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Turvetuotannon jattomaa on eras tiirkeimpiii energiapajun kasvumaita. Tiillainen paikka on mm. Ruukin Paloneva. 
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t Energiapaju loydettiin 1970 -luvun alus
sa, kun metsateollisuutemme naytti ajau
tuvan raaka-ainepulaan. Sen torjumiseksi 
ruvettiin tutkimaan nopeakasvuisten, 
meill~ ennen viljelemattomien seka runko-

Muista metsapuistamme 
paju poikkeaa ratkaisevasti 
siina, etta sen voimakkain 
kasvu sattuu heti kehityk
sen alkuvuosiin. Verrattuna 
varsinkin havupuihin, puu
sadon kasvatuksen kierto ai
kaa voidaan lyhentaa olen
naisesti: kymmenista vuo
sista muutamiin vuosiin. 

, Ruvettiin puhumaan metsa
, puiden lyhytkiertoviljelysta. 

Ensimmaiset metsapuiden 
lyhytkiertoviljelyn kentta
kokeet perustettiin kevaallii 
1973 Lapin koeasemalle. He
ti naistii kokeista saatiin lu
paavia tuloksia. Muokatulla 
saraturvepellolla tiheiissii 
kasvanut, lannoitettu, alun
perin Tanskasta maahamme 
koristepuuksi saatu jatti
laismainen vesipaju (Salix 
Aguatica "Gigantea") tuotti 
jo viljelykesanii suuremman 
kuiva-ainesadon kuin koea
seman viljelyksillii kasvanut 
sailorehunurmi. 

Metsiiteollisuutta uhan-

maisten etta pensasmaisten pajujen mah
dollisuuksia kuitupuuna. Tavoitteena oli 
tuottaa nopeasti lisaa lyhytta lehtipuun 
kuitua sellun raaka-aineeksi. 

nut raaka-ainepula kuivui 
sittemmin 1970 -luvun puoli
valin lamakauteen, mutta ly
hytkiertovilj elyn kokeilusta 
poiki uusi havainto: nopeasti 
kasvava paju keraa ja varas
toi nopeasti auringon energi
aa. Pajun kesytystii viljelus
kasviksi j atkettiin, nyt enen· 
giapajuna. 

Energiapaju venyy kesiihelteellii parhaimmillaan 2,5 mm tunnissa. Mittaus kiiynnissii Kannuksen 
energiametsiikoeasemalla. 

Energ1aviljely 
Energiaviljely on oppi vii· 

jelyskasveista ja -menetel
mistii, joilla kesaauringon 
energiaa vastaanotetaan, si
dotaan ja . varastoidaan. 

Energia sidotaan vihreiden 
kasvien yhteyttiimisessii (fo
tosynteesissa) kasviainek
seksi eli biomassaksi. Jokai
nen nain kasvanut kasvi
massakilo on auringon ener
giaa kestiiviisti varastoitu
na. 

Kasvilajista ja kasvino
sasta riippumatta kuivana 
mitatun biomassakilon ener-

giasisalto on liihes vakio: 
noin 19 megajoulea/kilo, eli 
42 % raakaoljykilon energi
asisallosta. Siksi energiavil
j elyyn etsitiiiin parhaillaan 
ympiiri maailmaa sellaisia 
kasvilajeja, jotka kasvavat 
noita kiloja hehtaaria kohti 
mahdollisimman paljon vuo
dessa. 

Biomassan tuottajaksi 

voitaisiin ajatella miltei mi
ta tahansa satoisaa viljelys
kasvia tai jopa kiusallisen 
nopeasti venyviii rikkakas
vej a. Suomessa kasviener
gian kiiytto on kuitenkin 
kautta aikojen liittynyt puu
hun; muinoin tervaksiin, 
halkoihin ja klapeihin ja nyt 
hakkeeseen. Maamme bi
omassatutkimus tahyaiikin 
juuri puuvartisia kasveja . 
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liihetettiin Metsantutkimus
laitokseen, Kannuksen ener
giametsiikoeasemalle, j ossa 
ne leikattiin pistokkaiksi ja 
pistettiin kasvamaan kaikki 
samoihin olosuhteisiin taimi
tarhamaahan. 

· Nopeakasvuisia 4H-pajuja 
on nyt rekisteroity liihem
miis 1000 kpl. Niita on jo ru
vettu j alostamaan edelleen 
kuin konsanaan ohraa tai 
apilaa. 

Muista erottuvia huippu
pajuja loytyi koko joukko. 
Pisimpana kasvaa Kullaalta 
loytynyt risteymapaju, jon
ka latva oli 3 kasvuvuoden 
jalkeen 430 cm:ssa. 

