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1. JOHDANTO 

Pohjoismaisen energiapajun viljelyn syntysanat lienee 

lausunut Daniel Lithander, joka kirjoitti Turun Akatemiasta 

7. heinakuuta 1753: "Kuinka helposti vain piilia ja pajua 

viisaasti istuttamalla voitaisiinkaan saada miltei kaikki se 

polttoaine, mika tarvitaan". 

Tuo silloinen kirjoitus ei kuitenkaan tuottanut tulosta. 

_Lukuunottamatta paria epaonnistunutta yritysta kaynnistaa 

pajunviljely koriteollisuudelle maassamme, paju on pysynyt 

rikkakasvina, kesytt6mana ojapensaana, joka ei uuvu kuokkaan, · 

viikatteeseen, niittokoneeseen eika juuri vesakkomyrkkyynkaan. 

Nyt Lithanderin ennustuksen voimaa tutkitaan: energiapajun 

viljely on hukkapuun kerailysta ja vesametsien hoidosta edelleen 

kehitettya energiametsataloutta. Metsantutkimuslaitoksen PERA

projektissa energiapuiden viljel y tutkirnus on kolrnas, C-osa. 

Kenttakokeissa on ollut mukana pajun lisaksi useita muitakin 

vesovia puulajeja: hies- ja rauduskoivu, harmaaleppa, hybridi

haapa ja poppeli, rnutta parhaat kasvajat on 16ydetty juuri 

pajuista. 

2. SOPIVAN LAJIN JA ALKUPERAN VALINTA 

Kun n y ky iset energiapajukokeet kaynnistyivat rnaassamrne 

vuonna 1973, kokeiltavat pajulajit jouduttiin etsimaan rniltei 

urnpimahkaan. Vanhojen kulttuuripajujen, joita viljeltiin ai

kanaan koriteollisuuteen ja tynnyrinvanteiksi, tiedettiin 

kuitenkin olevan ojanvarsipajuja satoisarnpia. 

Varsinainen koripaju- eli harnppupaju (Salix viminalis) 

_on sailynyt kotirnaisen kotiteollisuuden tyrehdyttya pensasaita

ja koristepajuna rnaarnme etelarannikoilla. Se on nopeakasvuinen 

myos energiapajuna, mutta talvenk e stavyyd e ltaan heikohko . 

. Koripajun paaviljel y alue rajoittuukin Etela-Suomeen. 

· Eniten koeviljelty energiapaju on heti ensimmaisissa kokeis

sa mukana ollut jattilaisrnainen vesipaju (Salix Aquatica 

Gigantea). Vesipaju on kasvitieteilij6ille yha mysteeri, 
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alkuperaltaan selvittamaton luonnonristeyma, jonka muuan 

koripajunviljelija loysi Tanskasta 1940-luvulla. 

Talvenkestavyydeltaan vesipaju on koripajua vahvempi. Vesi

paju soveltunee viljeltavaksi parhaiten maamme keskiosiin ehka 

Oulun laania myoten . Se viihtyy hyvin myos soilla . 

Talvenkestava ja satoisa kultturipaju on loytynyt Oulun 

yliopiston kasvitieteellisen puutarhan kokoelmista. Sekin on 

todennakoisesti luonnossa itsestaan syntynyt risteyma, ja sen 

sukutauluun on paatelty kuuluvan seka koripajun , harmaapajun 

(Salix cinerea) etta raidan (Sali x caprea) . Tama energiapaju 

(Salix dasyclados), jota myos vannepajuksi kutsutaan, kestaa • 

talven ainakin Oulujokilaaksoa myoten . 

Koko maassa taysin talvenkestavan, mutta nopeakasvuisen ener

giapajun etsinnassa maamme 4H-kerholaiset ovat olleet avain

asemassa . Kolmena kevaana, vuosina 1978-80, kerholaiset piti- . 

vat luonnossa liikkuessaan silmansa auki ja mittailivat pitkia 

maatiaispajun vesoja . Parhaat niista lahetettiin testattavaksi 

metsantutkimuslaitoksen energiametsakoeasemalle, Kannukseen. 

Maatiaispajuja saatiin energiapajukokoelmiin alun toistatuhatta 

kappaletta, ja lupaavia alkuperi~ loytyi koko joukko. Kalmen 

kasvukauden jalkeen niista on parhaiten kasvanut Kullaalta 

loydetty risteymapaju. 

3. KASVUILMIO 

Energiapaju viljellaan kevaalla , normaaliin kylvontekoai j aanj 

tasaiselle maalle riveihin. Siemenena kaytetaan pistokkaita: 

lyijykynan mittaisiksi katkottuja pajunvesan patkia . 

Istutuskesana, kun pistokkaat juurtuvat, osa elinvoimaa 

kuluu juuriston vahvistamiseen, mutta siita huolimatta Versot . 

ehtivat ven y a syksyyn mennessa miehen mittaan. Paras pituus

kasvuha v ainto ensimmaisen vuoden osalta on Himangan kunnasta, 

jossa vesipaju kasvoi pistokkaasta 256 cm . 

