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Energiapajun viljelyn suornalainen isa on Daniel Lithander, 

joka kirjoitti Turun Akatemiasta 7 heinakuuta 1753: 

"Kuinka helposti vain piilia ja pajua viisaasti istutta

rnalla voitaisikaan saada rniltei kaikki se polttoaine, rnika 

tarvitaan". 

Tuo silloinen kirjoitus ei kuitenkaan tuottanut tulosta. 

Lukuunottarnatta paria epaonnistunutta yritysta kaynnistaa 

pajunviljel y koriteollisuudelle rnaassarnrne, oaju on pysynyt 

rnaarniehen vihollisena, kesyttornana ojapensaana, joka ei uuvu 

kuokkaan, viikatteeseen, niittokoneeseen eika juuri vesakko

rnyrkkyynkaan. 

Nyt Lithanderin ennustuksen voirnaa tutkitaan: . energiapaju

tutkirnus on osa rnetsantutkirnuslaitoksessa kaynnistettya ener

giametsaprojektia, johon rnyos 4H-kerholaiset osallistuvat . 

Metsantutkirnuslaitoksen kenttakokeissa seka eri puolille rnaata 

perustetuilla kerhopalstoilla pajun kesyton kasvuvoirna yrite-

. taan kaantaa ihrnisen kayttoon; pajusta kehitetaan viljelys

kasvia, jolla auringon uudistuvaa energiaa kerataan hunenevien 

oljyvarojen jatkeeksi. 

Kul ttuuripa_j_u_j_a __ ja rnaatiaisia 

Kun nykyiset energiapajukokeet kaynnistyivat rnaassarnrne 

vuonna 1973, kokeiltavat pajulajit jouduttiin etsirnaan rnil

tei urnpirnahkaan, Vanhojen kulttuuripajujen, joita viljeltiin 
•• & •• 

aikanaan korin punontaan ja tynnyrinvanteiksi, tiedettiin 

kuitenkin olevan ojanvarsipajuja satoisarnpia . 

Varsinainen koripaju- eli harnppupaju (Salix virninalis) on 

sailynyt kotirnaisen kotiteollisuuden tyrehdyttya pensasaita~ ja 

koristepajuna rnaarnme etelarannikolla. Se on nopeakasvuinen 

rnyos energiapajuna, rnutta talvenkestavyydeltaan heikohko. 

Koripa,jun paaviljel~alue rajoittuukin Etela-Suorneen . Se on rnyos 

tarkeirnpia pajulajeja Ruotsissa, Sk~nessa kasvavissa energiapa

jukokeissa. 

Eniten koeyiljelty energia,paju on heti ensirnrnaisessa kokees.-

sa rnukana ollut jattilaisrnainen vesipaju (Salix ~quatica Giqantea). 

Vesiuaju on kasvitieteilijoille yha rnysteeri, alkuperaltaan 
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selvittamaton luonn0nristeyma, jonka muuan koripajunviljelija 

loysi Tanskasta 1940-luvulla. Talvenkestavyydeltai:in vesipaju 

on koripajua vahvempi. Vesipaju soveltunee viljeltavaksi par

hai ten maamme keskiosiin ehka Oulun laania myoten ~- Se viihtyy 

hyvin myos soilla. 

Kolmas lupaava paju, joka kestaa talvea vesi- ja koripajua 

paremmj_n, on raidan, harmaapajun ja koripajun risteyma (Salix 

dasyclados), jota myos vannepajuksi kutsutaan . Se loydettiin 

vuonna 1976 Oulun kaupungin alueelta, joutomaalta jonne se 

lienee aikoinaan juurtunut sattumalta paikalla ha~joitetun 

taimikaupan yhteydessa. Vannepaju on ulkomaisista pajuista ka

rastunein seka kevat- etta syyshalloja ja talvea vastaan. Par

haat kasvutulokset vannepajulla on saatu turvetuotannon jatto

maille viljellyissa kokeissa. 