Kotimaisten 4H-pajujen 
lisaksi maassamme tutki
taan myos parhaita ulko
mailta tuotuja pajualkupe
ria. Eniten viljelty energi
apaju on jo ensimmaisessa 
kokeessa mukana ollut leve
iilehtinen, j attilaismiiinen 
vesipaju (S~ix Aquatica 
"Gigantea"). Toinen satoisa 
ulkomainen paju on koriteol
lisuudelle aikaisemmin vil
jelty kori- eli hamppupaju 
(Salix viminalis), jonka tun
nistaa pitkista, kapeista, 
hampun kaltaisista lehdista. 
Koripajun alkukoti on Sipe
rian suurten jokien varsilla. 

KoJmas lupaava paju, joka 
kestaa talvea vesi- ja koripa
jua paremmin, on raidan, 
harmaapajun ja koripajun 
risteyma (Salix dasyclados), 
jota myos vannepajuksi kut
sutaan. Se loydettiin vuonna 
1976 Oulun kaupungin alu
eelta, joutomaalta jonne se 
lienee aikoinaan juurtunut 
sattumalta paikalla harjoite
tun taimikaupan yhteydes
sa. V annepaju on ulkomai
sista pajuista karaistunein 
seka kevat- etta syyshalloj a 
ja talvea vastaan. Parhaat 
kasvutulokset vannepajulla 
on saatu turvetuotannon 
jattomaille viljellyissa ko
keissa. 

Turvemaat 
----•--•-1 

silla, turvemaiden paketti
pelloilla ja kaytosta poistu
villa polttoturvesuonpohjil
la. Turpeen kuoriminen soi
den pinnalta poltettavaksi 
vain parantaa maaperiiii pa
junkasvulle. 

Kasvuilmio 
Energiapaju viljellaan ke

vaiilla, normaaliin kylvonte
koaikaan, tasaiselle maalle 
riveihin. Siemenena kayte
taiin pistokkaita: lyijykynan 
mittaisiksi katkottuja pa
junvesan piitkia. 

Istutuskesana, kun pistok
kaat juurtuvat, osa elinvoi
maa kuluu juuriston vahvis
tamiseen, mutta siita huoli
matta versot ehtivat venya 
syksyyn mennessii miehen 
mittaan. Paras pituuskasvu
havainto ensimmaisen vuo
den osalta on Himangan 
kunnasta, jossa vesipaju 
kasvoi pistokkaasta 256 cm. 

Loka-marraskuussa ve-
sakko leikataan 5-10 sentti
metrin kantoon, j a ensim
mi:iisen vuoden sato voidaan 
katkoa uusiksi siemenpis
tokkaiksi. 

V arsinainen kasvun ihme 
todetaan leikkuun j alkeisena 
kesani:i. Leikattu kanto ve
soo, parhaimmillaan yli 
kymmenenkin vesaa, ja kas
vusto nain tiehenee. V almii
den juurten avulla kantove-
sat yltyviit venymiiiin: 
heina-elokuussa pituutta 
kertyy viikottain 20-30 
senttimetria. Kantovesojen 
pituuskasvunopeudeksi on 
mitattu parhaimmillaan 2.5 
millimetria tunnissa. Mikali 
vetta riittaii, kasvu jatkuu 
syys-lokakuun pakkasiin, hi
dastuen tosin ilmojen jaiih
tymisen myota. Viljellyn pa
jun pituuskasvuennatys on 
talla hetkella Palkaneella, 
Hameen koeasemalla kasva
neella koripajulla, joka venyi 
kannosta 397 cm kesalli:i 
1980. 



10 vilJelykesiinii suuremman 
~uiva-ainesadon kuin koea
seman viljelyksillii kasvanut 
siiilorehunurmi. 

Metsateollisuutta uhan-
nut raaka-ainepula kuivui 
sittemmin 1970 -luvun puoli
viilin lamakauteen, mutta ly
hytkiertovil jelyn kokeilusta 
poiki uusi havainto: nopeasti 
kasvava paju keriiii ja varas 
toi nopeasti auringon energi
aa. Pajun kesytystii viljelus
kasviksi jatkettiin, nyt enen
giapajuna. 

Energiaviljely 
Energiaviljely on oppi vil

jelyskasveista j a -menetel
mistii, joilla kesiiauringon 
energiaa vastaanotetaan, si
dotaan ja varastoidaan. 