Loka-marraskuussa vesakko leikataan 5-10 senttimetrin kan

toon, ja ensimmaisen vuoden sato voidaan katkoa uusiksi siemen

pistokkaiksi. 
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varsinainen kasvun ihme todetaan leikkuun jalkeisena 

kesana. Leikattu kanto vesoo, parhaimmillaan yli kymmenenkin 

vesaa, ja kasvusto nain tihenee. Valmiiden juurten avulla 

kantovesat yltyvat venymaan: heina-elokuussa pituutta kertyy 

viikottain 20-30 senttimetria; Kantovesoj~n pituuskasvu

nopeudeksi on mitattu parhaimmillaan 2.5 millimetria tunnissa. 

Mikali vetta riittaa, kasvu jatkuu syys-lokakuun pakkasiin, 

hidastuen tosin ilmojen jaahtymisen myota. Viljellyn pajun 

pituuskasvuennatys on talla hetkella Palkaneella, Hameen koe

asemalla kasvaneella koripajulla, joka venyi kannosta 397 cm 

kesalla 1980 . 

4. TUTKIMUKSEN PAALINJAT 

Puolenkymmenen vuoden kenttakoesarjan jalkeen seka Suomessa 

etta Ruotsissa on loytynyt useita energiapajuja, joilla on 

tavattu edella kuvattu kasvuilmio. Tassa on eras enerigapaju

tutkimuksen lupaavin avainkohta: voidaanko jo nyt satoisista, 

villikasveihin verrattavista luonnonpajuistamme jalostaa viela 

tuottoisampia lajikkeita viljeltaviksi, niin kuin on onnistunut 

muillakin viljelykasveilla? 

Toinen avainkysymys · on yksinkertaisen ja huokean viljely

tekniikan kehittaminen. Polttoainetta on tuotettava viljele

malla halvemmalla kuin mita saman polttoaineen - paju- ja 

koivuhakkeen - keraily hukkapuuna luonnoDmetsista tulee maksa

ma~n. Tasaisilla mailla, viljely, hoito ja korjuu koneellista

malla tahan on mahdollista paasta. 

Energiapajututkimuksen, jota suoritetaan paaasiassa metsan

tutkimuslaitoksessa, tavoitteet ja painopisteet 1980-luvun 

alkupuolelle on asetettu Energiametsatoimikunnan kevaalla 

1981 jattamassa mietinnossa seuraavasti. 

Keskeinen tehtava on selvittaa edelleen sopivia pajualku

peti~ ja niiden alueellista kayttokelpoisuutta. Kotimaisia 

maatiai~pajuja lienee kerattyna jo riittavasti, mutta ulko

mailta on varmaan loydettavissa viela nopeakasvuisempia 



kultturipajuja, kuin mita sattumanvaraiset maahamme tuodut 

naytteet ovat olleet. 

Seuraava vaihe jalostuksessa on risteytys. Ensimmaiset 

kestavirnpien rnaatiaisten ja nopeirnpien kulttuuripajujen ris

teytystairnet ovat jo vertailtavina kasvatuskokeissa. 

Pistokkaiden kasvatusrnenetelrnia on kehitettava , silla pis

tokkaita tarvitaan runsaasti jo kokeita perustettaessa, ja 

erityisesti laajoille kaytannon viljelrnille . Tarvittavien 

koepistokkaiden kasvatukseen voivat osallistua myos · viljeli

jat ja 4H-kerholaiset. 

Viljelyssa tarvittavien pistokkaiden maaran lisaantyessa 

kaynnistetaan kaytannon viljelyketjua selvittavat biologiset 

ja teknologiset tutkimukset. Viljelyn taloudellisuuden sel

vittamiseksi ne tulee suorittaa riittavan laajoilla kenttakoe

aloilla. Sarnalla selvitetaan .voimallisen kasvatuksen mahdol

lisia yrnparistovaikutuksia . Kaytannon mittakaavaiset koekentat 

perustetaan vanhoille suopelloille ja polttoturpeen nostosta 

poistuneille suonpohjille. Kun laajoilla viljelmilla ruvetaan 

tuottamaan biomassaa, sita voidaan kayttaa suurina erina myos 

poltto- ja jatkojalostustutkim~ksissa . 

Jalostus- , pistokkaiden kasvatus- ja viljelytekniset kokeet 

taimitarhaoloissa on kaynnistetty vuosina 1978-1980 ja ne 

jatkuvat edelleen . Laajojen kenttakokeiden perustarninen on 

alkanut kesalla 1980 ja se laajenee kesalla 1981 . Korjuu

koneita paastaan testaarnaan vahintaan hehtaarin suuruisella 

koekentalla syksyila 1981, kun taas poltto- ja jatkojalostus

tutkimusten kaynnistyrninen on vuorossa syksylla 1982. 


