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Energiapajtul viljelyn ·· nykyt] 
Kun valittuja, nopeakasvuisia lehtipuita on viljeU y vanhoilla peltomailla lapipaase

mattomana tiheikkona, ja kasvatukseen on uhrattu huolenpitoa samalla mitalla kuin ta.
man paivan peltokasveille, on paast y hammas tytt.aviin kasvutuloksiin. Kokeiltu on niin 
poppelia, hybridihaapaa, leppaa ja hieskoivu.akin , mutta parhaat kasvajat on loydetty pa
juista. 

Energiapajuja on tuotu maahamme Tanskasta, Ruotsista, Unkarista ja Neuvostoliitosta 
(Siperiasta). Nopekas Yuisia pajuja on etsit t y myos kotimaasta, muun muassa 4H-kerho
laisten kilpailuna. 

Energiapajun viljelya on ke
hitetty Suomessa ja Ruotsissa 
19'70-luvun puolivalista lah
tien. Puolenkymmenen vuoden 
kenttakokeiden jalkeen viljely
menetelmat on saatu hallin
taan, ja kaytannon viljelmia on 
ruvettu perustamaan. 

KASVUNIHME 
Energiapaju istutetaan rivei

hin tasaiseksi muokatulle pel
lolle hieman pernnan tapaan . 
Siemenena ka yt etiln pisto k
kaita, lyijykynan mittaisik.si 
katkottuja pajunvesan patkia . 

Istutusta seuraavana kesanii, 
kun pistokkaat juurtuvat, osa 
elinvoimaa kuluu juuriston 
vahvistamiseen, mutta ssita 
huolimatta pajunvesat ehtiviit 
venya syksyyn mennessa mie
hen, parhaimmillaan 2.5 met
rin mittaan. Loka-marras
kuussa vesakko leikataan 5-10 
cm:n kantoon, ja ensimmiiinen 
sato voidaan katkoa nusiksi 
pistokkaiksi. 

Varsinainen kasvun ihme to-
, detaan leikkuun jalkeisena ke

viianii, kun kantovesat yltyviit 
venymaan rukiin vauhdilla. 
Heinapoutien aikaan pituutta 
kertyy viikoittain 20-30 cm; 
tarkoissa mittauksissa pituus
kasvuksi on mitattu parhaim
millaan 2.5 mm tunnissa. 

Rukiista poiketen energiapa
ju ei kuitenkaan lopeta kasvu
aan beilimointiin, vaan porhal
taa ybta kyytia syys-lokakuun 
pakkasiin. Vesakko on nyt kuin 
komeaa maissia, yli kolmen 
metrin mittaista. Viljellyn pa
jun pituuskasvuennatys on W
la hetkella Palkaneen koripa
julla, joka kasvoi kannosta 397 
cm kesallii 1980. 

Kasvatus jatkuu paju lajista 
riippuen joko yhden tai useam
man (2-5) vuoden kieroksella. 
Monivuotinen kierto nayttaa 
soveliaalta maamme etelii
osiin, kun taas pohjoisen ko
vaan talveen on vaikea loytaa 
riittiivan nopeakasvuista ja sa
malla talvenkestavaa pajula
jia. K.asvatus kay kuitenkin 

painsa yhden vuoden kierrolla, . 
koska juurakko siiilyy bengissii 
hangen suojaamana. · 

TURVEMAAT PARHAITA 
Energiapaju juurtuu parhai

ten turvemaassa, joka sailyttaa 
ihanteellisen kosteutensa pit
kienkin poutakausien yli . Oji
tuksen vetaessa ··ei liiallisesta 
markyydestakaan ole pelkoa. 
Kivennaismailla juurtuminen 
on sen sijaan epa varm.empaa ja 
Ete la- ja La.n.si-Suomen rannik
koseuduilla juurtumisen var
mistajaksi tarvittaneen kaste
lu, jotta jokseenkin siiannolli
nen alkukesan poutakausi ei 
kuivattaisi pistokkaita. 

Turpeen peittiiman pinta
alamme laajuus, noin 10 miljoo
naa hehtaaria, on energiavilje
Iyn kannalta merkittiivan rikas 
luonnonvara. Runsas puolet 
soistam.me on oji tet tu , ja pel
loiksikin soistamme ehdittiin 
rai vata kymmenesosa. 

Torpeen kerrostuminen 
maassamme, varsinkin Sisa- ja 
Pohjois-Suomessa on seuraus 
runsassateisesta, humidista il
mastostamme. Energiapajun 
viljely soveltuu juuri tallai
seen ilmastoon. Valoa ja vetta 
on Pobjo lan kesassa ri ittavasti. 
Lyhyt kasvnkausi kaytet aan te
hokkaasti, koska vesat kasva
vat liibes roudasta routaan. Vil
jelya eiviit haittaa heinanteko
aikaan sattuvat sateet. Loppu
kesan halla t eiva t viku uta sa
toa vaan voivat lopettaa vain 
pituuskasvun ennen aikojaan. 
Suomessa, nimenomaan Poh 
jois-Soomessa on pajunvilje
lyilmast o. 