Koko maassa taysin talvenkestavan, mutta nopeakasvuisen ener

giapajun etsinnassa maamme 4H.,.kerholaiset ovat olleet avain

asemassa. Kolmena kevaana, vuosina 1978-1980, kerholaiset piti

vat luonnossa liikkuessaan silmansa auki ja mittailivat pitkia 

maatiaispajun vesoja., Parhaat niista lahetettiin testattaviksi 

· energiametsakoeasemalle Kannukseen •. Maatiaispaj uj a saatiin ener

giapajukokoelmiin alun .toistat?hatta kappaletta, ja lupaavia al

kuperia loytyi koko joukko. Kolmen kasvukauden jalkeen niista on 

parhaiten kasvanut Kullaalta laydetty risteymapaju , joka kasvoi 

pistokkaasta kolm .essa vuodessa 4 met;ria 30 cm. 

Uus i tu lokas j_()kipa ju 

Jokipaju on eraslupaa.v-a, ka,svuvoimaltaan 4B.,,..pajuihin verrat

tava kotimain _en ma,atiaispaju. J-okipaj ·ua kasvaa harvinaisena Li

ininganlahteen laskevan Temmes.,. seka sen sivuhaaran ingeslevan

joen varrella. J'okipajun kasvutapa on pysty, se on vahaoksainen 

ja se soveltuisi parhaiden 4H-pajujen tavoin hakepajuksi. 
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Merkittava etu jokipajulla on kuitenkin kotirnaisiin ja 

rnyos ulkornaisiin pajuihin verrattuna sen varrna juurturni-

nen pistokkaana. Seka kuivana kesana 1979 etta rnarkana 

kesana 1981 jokipajuri viljelrnat ovat onnistuneet rnoitteetto

rnasti. Jokipajun viljelyn laajernpaakin kokeilua helpottaa 

rnyos se, etta pistokkaita on ainakin koetoirnintaa ajatellen 

saatavana riittavasti suoraan rnaastosta . 

Kasvun ihrne 

Energiapaju viljellaan kevaalla~ norrnaaliin kylv6ntekoai

kaan, tasaiselle rnaalle riveihin. Siernenena kaytetaan pistok

kaita: lyijykynan rnittaisiksi katkottuja pajunvesa:n patkia. 

Istutuskesana, kun pistokkaat juurtuvat, osa elinvoirnaa 

kuluu juuriston vahvistarniseen, rnutta siita huolimatta versot 

ehtivat venya syksyyn rnenhessa rniehen rnittaan. Paras pituus

kasvuhavainto ensimrnaisen vuoden osalta on Hirnangan kunnasta, 

jossa Pennalasta loydetty kulttuuripaju kasvoi pistokkaasta 

heti 2 metria 56 cm~ 

Loka-marraskuussa vesakko leikataan 5-10 senttirnetrin kan-
; 

toon, ja ensimmaisen vuoden sato voidaan katkoa uusiksi sie

rnenpistokkaiksi. 

Varsinain 'en kasvun ihme todetaan leikkuun j alkeisena kesa

na. Leikattu kanto vesoo, parhaimmillaan yli kyrnrnenenkin vesaa, . ' 

ja kasvusto nain tihenee. Valrniiden juurten avulla kantovesat 

yltyvat venymaan: heina-elokuussa pituutta kertyy viikottain 

20-30 senttimetria. Kantovesojen pituuskasvunopeudeksi on mitat

tu parhairnrnillaan 2.5 rnillirnetria tunnissa. Mikali vetta riit

taa, kasvu jatkuu syys-lokakuun ' pakkasiin, hidastuen tosin il

mojen jaahtyrnisen myota. Viljellyn pajun pituuskasvu~nnatysta 

pitaa hallussaan Palkaneen 4H-kerholainen Mikko Takala, jonka 

koripaju venyi kannosta 3 metria 97 cm kesalla 1980. 
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Kaytannon kokeilut vuorossa 

Energiapajun viljelykokeet ovat edenneet Metsantutkirnus

laitoksessa siihen vaiheeseen, etta pienialaisilla koeruu

duilla saavutettuja tuloksia tulisi testata laajernrnan rnitta

kaavan, vahintaan yhden hehtaarin suuruusluokan kokeissa. 

Tallaisella koealueella tutkitaan energiapajun satotasoa kay

tannon rnittakaavassa, viljelyn ja korjuun eri vaiheiden koneel

listamista seka tuotettua pajuhaketta energialahteena. 

