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Tohtori Veli Pohjonen, Metsiintutkimuslaitos: 

Paju on yksi vaihtQehtq 
J Energiapuiden viljelytutkimuksilla tahda
taan rnaassarnrne huomispaiviian: aikaan 
jolloin energian saastotoirnet, jatteiden ener
giakaytto, oljen ja pienpuun tehostettu kor
juu seka vesasyntyisten luonnonmetsien kas
vatus jo saastavat ornan osansa tuontienergi
aa. 
□ Tutkimuksessa on kaksi avainkohtaa. Voi
llaanko jo nyt satoisista, villikasveihin ver
rattavista luonnonpajuistamrne jalostaa vie
la tuottoisampia lajikkeita viljeltaviksi, niin 
kuin on onnistunut rnuillakin viljelyskasveil
la? 
o Toinen avainkysymys on yksinkertaisen ja 
nuokean viljelytekniikan kehittarninen. Polt
loainetta on tuotettava viljelernalla halvem
malla kuin rnita sarnan polttoaineen keraily 
~ukkapuuna luonnonrnetsista tulee rnaksa
maan. 
ll Nain arvioi . energiapuiden viljelyedelly
yksia tohtori Veli Po h j one n Metsantutki
muslaitoksen Kannuksen koeasemalta, jonne 

aamrne energiatutkimus on paaosin keski
etty. 
Seuraavassa tohtori Pohjosen nakernyksia 

mergiapajun rnahdollisuuksista oloissamme. 

niten koeviljelty energiapaju 
n vuodesta 1973 lahtien kokeiltu 
ittilaismainen v es i pa j u 
falix "Aquatica Gigantea"). 
e on todennakoisesti Tanskassa 
sestiiiin syntynyt risteymiipa-
1, joka 11iydettiin vannepajuksi 
140-luvulla, ja tuotiin Suomeen 
150-luvun alussa. 
Toinen nopeakasvuinen koe-

3ju on varsinainen kori- eli 
a mp pup a j u (Salix vimi-

11is). Kotimaisen koriteolli
tuden tyrehdyttya se siiilyi 
msasaita- ja koristepajuna 
1aamme eteliirannikolla. Kori-
1ju on talvenkestavyydeltaan 
~sipajua heikompi. 
Talvenkestiiva ja satoisa 

1ergiapaju on 11iytynyt Oulun 
iopiston kasvitieteellisestii 
mtarhasta. Silla ei ole vielii 
les suomalaista nimea, mutta 
,n oletetaan olevan luonnossa 
1ntynyt sekoitus k or i pa -
u a, ha rm a a pa j u a ja 
a it a a (Salix dasyclados). 

Kasvun 
ihrne 

pajunvesan piitkia. 
Istutusta seuraavana kesana, 

kun pistokkaat juurtuvat, osa 
elinvoimaa kuluu juuriston vah
vistamiseen, mutta siita huoli
matta pajunvesat ehtivat venyii 
syksyyn mennessa miehen, par
haimmillaan 2.5 metrin mit
taan. Loka-marraskuussa ve-

. sakko leikataan 5-10 cm:n kan
toon, ja ensimmainen sato voi
daan katkoa uusiksi pistokkaik
si. 

Varsinainen kasvun ihme to
detaan leikkuun jalkeisenii ke
viiana. Kantovesat yltyvat ve
nymaan valmiin juuriston avul
la; heiniipoutien aikaan pituutta 
kertyy viikoittain 20-30 cm. Mi
kali vetta riittiia, kasvu jatkuu 
yhtii kyytiii syys-lokakuun pak
kasiin, hidastuen tosin ilmojen 
jaahtymisen myotii. Korjuuai
kana vesakko on kuin hybridi
maissia, yli kolmen metrin mit
taista. Viljellyn pajun pituus
kasvuennatys on talla hetkellii 
Piilkaneen koripajulla, joka 
kasvoi kannosta 397 cm kesallii 
1980. 

·, 1Turvema&t .: 1 ,o 
r' rt o "i;· t.1, , me '9·,µ,n 

··, ,parhaita '1~, •to,, 

turvemaassa, joka sailyttiia 
ihanteellisen kosteutensa pits 
kienkin poutakausien yli. Oji
tuksen vetaessii ei liiallisesta 
miirkyydestakiiiin ole pelkoa . 
Kivenniiismailla juurtuminen 
on sen sijaan epavarmempaa, 
ja poutivilla hiesumailla juurtu
misen varmistajaksi voidaan 
joutua turvautumaan kasteluun. 

