PAJUJEN KASVATUSOHJEET
KESÄ 2020
Paju on tunnettu kasvi niin hyvässä kuin pahassakin mielessä. Pajusta uutettu parkkihappoja nahan
käsittelyyn, salisiinia päänsäryn helpottamiseen ja saatu karjalle kivennäisainepitoisia kerppuja.
Energiapajun kehitys 1980-luvun energiakriisin jälkeen pysähtyi halpaan öljynhintaan. Jokainen
maanviljelijä tietää, että paju tulee ojiin, missä on vettä ja ravinteita tarjolla. Sen hävitys on vaikeaa
varsinkin kun sen katkoo talvella tai keväällä.
Paju on erinomainen kasvi. Kertaistutuksella saadaan 2-3 vuoden välein biomassaa 20 vuoden ajan,
kasvualustaksi kelpaa kosteat ja ruokatuotantoon heikosti soveltuvat pellot ja muut maapohjat.
Ilmastoteema korostaa vieläkin vahvemmin pajun etuja tehokkaana hiilen sitojana ja
kompensaatiokohteena. Biomassaa voidaan hyödyntää monipuolisesti. Energiakäyttö on helpointa,
sille markkinat ja hintataso on olemassa. Paju on paras puulaji maa- ja metsätalouden
matalaravinteisten vesien suodatuksessa puuhakesuodattimissa, Tanskassa ohutta pajuhaketta
käytetään maataloudessa kuivikkeena ja jatkokäyttönä maanparannusaineena. Pajuista saadaan
erityisen huokoista erikoislaatuista biohiiltä. Useita tutkimuksia pajun kuoren arvoaineiden
kaupallisesta tuotannosta on käynnissä.
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Pajun kasvatus
Paju on nopeimmin kasvava ja huokoisin puulaji Suomessa. Paju on funktionaalinen kasvi, joka toimii
ravinne- ja hiilinieluna, vesien puhdistajana, ravinnesitojana, maaperän puhdistajana ja maaperän
ominaisuuksien (hiilipitoisuus) parantajana. Näihin eri tekijöihin voidaan vaikuttaa pajun
istutustiheydellä, lajivalinnoilla ja viljelytoimenpiteillä.
Biomassapajun viljely tehokkainta kiertotaloutta: se toimii jätevesipohjaisten ravinteiden
kierrättäjänä, ylimääräisen lannan hyötykäyttökohteena, tehokkaana ravinnenieluna. Tärkein
kierrätettävä alkuaine on kuitenkin hiili. Pajun voimakas kasvu sitoo hienojuuriensa avulla ilman
hiilidioksidia maahan. Alasleikkauksen yhteydessä ⅓ osa juuristosta uusiutuu ja poistunut juuristo
lisää maan orgaanisen aineen määrää.
Paju lisää maatalouden monimuotoisuutta. Avoimella peltoalueella pajupelto toimii Agroforestry
-teemassa mm. tuulensuojana, biodiversiteetin monipuolistajana ja kevään ensimmäisenä pölyttäjien
ravintolähteenä. Suojakaistoille istettuna pajukasvusto vähentää ravinnevalumia ja eroosiota.
PAJUN VILJELYOHJE
● Kasvualusta muokataan edellisenä kasvukautena, jotta pohjasta saadaan rikkaruohovapaa.
Paju on hyvin arka kilpailulle ensimmäisen vuoden aikana.
● Maasta otetaan maanäytteet maan ravinnetilan selvittämiseksi. Nyrkkisääntö on “viljalle
sopivat ravinteet”, pH 5,5-6,5. Kaliumin puute vaikuttaa vedenottokykyyn. Lannoitus
tehdään edellisenä vuonna
● Istutus tehdään keväällä heti kun maapohja kantaa levikerenkaisen traktorin. Istusta voi
tehdä aina juhannukseen asti. Myöhäistä syysistutusta ei suositella sääriskien takia
● Pajupistokkaat ja versot säilytetään pakkasvarastossa. Aaltopahvikonteissa toimitetut
pistokkaat ja versot tulee istuttaa mahdollisimman nopeasti maahan.
● Istutus tehdään suoraan rikkaruohovapaaseen muokattuun peltoon tai
kunnostusjyrsittyyn maapohjaan
● Istutuskone istuttaa 4 rivä kerralla (75cm riviväli + 150cm ajoura + 75cm riviväli) kerralla.
