
Suonpohjat tuottamaan energiaa: 

.Toukokuussa pajunvesan 
p8tki8-riveihin . turpeeseen 

Energiapaju viljellaan kevaalla, normaaliin 
kylvontekoaikaan, tasaiselle maalle riveihin 

. hieman perunan tapaan. Siemenena kaytetaan 
pistokkaita; lyijykynan mittaisiksi katkottuja 
pajunvesan patkia, selosti tohtori Veli P o h -
j o n e n Rantsilassa metsantutkimuslaitoksen 

· jarjestamassa tiedotustilaisuudessa. 

Pistokkaat juurtuvat parhai
ten turvemaassa, joka sailyt
taa ihanteellisen kosteutensa 
pitkienkin poutakausien yli. 
Ojituksen vetaessa ei liialli
sesta markyydesta ole sadeke
san sattuessakaan pelkoa. Si
tapaitsi paju kestaa puulajeis
ta parhaiten tulvaa. 

Energiapajun viljely sovel
tuu ilmastoomme - saihin 
jotka synnyttiviit myos poltto
turvesuot. Lyhyt kasvukausi 
kaytetiian tehokkaasti hyvak
si, sill a parhaiden energiapa
jujen vesat venyviit pituutta 
.aina syys-lokakuun vaihtee
seen saakka. Loppukesan hal-

.1 latkaan eivat tyystin turmele 
satoa, vaan voivat vain lopet
taa pituuskasvun ennen aiko
jaan. Suomessa, nimenomaan 
Suo-Suomessa on pajunvilje
lyilmasto. 

Energiapajun viljelytutki-
mukset vanhoilla polttoturve
suonpohjilla aloitettiin kevaal

. la 1979 Haapaveden Piispan
nevalla. Kevaiilla 1980 kokeet 

han kokoelmista loytynyt ul-
. komainen paju (Salix dasycla
dos), jota myos vannepajuksi 
kutsutaan. Se kestiia talvea 
muita ulkomaisia energiapaju
ja paremmin ja on verratto
masti nopeakasvuisempi kuin 
kotimaiset pajumme. 

Lannoitustutkimuksissa on 
jo naytctty totcen, etta ilman 
lannoitusta ei energiapaju
kaan kasva. Suonpohjillakin 
on voimassa vanha piiasiiiinto; 
kasvualustaan on palautettava 
ravinteita viihintiian saman 
verran kuin mita sadon muka
na viediUin pois. Lannoitteina 
tutkitaan paitsi normaaleja 
kaupallisia lannoitteita myos 
puun ja turpeen tuhkaa. Tuh
kalannoituksen avulla tavoi
tellaan myos turpeen luontai
sen typen irroittamista maa
hiukkasista juurten ulottuvil
le. 

MAASEUDUN TULEVAISUl is 

Tiistaina elokuun 25. pna 1981 , 

· laajenivat Rantsilan Palone
valle, Tohmajiirven Valkea
suolle ja Katinhiinnan suolle 
Vihtiin. Keviiiillii 1981 oli vuo-
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Turpeen typpipitoisuus on 
parhaiden polttoturvesoiden 
pohjalla yli 2 prosentt ia kuiva
aineesta . Kyntokerroksesta 
loytyy piileviii typpivaroja yli 
l 0000 kg/ha - kuitenkin piile
viii siksi, ettii orgaanisesti si
toutunut typpi on saatava irto-

.1~ •• _:_ · Ene~g_iap_ajun pistokkaat ovat juurtuneet. Kuva on Rantsilan Palonevalta. 



j () n e n - Rantsilassa metsantutkimus]aitoksen 
jarjestamassa tiedotustilaisuudessa. 

Pistokkaat juurtuvat parhai
ten turvemaassa , joka siiilyt
tiiii ihanteellisen kostcutcnsa 
pitkienkin poutakausien yli. 
Ojituksen vetiiessii ci liialli
sesta miirkyydcstii ole sadckc
siin sattuessakaan pelkoa. Si
tiipaitsi paju kestiiii puulajeis 
ta parhaiten tulvaa. 

Energiapajun viljely sovel
tuu ilmastoomme - si:iihin 
jotka synnyttiviit myos poltto
turvesuot. Lyhyt kasvukausi 
kiiytetiiiin tehokkaasti hyviik
si, sillii parhaiden energiapa
jujen vesat venyviit pituutta 
,aina syys-lokakuun vaihtee
seen saakka. Loppukesiin hal
latkaan eiviit tyystin turmele 
satoa, vaan voivat vain lopet
taa pituuskasvun ennen aiko
jaan. Suomessa, nimenomaan 
Suo-Suomessa on pajunvilje
lyilmasto. 

Energiapajun viljelytutki-
mukset vanhoilla polttoturve
suonpohjilla aloi,tettiin keviiiil
lii 1979 Haapaveden Piispan
nevalla. Keviiiillii 1980 kokeet 

· laajenivat Rantsilan Palone
valle, Tohmajiirven • Valkea
suolle ja Katinhiinniin suolle 
Vihtiin. Keviiiillii 1981 oli vuo
rossa Limingan Hirvineva. 
Yhteensii polttoturvesuon
pohjilla kasvaa energiapajua 
nyt runsaan JO hehtaarin alu-
eella. ' 

Kokeiden ensimmiiiset ta
voitteet olivat puhtaasti biolo
giset; mikii on suonpohjaJle 
sopiva pajulaji? miten sitii lan
noitetaan? montako vuotta on 
sopiva kiertoaika? 