Turpeen peittaman pinta
alan laajuus, noin 10 miljoonaa 
hehtaaria, on energiaviljelyn 
kannalta merkittaviin rikas 
luonnonvara. Maassamme on 
alueita, joilla turpeen peitossa 
- ainakin ohuelti - on yli kaksi 
kolmasosaa maan kamarasta. 
Runsas puolet soistamme on oji
tettu metsankasvulle, ja p·elloik
sikin ehdittiin raivata kymme
nesosa. Pinta-alaa riittaa eikii · 
ojittamattomiin soihin ole tarvis 
turvautua. 

Peltoheitot 
pajukoiksi 

Ensimmainen energiapajun vil
jelyn reservimaa on maatalou
den ylituotannolta liikenevii pel
toala. Viljelyskasvista ja satota
sosta riippuen sen pinta-alaksi 
arvioidaan talla hetkella 200 000 
- 300 000 hehtaaria. Piiiiosa 
kiusallista ylituotantoamme tu
lee karjataloudesta, ja siksi 
nurmiviljelylle vaihtoehtoisten 
viljelymuotojen kehittaminen 
olisi tarkeaii Nurmi-Suomessa. 

Myos pakettipellot, joiden 
ojat ovat jo alkaneet luonnos
taankin lykata villipajua, sopi
vat energiapajun kasvatukseen, 
kunhan myyrien lymypaikat, 
paksut nurmilauhaturppaat 
kynnetaan maan alle ja rappeu
tuneet ojat aukaistaan. 

Eras merkittavia viljelyalu-. 
eita on turvetuottajan hylkaiimii 
polttoturvesuonpohja, joka on jo 
valmiiksi raivattu ja tasoitettu, 
ojitettu ja rikkaruohoista puh
distettu pajun kasvumaa. Tal
laisia suonpohjia oli viime kesii
na maassarhme jo satakunta 
hehtaaria, ja vuoteen 2000 men
nessa niiden pinta-alan ennuste
taan nousevan valille 50 000 -
100 000 hehtaaria. Ensimmiiiset 
energiapajun koeviljelmat on jo 
perustettu kuudelle suolle ym
pari Suomea. 

Energian
tuotannon 
hajautus 

Energiaviljelma on luoqponmu-
11ltainen tapa auring()tl' 'en.,ergii>'n 
9 si(omiseen. Vam"kas'v'ien' avulla 
;:Vo'i1daan riittav1an ' 'fala'j dt 'pini!\
al-at ottaa kayttiiiin. Kasvit ovat 

nergiapaju istutetaan riveihin 
s~iseK'si mtiokatulle pellolle 
eman perunan tapaan. Siem~~ 
inii 'kaytetaan j)lsttlkkaita , lyi
kynan mittaisiksi katkottuja 
I 

Energiapaju juurtuu parhaiten 
-=------ - - --- - - -- - -

myos ratkaisu energian varas
tointiin: energia sailotiiiin kemi
allisesti soluihin ja vapautetaan 
taas liimponii kun hake tai halko 
sytytetiiiin palamaan. 

Energiakasvien kasvatuksen 
perustana ovat runsaat aurin
gonsat~ilyvaramme. - Vaikka 
kesamme on lyhyt, sen korvaa 
osaksi valo: yoton yo ei anna 
kasville lepoa. . 

Lisaksi meilla on muitakin 
valtteja. Maamme on pinnan
muodoiltaan tasainen, vettii on 
riittayiis~i, asutus on vielii ja-

1_kaantunut yii maan ja
1 

viljelijii
vaesto on ammattitaitoista . 

-f' ;<Mirt tittavaa kasvien ~fie'riia
vaihtoehdoissa olisi hajautus, 
painvastoin kuin vaestokeskuk
siin rakennetuissa jattivoima
loissa. Energiantuotanto hajau
tuisi valttamatta liipi maan, ja 
tuotantolaitoksena toimisi maa
tila. 

Suome11 energiantarpeesta 
olisi mahdollista ti:iytti:ia merkit
tava osuus kehittamalla energi- · 
aviljelystii uusi vaihtoehto, 
vaikka tallaisen ohjelman hin
nasta ja aikavaatimuksesta ei 
ole vieli:i tarkkaa tietoa. Energi
aviljely on tavoitteena joka ta
pauksessa reaHs~is~mpi kuin 
esim&kiksi -Ydfnfuusio siihen I 
kohdistuvine toiveineen; fuusio
lt?Jl~ ,qfi. y,1~1,ifj e),rnisestikin rat- f 
kaisematta. · 



Energlapajua tutkltaan Metslintutklmuslaltoksen Kannuksen ja 
Suonenjoen koeasemilla . Viime keslin suotulsten slilisuhtelden ansl
osta pajukasvustot venyivlit ennlitysmliisiln mlttoihin , kuten kuvas
sa oleva tanskalainen vesipaju, jonka 3,5-metrlstli vuosikasvua eslt
telee koeaseman esimies Paavo Pelkonen. 