● Istutustiheys 10 00-13 00 pistokasta/ ha, normi 12800 kpl/ha, tässä huomioitava päisteet
● Pajupistokkaat ovat joko 20 cm tai 40 cm pitkiä. 20 cm pistokkaiden istutuksen jälkeen
maanpinta jyrätään varsinkin kevyillä maapohjilla. Kasvusto tulee alasleikata seuraavana
kevättalvena niittokoneella haaraantumisen lisäämiseksi. Suositus on käyttää 40cm
pistokasta, jota ei tarvitse alasleikata 1. kasvukauden jälkeen. 40cm pistokas ei ole niin
arka rikkaruohoille ja kasvuunlähtö sekä haaraantuminen on parempi
● Alle 1ha istutuksissa istutukset tehdään 20 cm tikulla, istutus voidaan tehdä esimerkiksi
vanhalla perunanistutuskoneella tai käsin.
● Pajun viljelyn loppuessa kannot murskataan normaaleilla kunnostusjyrsimellä
alasleikkauksen jälkeen ja pelto voidaan ottaa välittömästi muuhun maatalouskäyttöön.
Pelto säilyttää peltostatuksensa myös pajujen viljelyaikana.
● Pajuviljelyllä voidaan perusparantaa heikkoja viljelylohkoja eli lisätä pellon hiilipitoisuutta.
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RIKKARUOHOJEN TORJUNTA
Ennen pajupistokkaiden istutusta maapohja tulee saada mahdollisimman rikkaruohovapaaksi.
Torjunta tehdään mekaanisesti normaaleilla maataloustyökoneilla tai kemiallisella torjunnalla.
Rikkakasvit aiheuttavat ongelmia pajun viljelyssä ainoastaan perustamisvaiheessa. Hyvään kasvun
alkuun päästyää pajun voimakas kasvu ja varjostus estävät rikkakasviongelmat.
Ruokohelpipellon muuntaminen pajukasvustolle edellyttää useamman kasvukauden
viljelytoimenpeitä ruokohelven poistamiseksi.
LANNOITUS
Lannoitustarpeen mitoitukseen vaikuttaa kasvupaikka, pohjan ravinnetila ja tavoiteltava
biomassan tuottokyky. Maan viljavuusanalyysi suositellaan tehtäväksi istutusta edeltävänä
vuonna. Korjauslannoitus voidaan tehdä ennen istutusta. Kun paju on lähtenyt hyvään kasvuun
sitä on lannoitettava, jotta koko kasvupotentiaali tulee käyttöön. Hyödyntämällä pajujen
kasvukykyä viljelmistä on mahdollista tehdä ravinnenieluja.
Paju kasvaa hyvin kun maassa on riittävästi kosteutta ja ravinteita oikeassa suhteessa. Kuivassa
ja/tai ravinneköyhässä maassa paju ei kasva.

Pajua lannoitetaan yleensä kiertotalouden typpipitoisilla lietteillä tai kuivalannalla.
Lietteenlevitys tehdään maataloustraktoriin liitettävällä, lannoitteen sijoittavalla lietevaunulla.
Typpilannoituksen perussuositus on 100 kg N/ha/v. Typen määrään nähden pajun fosforin ja
kaliumin tarve on 15,5% (P) ja 40 % (K). Voimakasta typpilannoitusta ei suositella ensimmäisen
kasvukauden aikana. Tavoiteena ollessa maksimilevitysmäärä, vuotuinen lannoitusmäärä on
ympäristörajoitteet huomioiden on 170 kg N/ha/v ja 50 kg P/ha/v.
Hoitolannoitus tehdään korjuun / alasleikkauksen jälkeen. Typpilannoituksen kokonaismäärän
noustessa enimmäistasolle 170 kg N/ha/v on määrä suositellaan jaettavan kahteen
levityskertaan, esim kahden viikon välein, esimerkiksi 85 + 85 kg N/ha/v. Jos nestemäinen
typpilannoite sisältää oheisravinteena merkitsevästi fosforia, lannoituksen tasoa on laskettava
niin, että yhden kasvukauden aikana levitettävän fosforin määrä on enintään 50 kg P/ha/v.
Peltoviljelyksessä tulee huomioida ympäristötuen määrittämät maksimilevitysmäärät.