Sopiva suon-
pohjan paju 

Toistaiseksi parhaaksi 
suonpohjan energiapajuksi on 
osoittautunut Oulun yliopis
ton kasvitieteellisen puutar-

han kokoclmista loytynyt ul
komaincn paju (Salix dasycla
dos), jotn myi)s vunncpajuksi 
kutsutaan. Sc kcstiiii tnlvca 
muita ulkomaisia cncrgiapaju 
ja parcmmin ja on vnralh1 
masti nopcakasvuiscmpi kuin 
kotimaisct pajummc. 

Lannoitustutkimuksissa on 
jo niiytetty toteen, ettii ilman 
lannoitusta ei energiapaju
kaan kasva. Suonpohjillakin 
on vciimassa vanha piiiisiiiinto; 
kasvualu staan on palautettava 
ravinteita viihintiiiin saman 
verran kuin mita sadon muka
na viediiiin pois. Lannoitteina 
tutkitaan paitsi normaaleja 
kaupallisia lannoitteita myos 
puun ja turpeen tuhkaa. Tuh
kalannoituksen avulla tavoi
tellaan myos turpeen luontai
sen typen irroittamista maa
hiukkasista juurten ulottuvil
le. 

Turpeen typpipitoisuus on 
parhaiden polttoturvesoiden 
pohjalla yli 2 prosenttia kuiva
aineesta. Kyntokerroksesta 
loytyy piileviii typpivaroja yli 
10000 kg/ha - kuitenkin piile
viii siksi, ettii orgaanisesti si
toutunut typpi on saatava irto
amaan turpeesta ennenkuin 
kasvit voivat kiiyttaii sita. 

Fosfori-, kalium- ja hiven-. 
ravinnepitoisuJksiltaan poh
jaturve on koyhiia. Kalkki 
taas kiiyttiiytyy varsinkin 
Pohjanmaan aapasoissa siten, 
ettii se rikastuu pohjaturpee
seen. Kun rahkanevan pinnal
la pH voi olla luonnontilassa 
3.5, samanlaisen suon pohjal
la on mitattu jyrsinturvetuo
tannon jiilkeen pH-arvoja yli 
5. 

Soiden uudisraivausmene-
telmiina turvetuotanto on yli
voimainen vanhoihin menetel
miin verrattuna. Huolehtimal-

pistokkaat ovat juurtuneet. Kuva on Rantsilan Palonevalta. 

la veto-, piiri-! 'a sarkaojien 
kunnosta, sek viljeltiiviin 
kasvin lannoitus arpeesta, ta
sainen ja rikkar ohoton suon
pohja on turve uotannon lo
puttua heti val is viljelyyn. 
Tallaisen raiviorl on havaittu 
soveltuvan niin ~hralle kuin ti
moteillekin. Metsiintutkimus
laitos on valinnut koekasviksi 
energiapajun. 

Paju-ja turve
tyot vuorotellen 

Polttoturvesuo 
turpeennostosta 

vapautuu 
vahitellen. 

----, 

Turvetyomaalla olisi mahdol
lista viljellii jo nostosta pois
tuneita lohkoja energiapajulle 
kiiyttiimiilla peruskoneina sa
moja koneita kuin turpeen 
nostossakin. Tiimii kiiyneekin 
painsii, koska suomalainen 
turvetyomaa pyorii paljolti ta
vallisen maataloustraktorin 
voimin. 

Metsiintutkimuslaitoksessa 
on jo kehitetty esimerkiksi 
turvetyomaalla toimivaan 
traktoriin liitettiivii pajupis
tokkaiden istutuskone, jolla 
viljeltiin Limingan Hirvine
valla noin kaksi hehtaaria ke
viiiillii 198 I. 

Vaikka kiiytetiiiin yhteisia 
peruskoneita, tyohuiput voi
daan lomittaa . Esimerkiksi sa
depiiivinii kun turpeen nosto 
,,.; ld:i" ni:i.in~i:i hoirletalln - en.er..--

ta, kuten istutusta, lannoitusta 
ja syksylla sadonkorjuuta. 
Tyolain vaihe, sadonkorjuu 
ajoittuu itse asiassa niin myo
haan syksyyn - lokakuuhun 
- ettii turvetyomaa silloin jo 
tavallisesti hiljenee. Tuotta
malla energiapuuta vanhalla 
polttoturvesuonpohjalla voi
taisiin nain jatkaa turvetyon
tekijoiden syksyistii tyorupe
amaa, eikii suo hiljenisi vielii 
sittenkaan kun turpeennosto 
olisi auttamattomasti lopussa. 

Energiapajun viljelyn syn
tysanat Suomessa lienee lau
suilut Daniel Lithander, joka 
julisti Turun Akatemiasta 7. 
piiivana heiniikuuta 1753: 
"Kuinka helposti vain piiliii ja 
pajua viisaasti istuttamalla 
saataisikaan miltei kaikki se 
poltJoa~ _ mika_J arvitaan' ', 


