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100 vuotta

Sata ideaa
Sarjassa esitellään juhlavuoden 

aikana 100 biotalouden ideaa. 

YRITYS

Pajupojat Oy on perustettu 
vuonna 2014.
Toimitusjohtaja on  
Markku Suutari ja  
hallituksen puheenjohtaja  
Ilmo Kolehmainen.
Yrityksen idea on kasvattaa 
käytöstä poistetuilla  
turvetuotantoalueilla  
tai huonosti ruuantuotantoon 
sopivilla pelloilla pajua  
ja valmistaa siitä biohiiltä 
maanparannusaineeksi.
Biohiilituotanto käynnistyy 
tänä vuonna.
Yritys tähtää kansainvälisille 
markkinoille ja aikoo palkata 
työntekijöitä heti, kun  
biohiilituotanto pääsee  
kunnolla käyntiin.

Sekä pajun istutus että korjuu 
hoidetaan koneellisesti.  
Markku Suutarin (oik.)  
istutusapuna oli Erkki Ikola.

Pajun istutus näyttää näppärältä. 
Kone katkoo pistokkaat 18 sent-
timetrin pituisiksi ja painaa ne 
maahan.

Vielä kun kannot ja karahkat 
saisi siivottua turvemaasta, istu-
tus sujuisi lähes kolmen hehtaa-
rin tuntivauhdilla. Nyt istuttajat 
joutuvat vähän väliä irrottamaan 
turpeessa piilossa olleita puu-
kappaleita istutuskoneesta.

Energiapajun kasvatusta on 
tutkittu jo kokeiltu jo toistakym-
mentä vuotta.

Kahden miehen kasvuyritys 
Pajupojat on kuitenkin kiinnos-
tunut muustakin kuin energian-
tuotannosta.

”Biohiili on se, mitä tästä 
haemme”, yrityksen toimitus-
johtaja Markku Suutari kertoo.

Pyrolyysillä tuotettua biohiil-
tä voidaan käyttää esimerkiksi 
maanparannusaineena vihera-
lueilla.

”Biohiilen raaka-aineena paju 
on erityisen hyvä sen huokoi-
suuden takia”, Suutari toteaa. 
Pyrolyysissä huokoinen raken-
ne säilyy.

Huokoisuuden ansiosta se 
sitoo hyvin vettä, joten pajusta 
tehty biohiili tasaa maan vesi-
oloja. Sitä käytetään viheralueil-
la puiden juurilla sekä alueilla, 
jotka ovat herkkiä kuivumiselle.

Biohiili lisää maaperän hiilipi-
toisuutta ja mikrobitoimintaa. 
Siitä voi olla apua ravinneköyhil-
lä pelloilla. Tuotteelle voisi olla 
kysyntää myös kompostointifir-
moissa. Suutarin mukaan biohii-
li voi tehostaa kompostoitumista 
jopa 30 prosentilla.

Pajupojat aikoo tänä vuonna 
käynnistää biohiilen tuotannon. 
Sitä aletaan tuottaa alueellisissa 
keskittymissä liikutettavan mii-
lun avulla.

Yritys on paikallisten kone-
urakoitsijoiden avulla istutta-
nut pajuviljelmiä Seinäjoelle, 
Joutsaan, Kuopioon, Ouluun 
ja Pudasjärvelle. Tämän kesän 
urakka on 80 hehtaaria, josta 28 
on Oulussa.

Käytöstä poistetut turpeen-
nostoalueet sopivat erityisen 
hyvin pajunkasvatukseen, sillä 
näin alueille saadaan nopeasti 
tuottavaa jatkokäyttöä. Paju kas-

vaessaan sitoo ravinteita ja vä-
hentää kiintoaineiden valuntaa.

”Haemme maita myös yk-
sityisiltä. Esimerkiksi tukikel-
vottomat pellot sopisivat hyvin 
pajunkasvatukseen”, Suutari 
sanoo.

Vaikka Pajupoikien ensisijainen 
tavoite on jalostaa pajua moni-
käyttöiseksi biohiileksi, yritys 
ei sulje pois vaihtoehtoa polttaa 
osa sadosta energiaksi. 

Pajupojat istutti maanantaina 
Oulun Miehonsuolla, joka kuu-
luu Oulun kaupungille. Oulun 
Energian tytäryhtiö Turveruuk-
ki on nostanut alueella turvetta 
25 vuotta. Osalta alueista tur-
peennosto on jo lopetettu.

Turveruukin toimitusjohtaja 
Heikki Karppimaa seurasi pa-
jun istutusta kiinnostuneena.