Energiapaju venyy kesiihelteellii parhaimmillaan 2,5 mm tunnissa. Mittaus kiiynnissii Kannuksen 
energiametsiikoeasemalla. 

Energia sidotaan vihreiden 
kasvien yht eyttiimises sii (fo
tosynteesissii) kasviainek
seksi eli biomassaksi. Jokai
nen nain kasvanut kasvi
massakilo on auringon ener
giaa kestiiviisti varastoitu
na. 

Kasvilajista ja kasvino
sasta riippumatta kuivana 
mitatun biomassakilon ener-

giasiRiilt.o on liihes vakio: 
noin 19 megajoule1:1/kilo, eli 
42 % raakaoljykilon energi
asisiillost,ii. Siksi energiavil
jelyyn etsitiiiin parhaillaan 
ympiiri maailmaa sellaisia 
kasvilajeja, jotka kasvavat 
noita kiloja hehtaaria kohti 
mahdollisimman paljon vuo
dessa. 

Biomassan tuottajaksi 

voitaisiin ajatella miltei mi
ta tahansa satoisaa viljelys
kasvia tai jopa kiusallisen 
nopeasti venyviii rikkakas
veJa. Suomessa kasviener
gian kiiytto on kuitenkin 
kautta aikojen liittynyt puu
hun; muinoin tervaksiin, 
halkoihin j a klapeihin j a nyt 
hakkeeseen. Maamme bi-
f omassatu tkimus tiihyiiiikiu 
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juuri puuvartisia kasveja. 
Toistaiseksi parhaat kasva
jat on loydetty pajuista. 

Kun pajun mergi aviljelyii 
ruvutt,iin kehit,liimiiiin ny-
kyisuHsa muodoHsa 1970 -lu
vun ulkupuolclla, koetoimin
ta alkoi miltci nollatasolta. 
Ensimmiiiset kokeiltavat pa-
julajitkin valittiin umpimiih
kiiiin. Jo ensimmiiisistii La
pin koeaseman kokeista saa
tiin kuitenkin ylliittiiviii kas
vutuloksia. Silloin virisi toi
vo ettii vartavasten etsimal
lii, joltakin maamme ojan
penkalta loytyisi todellinen 
huippukasvaja. 

4H-kerholaiset 
huippupajua 
etsimiissii 

Apua pyydettiin 4H-ker
holaisilta. Kolmen vuoden 
ajan, vuosina 1978 - 1980 
kerholaiset pitiviit luonnos
sa liikkuessaan silmiinsii au
ki ja mittailivat pitkiii pa
junvesoja. Pisimmiit niistii 

nan suurien Jok1en varsma. 
Ko)mas lupaava paju, joka 

kestiiii. talvea vesi· ja koripa
jua paremmin, on raidan, 
harmaapajun ja koripajun 
risteymii (Salix dasyclados ), 
jota myos vannepajuksi kut
sutaan. Se loydettiin vuonna 
1976 Oulun kaupungin alu
eelta, joutomaalta jonne se 
lienee aikoinaan juurtunut 
sattumalta paikalla harjoite· 
tun taimikaupan yhteydes
sii. V annepaju on ulkomai· 
sista pajuista karaistunein 
sekii keviit- ettii syyshalloj a 
ja talvea vastaan. Parhaat 
kasvutulokset vannepajulla 
on saatu turvetuotannon 
jattomaille viljellyissii ko· 
keissa. 

Turvemaat 
parhaita 

Energiapaju juurtuu par
haiten turv emaassa, JOka 
siiilyttaa ihanteellisen km,· 
teutensa pitkienkin pouta
kausien yli. Ojit,uksen veUi
essii ei liiallisesta miirkyy
destakaiin ole pelkoa. Kiven
niiismailla juurtuminen on 
sen sijaan epiivarmempaa, ja 
poutivilla hiesumailla juur
tumisen varmistajaksi voi
daan joutua turvautumaan 
kasteluun. 

Turpeen peittiimii.n pinta
alan laajuus, noin 10 miljoo
naa hehtaaria, on energiavil
jelyn kannalta merkittiiviin 
rikas luonnonvaramme. 
Maassamme on alueita, joil
la turpeen peitossa, ainakin 
ohuelti, on yli kaksi kolma
sosaa maan pinnasta. Run
sas puolet soistamme on oji
tettu metsiinkasvulle, ja pel
loiksikin ehdittiin raivata 
kymmenesosa. · Pinta-alaa 
riittiiii eikii ojittamattomiin 
soihin ole tarvis turvautua. 

