jalkeisena ke
vaana, kun kantovesat yltyvat 
venyessaan rukiin vauhtiin. Hei
napoutien aikaan pituutta kertyy 
viikossa 20-30 cm, tarkoissa rnit
tauksissa pituuskasvuksi on mi-

Hammentiivaa 
metsataloutta 

Hamrnentavin piirre energia
pajun viljelyssii on valtava kas
vatustiheys. Kun miinnyntairnis
to istutetaan noin 2000 taimen 
hehtaaritiheyteen, energiapajulla 
liikutaan tasolla 50 000 pistokas
ta hehtaaria kohti. Kun jokainen 
pistokkaasta syntynyt kasvi viela 
vesoo 5-10 kertaisesti leikkuun 
jalkeen; lopullinen runkoluku · 
nousee 200 000-300 000 kappa
leeseen hehtaaria kohti. Tallai
nen tiheikko ei muistuta enaa 
meikalaista metsaa, kotimainen 
metsanhoito-opas , ei ole kasva
tuksessa avuksi, vaan tietoja on 
hankittava muualta. 

Kolrnimetriseksi kesassa ve
nahtava pajuviidakko muistut
taa seka ulkonaoltaan, viljelyo
minaisuuksiltaan etta · sadon 
kaytt6tarkoitukseltaan erasta 

toista energiakasvia, nirnittain 
sokeriruokoa. My~s sokeriruoko 
viljellMn pistokkaina riveihin, 
kasvatetaan Hipipaasemattoman 
tiheana ja korjataan rankoina. 
Kasvusto uudistuu leikkuun jfil
keen vesomalla, ja neljan vuoden 
kuluessa voidaan korjata kolme 
tayttii satoa. Sokeriruokoa viljel
lUn tlnaln Brasiliassa bensiinia 
korvaavan etanolin raaka
aineeksi. 

Energiantuotannon 
hajautus 

Energiaviljelma on luonnon
mukainen tapa auringon energi
an sitorniseen. Vain kasvien 
avulla voidaan riittiiviin laajat 
pinta-alat ottaa kiiyttoOn. Kasvit 
ovat myos ratkaisu energian va
rastointiin: energia siiilotaan ke
miallisesti soluihin ja vapaute
taan taas liimpona kun hake tai 
halko sytytetaan palamaan. 

Energiakasvien kasvatuksen 
perustana ovat runsaat aurin
gonsateilyvaramrne: vaikkakin 
kesiimme on lyhyt, yoWn yo ei 
anna kasville lepoa. Lisaksi meil
la on muitakin valtteja. Maarn
me on pinnanrnuodoiltaan tasai
nen, vetta on riittaviisti, asutus 
on viela jakaantunut yli maan ja 
viljelijiivaesto on ammattitaitois
ta. 

Merkittavaii kasvien energia
vaihtoehdossa olisi hajautus, 
piiinvastoin kuin vaestOkeskuk
siin rakennetuissa jattivoimalois- 1, 

sa. Energiatuotanto hajautuisi 
valttamatta lapi maan ja tuotan
tolaitoksena toimisi maatila. 

Luvassa on myOs suomalaisen 
maiseman siistiytyminen. Poista
vatko hoidetut pajun energiavil
jelmiit viimeinkin alakuloisen, 
ranstyneen pakettipeltomaise
man maaseudultamme, ja tilan
ne saadaan jalleen lehtivihreM? 