TURVETUOTANNOSTA POISTUNEET ALUEET
Turvetuotannosta poistuva alue tulee perusparantaa kuten siitä tehtäisiin peltoa esim nurmen
kasvatukseen. Maaperä (turve, kivennäismaa), korkeuserot (kuiva, märkä, veden alla, kivinen)
vaikuttavat tulevaan kasvustoon. Pinnalle nopeasti tulevat luonnonheinät tulee torjua ennen
istutusta edellisenä vuotena. Kosteus, ravinteet ja niiden tasapaino ovat avainasemassa.
Turvesuopohjat ovat herkkiä liikaravinteiden valumalle, lannoitus suositellaan multaavalla
tarkkuuslevityksellä aiemmin jyrsittyihin vakoihin tai koko alalle. Turvesuon avo-ojiin on jätettävä
riittävä viljelemätön suojakaista. Pajukasvuston päästyä kasvuun, pajun hienojuuret toimivat niin
tehokkaasti että ravinnepäästöjen uhka poistuu tai vähenee lähes kokonaan.
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Viljelypajun tuhkalannoitus perusedellytys käytöstä poistuneilla turvesuonpohjilla. Maaperän pH
ja fosforitaso saadaan parhaiten säädettyä levittämällä kalkinlevitysvaunulla minimissään 5 tn/ ha
puupohjaista voimalaitostuhkaa tai turvetuhkaa 6-10 tn/ha sen alhaisemman ravinnepitoisuuden
takia. Fosforirajoitteen vuoksia tuhkalannoitus toistetaan muutaman vuoden välein. Vuoden
aikana annettavan tuhkalannoituksen määrä ei saa ylittää, tuhkafosforin ympäristösuositusta
125 kg P/ha/v. Fosforin ja kaliumin määrää tulee tarkkailla maaperäanalyyseillä. Molempien
puute estää kasvun.
PELLOT
Pajun lannoitussuositukset ovat lähes vastaavat kuin viljalla. Kuivalanta tai liete levitetään
keväällä ennen versojen puhkeamista. Typen suositellut levitysmäärät ovat 120 kg/ha/v.
Esimerkiksi lehmänlannan levitysmäärä 30 tn/ ha, sisältää 120 kg/ N/ ha. Tavoiteltavalla
viljelypajun satotasolla 10 tn ka/ha/v, vuotuinen typen tarve on 100 kg/ha/. Lannoitus
toteutetaan sijoittavalla levittimellä alasleikkauksen jälkeen keväällä kasvukauden alussa,
maatalouden lannoitussuositusten mukaan. Mahdollinen toinen levitys tehdään ennen
juhannusta, jolloin versot ovat 50-70 cm pituisia ja taipusia. Annetaan
ympäristökorvausjärjestelmän maksimimäärät 170kg, koska lannoitus on aina alasleikkuun
jälkeen. Huomioitava, ettei ravinteet karkaa vesiin.
KASVUSTON KORJUU
Pajun uusiutuu kannosta alasleikkauksen jälkeen. Viljeltävät kaupalliset hybridilajikkeet eivät
uusiudu juurivesoista.
● Alasleikkaus aktivoi taimen muodostamaan 4-8 vahvaa dominattiversoa riippuen
lajikkeesta. Kertaistutuksella saadaan kasvusto, joka kasvuaika on 20-25 vuotta.
● Alasleikkauksen jälkeen verson vuosikasvu on 2,5 - 3,5m, kahden vuoden ikäinen verso on
5-7 m pitkä KUN pohjassa on riittävästi kosteutta ja ravinteita. Erityisesti kaliumin puute
heikentää kasvin vedenottokykyä merkittävästi!
● Kasvusto korjataan 2-4 vuoden välein. Mitä vanhempi kasvusto, sitä tehokkaampi
korjuukaluston tulee olla! Tehokkainta on hakettaa 2 -vuotta vanha verso. Yli 4 vuotta
vanha kasvusto on korjattava giljotiinikuoralla tai vastaavalla laitteistolla
● Tavoiteltava kuiva-aine satotaso 6-8 tn/ha/ v, parhaat pellot 9-12 tn/ha/ v.
● Alasleikkaus uusii pajuviljelmän juuristoa. Alasleikkauksessa ⅓ osa juuristosta kuolee ja
lisää samalla orgaanisen juuristomassan ja sen sisältämän hiilen määrää maapohjassa.