Energiapajun viljely voi
taisiin aloittaa suoviljelyk-

w<1eumn 1ea1.1wun JaJkeu:1ena 
kesiinii. Leikattu kanto ve
soo, parhaimmillaan yli 
kymmenenkin vesaa, j a kas
vusto niiin tiehenee. V almii
den juurten avulla kantove-
sat yltyviit venymiiiin: 
heina-elokuussa pituutta 
kertyy viikottain 20-30 
senttimetriii. Kantovesojen 
pituuskasvunopeudeksi on 
mitattu parhaimmillaan 2.5 
millimetriii tunnissa. Mikiili 
vetta riittii.ii, kasvu jatkuu 
syys-lokakuun pakkasiin, hi
dastuen tosin ilmojen jiiiih
tymisen myotii. Viljellyn pa
jun pituuskasvuenniitys on 
tiillii hetkella Piilkiineellii, 
Hameen koeasemalla kasva
neella koripajulla, joka venyi 
kannosta 397 cm kesallii 
1980. 

Rivakkaa 
tutkimusta 

Enorgiapujututkimus on 
01-1a laa}empaa, Metsiintutki
muslaitoksessa kiiynnistet
tyii energiamets iitutkimu s
ta. Pii.il.osa kenttakokeita on 
keskit etty energiametsako
easemalle Kannukseen. 

Puolenkymmenen vuoden 
kenttiikoesarjan jiilkeen on 
loytynyt useita energiapaju
ja, joilla on tavattu edellii 
kuvattu kesyton kasvuilmio. 
Tassa on eras energiapaju
tutkimuksen lupaavin avain
kohta: voidaanko naistii, jo 
nyt satoisista, liihes villikas
veihin verrattavista koepa
juista jalostaa vielii tuottoi
sampia lajikkeita · viljeltii
vaksi, niin kuin on onnistu
nut muillakin viljelyskas
veilla? 

Toinen avainkysymys on 
yksinkertaisen ja huokean 
vilj elytekniikan kehittami
nen. Polttoainetta on tuotet
tava viljelemallii halvemmal
la kuin mitii. samanlaisen 
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jiittomaa on eriis tiirkeimpiii energiapajun kasvumaita. Tiillainen paikka on mm. Ruukin Paloneva. 

nergiapa justa 
•• biomassaa 

polttoaineen - pajuhakkeen 
tai vaikkapa hleskoivuhak
keen - keraily hukkapuuna 
luonnonmetsistii tulee mak
samaan. Tasaisilla mailla, 
viljely, hoito ja korjuu ko
neellistarnalla tiihiin on mah
dollista paastii. Energiapuil
lakin kehityksen suunta vie 
kerailystii kulttuuriin eli vil
jelyyn pain. 

Hyvaltii hakepajulta vaa
ditaan varteva, vahiioksai
nen runko. Kun nopeampien 
ulkomaisten "jalopajumme" 
lasketaan varttuvan korjuu
kypsiksi jo 3 vuodessa, ja 
4H-pajujen seka muiden par
haiden "maatiaispajujen" 
4-5 vuodessa, ei runkoon 
ehdi jareyttii karttua. 

Tallaisista pajunraipoista 
ei voi hakettaa suurikokois
t,a palahaketta, vaan hakku
ri on saiidettiiva hakkaa
maan pienikokoista lastuha
ket,ta. Haketukseen tarvi
taan sellainen hakkuri, jossa 

on sisiiiinrakennettu seula. 
Itse poltossa pieniko~ 

nen hake ei ole varsinaini 
ongelma. Hakkeen laad, 
mittana ei ole nimittain nii 
kaiin hakepalan suuruu 
vaan hakepalan pysymim 
tasakokoisena. Hyvalaat ( 
sen hakkeen seassa ei saa 
la tikkumaisia hakepaloJ 
risunpalasia tai purua. ' 

Vaikka energiapajustaki 
on mahdollista saada aiva 
kaypiiii haketta, tulevaisuu 
voi tuoda pajusadolle aiva 
uusia kiiyttomahdollisuuli 
sia. Eras aj ankohtainen sek. 
jyrsinturpeelle ettii energi 
apuulle soveltuva biomassal 
j alostusmenetelmii on pelle 
tointi: jauhettu biomassi 
puristetaan kuumuudessi 
minilaktritsipalan nakoisiks: 
rakeiksi. Ne ovat tasalaatui· 
sia, liihes vedettomiii, heI1 posti kuljettimissa soljuvia 
energiajyviii, joilla liimmitys 
voidaan automatisoida. En 
simmiiiset koepelletit pajus 
ta on jo valmistettu maas 
samme. 