Toppilan voimalaitoksessa on 

hänen mukaansa jo tehty pieni-
muotoisia polttokokeita paju-
hakkeella. Se toimii seospoltossa 
puun ja turpeen kanssa.

Karppimaan mukaan pajusta 
tehtyä biohiiltä voisi myös polt-
taa kivihiiltä käyttävissä voima-
laitoksissa, kuten Helsingissä 
tai Lahdessa. Hän uskoo, että 
pajunkasvatus lisääntyy EU:n 
hiilineutraalisuussopimusten 
vuoksi.

Paju kasvaa vuosittain 40–50 
kuutiometriä hehtaaria kohti ja 
sitoo hiilidioksidia erittäin te-
hokkaasti.

Miehonsuolla istutusala lannoi-
tetaan rakeistetulla voimalai-
tostuhkalla, joka vapauttaa tur-
vemaan typen ja räjäyttää pajun 
kasvuun.

Ensi keväänä se niitetään, jot-
ta puut haarautuisivat.

”Nyt saadaan oppia, miten 
aloituslannoitus sujuu, miten 
kasvu lähtee käyntiin ja miten 
kyseinen pajulajike menestyy 
pohjoisessa”, Karppimaa luet-
telee.

Pistokkaat tulevat Tanskasta, 
jossa jalostetun pajun kasvatuk-
sesta on runsaasti kokemusta. 
Myös Pajupoikien istutuskone 
on tanskalainen.

Vielä toistaiseksi toimitus-
johtaja Suutari joutuu itse lato-
maan pistokkaita istutuskoneen 
telineellä pöllyävässä turpeessa. 

”Kun opettelen tämän itse, 
pystyn kouluttamaan muita.”

Nopeakasvuinen 
energiapaju sopii 
paitsi energian
tuotantoon myös 
maanparannus
aineeksi, kun siitä 
tehdään biohiiltä.

SUVI NIEMI  
OULU

Pajusta tehty biohiili parantaa maata

Pajupojat Oy:n  
toimitusjohtaja Markku Suutari 
istutti maanantaina  
Oulun Miehonsuolla. 

Jalostetun pajun pistokkaat  
tulevat Tanskasta.  
Niitä istutetaan 18 sentin  
pituisina paloina maahan.

PEKKA FALI

Metsä Group investoi puutuotteisiin

Metsä Group kasvattaa ja tehos-
taa puutuotteiden tuotantoa 
sadan miljoonan euron inves-
toinnilla. 

Tuotantoa kasvatetaan sekä 
Suomessa että Virossa.

”Investoinneista noin puo-
let kohdistuu Suomeen. Tukin 

käyttöä investoinnit kasvatta-
vat 300 000 kuutiolla”, kertoo 
Metsä Woodin toimialajohtaja 
Esa Kaikkonen.

Äänekoskelle Metsä Groupin 
sellu- ja kartonkiteollisuuden 
tehdasalueelle aiotaan raken-
taa uusi koivuviilun sorvaus- ja 
kuivauslinja. 

Linjan viilutuotanto jalos-

tetaan Viroon rakennettavalla 
uudella vaneritehtaalla. Nykyi-
nen koivuviilun jatkojalostus-
linja on tarkoitus siirtää Suo-
lahdelta Viroon. 

Investointi kasvattaa koivu-
vanerin tuotantoa noin 30 000 
kuutiometriä vuodessa.

Kaikkosen mukaan koivuva-
nerin kysyntä lisääntyy etenkin 

kevyessä kuljetusvälineteolli-
suudessa. 

Suolahden tehtaalle suunni-
tellaan uuden havuviiluun pe-
rustuvan erikoistuotteen noin 
60 000 kuutiometrin vuotuisen 
tuotannon käynnistystä. Lopul-
linen investointipäätös tehdään 
myöhemmin. 

Myös Lohjan Kerto LVL 

-tehtaan vuotuista tuotanto-
kapasiteettia kasvatetaan noin 
20  000 kuutiometrillä. Se ta-
pahtuu korvaamalla kaksi van-
hinta tuotantolinjaa uudella 
linjalla.

Kerto LVL:n uutta kapasi-
teettia tarvitaan erityisesti Poh-
jois-Amerikan myynnin kasvun 
jatkamiseksi.

JARMO PALOKALLIO

 Sammaleella tuhannen euron hehtaarituotto

Suomessa kehitetty sam-
maleenkeruukone on ensim-
mäinen laatuaan maailmassa.

Biolan Groupiin liittynyt 
Ecomoss Oy aikoo ryhtyä kau-
palliseen sammaleenkeruu-
seen.

Sammalta kerätään rahka-
soilta metsäkoneen päälle ra-
kennetulla kauhakuormaimella.