PELTO HEI TOT 
HY OTYPAJULLE 

Ensimmainen energiavilje-
Iyn reserv imaa on maa talou
den ylituotannolta liikeneva 
peltoala. Viljelyskasvista ja sa
totasosta riippuen sen maarak
si arvioidaan t iillii hetkellii 
200 000-300 000 hehtaaria. Piia
osa kiusallista ylituotantoam
me tulee karja t alolta osin ener-

gian tuotantoon. Joko alakuloi
nen, riinsistynyt pakettimaise
ma viimeinkin poistuisi maa
seudul tamme ja tilalle saatai
siin jalleen lehtivihreaa? 

HYLATYT 
POLTTOTURVESUON 

POHJAT PAJUA 
KASVAMAAN 

Eras lupaavia viljelyalueita 
on turvetuottajan hylkaama 
polttoturvesuonpohja, joka on 
jo valmiiksi raivattu ja tasoi
tettu, ojitettu ja rikkaruohois-

4ta puhdistettu pajun kasvu
maa. Tiillaisia suonpohjia oli 
viime kesanii maassamme jo sa
takunta hehtaaria, ja vuoteen 
2000 mennessa jopa 50 000-
100 000 hehtaaria. Ensimmaiset 
energiapajun koeviljelmat on 
jo perustettu kuudelle suolle 
ympari Suomea. 

KOSKA MAATILOILLE? 
Viime kesanii energiapajua 

kasvoi Metsiintutkimuslaitok
sen kokeissa eri puolilla maa
tamme runsaan 10 hehtaarin 
alueella. Liihes kaikki tiiltii alu
eelta syksylla korjattu sato 
kaytetaan siemenpistokkaiksi 
uusiin perustettaviin viljel
mi in. Lisaksi maahan tuodaan 
jonkin verran pistokkaita 
myos Ruotsista ja Tanskasta. 

Useat viljelijat olisivat jo 
valmiit aloittamaan energiapa
jun vil jelyn kaytannon mitta
kaavassa , mutta juuri pistok
kaiden puute on rajoittanut toi
mintaa. Jotta riittavan laaja 
koetoiminta saataisiin maas
sam.me kiiyntiin muun muassa 
vah voill a po lttoturvesoilla , ja 
jo t ta piias tfilsiin kokeilemaan 
myos vilje lyn koneellistamista, 
myos sop imusviljelijoita tarvit
t aisiin pistokastuotannossa. 
Tiillaisia maatilakokeita jarjes
tettiin yhteistyona Metsantu t
kimuslai toksen kanssa viime 
kesanii jo yhdellii tilalla Hi
mangalla (Hilliliissii ) sekii vii
della 4H-kerhopalstalla Kan
nuk.sen ymparistokunnissa . 

Energia 
vuoden 

Kantove : 
mii laji c 

MISSA Vi 
NAAJ 

Askelta pide 
apajun viljely 
kaavassa on lah 
jelijiikokeita 01 

hehtaareja . Ke 
maatalousyliopi 
energiapajun vi 
tuneita isantiii, 
nestyksella lap 
saa kiiteensa to 
val tuuttaa bane 
rallisten pajula , 
kasviljelijanii. 
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Energ:iapajun viiljelya kehitetaan maatilojen uudeksi tuotantovaihtoehdoksi. Kuvassa ensimmiiisen 
vuoden pajusadon niittoa pistokkaiksi lokakuussa 1980. (Kuva: Veli Pohjonen) . 

• 

Kantovesakkona kasvava energiapaju yltyy venymiian parhaimmillaan 2,5 millimetriii tunnissa! Ta
ma Jaji on Tanskasta tuotettu jattiliiismiiinen vesipaju. (Kuva: Veli Pohjonen). 

l\lISSA VAIHEESSA 
NAAPURI? 

Askelta pide:mmalla energi
apajun ,,iljely maatilan mitta
kaavassa on lahden takana: vil
jelijiikokeita on jo kymmeniii 
hehtaareja. Keviiisin Ruotsin 
maatalousyliopisto kurssittaa 
energiapajun viljelystii kiinnos
tuneita isantiii, ja kurssin me
nestyksella lapiiissyt viljelija 
saa kiiteensii todistuksen, joka 
valtuuttaa hanet toimimaan vi
rallisten pajulajikkeiden pisto
kasviljelijiinii. 

Energiapajun viljelystii kiin
nostuneet henkilot ovat jo ehat - • 
taneet perustamaan c;,man yh- -
distyksenkin: "Ruotsin Energi
ametsaviljelijoiden Yhdistys". 
Sen tavoitteena on kehittaii vii- -
jely- ja korjuumenetelmia seka 
vastata niiden lajien ja lajik
keiden lisiiyksesta, jotka on va
littu valtakunnan eri osiin pe
rustettaviin energiaviljelmiin. 

PUOLI MILJOONAA 
PISTOKASTA 

HEHTAARILTA 
Puhetta yhdistyksessii johtaa 

muuan viljelijii Falkopingin lii
hettyvilta, Etela -Ruotsista. 
Han itse viljelee koripajua (Sa
lix viminalis) pistokkaiksi 15 
hehtaarin alalla. Tiinaiin pis
tokkaan markkinahinta Ruot
sissa on noin 10 iiyriii kappa
leelta, ja yhden hehtaarin loh
kolta niitii saadaan vuosittain 
ainakin puoli miljoonaa kappa
letta ... 

Maat. metsiit. tri Vell Pohjonen tol
mii energlametsakoordinaattorina 
Metsiintutkimus laitoksen palvelukses
sa Kannuksen koetilalla. 