Pistokkaiden istutukseen on jo kehitetty koneen prototyyppi, 

rikkaruohontorjuntaa tulisi kokeilla normaalilla maatalouska

lustolla ja mahdollisesti sokerijuurikasharalla . Energiapajun 

korjuuseen on kehitteilla edestaleikkaava puimuri. Kaikkien 

naiden koneiden kokeilu on mahdollinen vain riittavan laajoilla 

koekentilla. 

Kaytannon koekenttia on paatetty viljella Keski- ja Pohjois

Suornen turvernaille. Ensirnrnaiset koealueet kasvavat jo Haapa

veden Piipsannevalla ja Limingan Hirvinevalla, polttoturve~ 

tuotannosta vapautuneilla suonpohjilla. Tallainen turpeennoston 

jattomaa on oivallinen energiapajun kasvurnaa: valmiiksi ojitettu, 

tasainen ja rikkaruohoton. 

Toinen turvemaan viljelyalue on maataloustuotannosta poistu

nut suopeto, joita Pohjois-Suomessa riittaa. Duden ~uotanto

kasvin loytyminen naille, nyt ransistyville suopelloille tuo 

uutta ilmetta ja elamaa maaseudullemme. 

Turvepeltojen viljelykokeiluun on nyt loytynyt laaja, runsaan 

100 ~ehtaarin yhtenainen alue Sukevan keskusvankilan mailta, 

Sonkaja~ven kunnasta. Esikokeet noin yhden hehtaarin alalla al

koivat kesal1a 1981, ja v-iljelyn laajentarninen on parhaillaan 

suunniteltavana. 
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4H-kerhot avainasemassa koe£istokkaiden tuotannossa 

Kesalla 1981 energiapajua kasvoi Metsantutkimuslaitoksen, 

Kemiran ja muutamien muiden yhteisojen koealueilla yhteensa 

noin 20 hehtaaria . Nailla nakymilla energiapajun koeviljelyala 

kaksinkertaistriu vuosittain. Kohta ovat vuorossa polttokokeet 

lampolaitoksissa ja jalostuskokeet pellettitehtaassa. 

Askelta pidemmalla energiapajun viljely on lahden takana: 

koe-alueita oli viime kesan jalkeen noin 80 hehtaaria. Myos 

viljelijakokeet ovat alkaneet. Kevaisin Ruotsissa maatalous

yliopisto kurssittaa energiapajun koeviljelysta kiinnostu

neita isantia, ja kurssin menestyksella lapaissyt viljelija 

saa kateensa todistuksen, joka valtuuttaa ha.net toimimaan 

virallisten pajulajikkeiden pistokasviljelijana . 

Juuri pistokkaiden puute on jarruttanut myos Suomessa jo 

kohta 10 vuotta harjoitettua pajun viljelytutkimusta. Apuun 

pyydettiin taas 4H-jarje-stoa. Kesalla 1980 ensimmaiset 5 kerho

laista viljelivat noin 2 aarin palstansa ja tuottivat pistokkaita 

Metsantutkimuslaitoksen kokeisiin. Tulokset olivat lupaavia, ja 

toimintaa laajennettiin 24 uu~ella palstalla kevaalla 1981. 

Kerholaisille ja heidan 4H-neuvoji1leen jarjestettiin myos . 

ensimmain .en viljelykurssi toukokuun 9. paivana 1981. 

Pist6kastuotantoon loyt y i uusi puhti. Saaoloiltaan onnetto

masta kasvukaudesta 1981 ja liikamarkyydesta johtuvista taka-
I 

iskuista huolimatta pistokkaita leikattiin jo noin 170 000 kpl. 

Ja ensimmaisena vuonnahan paju ei viela kasva tosivauhdilla, 

vaikka poutaakin piisaisi. 

Nyt energiapajun koeviljely Keski- ja Pohjois-Suomen turve

mailla voi siirtya seuraavaan vaiheeseen : viljelymenetelmien 

kehittamiseen maatilan mittakaavaan ja kasvatetun pajubiomassan 

kaytto- ja jaiostustutkimukseen. Siina siirtymisessa 4H-kerho

laisilla on vauhdi ttajan osa .. 
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Vuoden 1980 4H-?ajunetsintakilpailun voittaja, 4H-kerholainen 

Mikko Takala Palkaneelta esittelee 3 metria 97cm kesassa kasva

nutta koripajun kantovesaa. 