Patentoidulla laitteistolla 
sammaleesta puristetaan vesi 
pois jo korjuualueella. Näin soi-
den vesitaloutta ei horjuteta.

”Suon pintaa ei kuorita täysin 
paljaaksi. Sammalta nostetaan 
hehtaarilta noin 2 000 kuutiota. 
Keruukohta palautuu ennalleen 
alle kymmenessä vuodessa, ja 
noin 20 vuoden kuluttua kohde 
on jo täysin ennallistunut”, ker-
too Biolan Groupin toimitus-
johtaja Teppo Rantanen.

Luonnonvarakeskus Luken tut-
kija Niko Silvan on toimitus-

ANTTI KOSKINEN

Sammalta  
kerätään 
metsäkoneen 
päälle  
kehitetyllä 
laitteistolla.

johtajan kanssa samoilla lin-
joilla.

”Sammalpeite uusiutuu kes-
kimäärin yhden senttimetrin 
vuodessa. Se kuitenkin riippuu 
kohteesta”, hän arvioi. 

Sammalta voidaan nostaa 
toukokuusta vuoden loppuun.

Keruukustannukset ovat 
samaa luokkaa kuin puunkor-
juussa, mutta maanomistajan 
käteen voi silti jäädä jopa tuhat 
euroa hehtaarilta.

Sammaleesta aiotaan kehit-
tää vientiuote. 

Kasvualustat ovat suuri mah-

dollisuus, mutta sammalees-
ta pystytään tekemään paljon 
muutakin.

”Sammal ei homehdu ja li-
säksi sillä on korkea eristys kyky. 
Rakennusteollisuus voi käyttää 
sammalta eristelevyihin”, Ran-
tanen kertoo.

ECOMOSS

LYHYESTI

UPM myy  
patentteja

Metsäteollisuusyhtiö UPM myy 
oksapuun uuttamisteknolo-
giaan liittyvät patentit ja muut 
aineettomat oikeudet Montise-
ra Oy:lle.

Montisera on bioaktiivis-
ten yhdisteiden kehitykseen ja 
kaupallistamiseen erikoistunut 
yhtiö. 

Se kehittää parhaillaan puun 
hemiselluloosan hyödyntämis-
tä alavirtsatiesairauksien hoi-
toon ja ehkäisyyn.

Kaupassa siirtyvä patent-
ti mahdollistaa yksittäisten 
aines osien erottelun oksa-
puusta. 

Menetelmän ansiosta pys-
tytään tuottamaan oksapuu- 
uutetta, jossa on runsaasti lig-
naaneja. 

Lignaaneilla on kasvaimia, 
tulehduksia ja viruksia hillitse-
viä sekä antioksidanttisia vai-
kutuksia.

OKRA-liite 
29.6.2016

OKRA-maatalousnäyttelyn virallinen OKRA-liite 
toteutetaan yhteistyössä näyttelyn järjestäjän 
Oripään Lions Clubin kanssa. Se on tuhti leikattu 
tabloid täynnä asiaa kesän suurimmasta, oikeasta 
maatalousnäyttelystä.

ILMOITUSKOOT        HINNAT/4-väri
1/1 sivu (236 x 310 mm)                      5 960 €
1/2 sivu (236 x 150 mm)                      3 280 €
Taka-, 2- ja 3-kansi (236 x 310 mm)        6 820 €
2/1 sivu (496 x 310 mm)                   11 450 €

MUUT KOOT     MV         4-väri
pmm                2,90 €   4,55 €

PALSTALEVEYDET:
1 palsta 44 mm                   4 palstaa 188 mm
2 palstaa 92 mm                 5 palstaa 236 mm
3 palstaa 140 mm

Liitteessä on näytteilleasettajaluettelo ja kartat alueesta. 
Liitettä luetaan ja se otetaan mukaan näyttelyyn. Lehti 
käsittelee alueen maatalousvaltaista vahvuutta ja pienen 
kunnan kykyä järjestää tapahtuma, joka kasvattaa suo-
siotaan kerta kerralta.

20 000 kpl
lisäpainos 
Varsinais-Suomen 
ja Satakunnan 
metsänomistajille!

Ilmoitusvaraukset 13.6.
Aineistot 20.6.
Ilmestymispäivä 29.6.

Soita heti ja varaa 
ilmoitustilaa: 
puh. 020 413 2321

Aineistot sähköpostilla: ilmoitus@maaseuduntulevaisuus.fi

 100                              attouv Suomen asiallaVuodesta 1916

Painos 110 000 kpl!

www.maaseuduntulevaisuus.fi        333 000 lukijaa (KMT 2015)