Lisääntyvä hiilimäärä aktivoi maaperämikrobeja, jotka taas parantavat ravinteiden
hyötykäyttöä.
● Pajun harsomainen juuristo pysyy 40-50 cm syvyydessä mikäli kasvusto alasleikataan
viimeistään 5 vuoden välein. Juuret hakeutuvat salaojiin ja ojiin tilanteissa, missä veden ja
ravinteiden tarpeesta ei ole huolehdittu ja paju on annettu kasvaa ilman alasleikkausta.
Mikäli pellossa on salaojitus, viljelyrivejä ei suositella salaojien päälle eikä purkuputkien
lähistölle (ihan varmuuden vuoksi…)
● Korjuu tehdään lehdettömänä aikana syksystä lähtien kevättalveen asti, kun maapohja
kestää koneellisen korjuun. Suositus on leikata kasvusto 20-25cm kantoon.
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PAJUN VILJELYKOHTEET
Pajun kasvatus tulee ajatella Agroforestry / peltometsäviljely-teeman kautta. Mikäli kasvustolle
halutaan saada taloudellista tuottoa, kasvuston perustamiseen, lannoitukseen, vesitalouteen tulee
kiinnittää riittävästi huomiota. Taloudellisesti kannattava viljely edellyttää tuotantokeskittymiä,
koneellista istutusta, lannoitusta ja alasleikkausta tai hajautettua tuotantoa ympäristöteemassa.
Siksi heikkokuntoisten ja yksittäisten pienten lohkojen istutukseen ja viljelyyn tulee suhtautua
taloudellisesti ajatellen suurella varauksella.
SUOSITELTAVAT VILJELYALUEET
● alueellinen yli 300ha tuotantokeskittymä energiatuotantoon, 1000 ha tuotantokeskittymä
biohiilen raaka-aineeksi.
● Pohjanmaan tukioikeudelliset turvepellot CO2 kompensaatioalueiksi
● alueellisesti heikkokuntoiset, huonosti ruokatuotantoon soveltuvat märät, kosteat tai
tulvaherkät peltolohkot, ekologiset alat, jotka toimivat ravinnenieluina ja esim
kuivikemassan tuotannossa
● Agroforestry-suojakaistat ravinnevalumien vähentämiseen ja eroosion torjuntaan
● hyvälaatuiset (tasaiset, vähäkiviset ja riittävän kosteat) turvetuotannosta vapautuneet /
vapautuvat alueet ilman tukioikeuksia
● ravinne- ja CO2 nieluiksi tarkoitetut viljelyalueet
● vaihtoehtoinen viljelykasvi hampulle, ruokohelvelle, “höpöheinälle” sekä aktiiviviljelijä
-statuksen ylläpito maataloustukijärjestelmässä (perikunnat, kuolinpesät,
sivutoimiviljelijät)

Peltomaa (kivennäismaa/turvepohjainen)
Paju on peltotuotantoon hyväksyttävä perus- ja ympäristötukioikeudellinen kasvi.
Ympäristökorvausjärjestelmän määrittämät ravinnemäärät on huomioitava lannoituksessa. Paju
on erityisen hyvä kasvi turvepohjaisille pelloille, joissa pohjaveden tasoa voidaan nostaa CO2
päästöjen vähentämiseksi. Paju soveltuu myös ns kosteikkoviljelyyn ja on
hiilikompensaatiokelpoinen viljelykasvi kun biomassalla korvataa fossiilisia polttoaineita
lämmityskattiloissa.
Turvetuotannosta vapautunut alue
Turpeennostosta vapautuvat maapohjat ovat ravinteiltaan köyhiä maita, joissa pajun kasvatus on
haasteellista. Näitä ovat mm. tuuliset ja kylmät kasvuolosuhteet. Veden (yli/ali) korkeus saattaa
olla ongelmallinen, samoin turpeen ohuus/paksuus voi olla sopimaton kasvualustaksi. Vanhalla
suopohja voi sisältää paljon kiviä, kantoja ja puunjuuria. Vanha turvetuotantoalueen maapohja
tulee peruskunnostaa lähes peltokäyttöön sopivaksi, mikäli investoinnille halutaan tuottoa.
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Muita käyttöalueita pajuille
Vanhat kaatopaikat/ saastuneet alueet Tavoitteena biomassan tuotannon lisäksi mm.
maisemointi ja ravinteiden sidonta & pidätys.
Ekologiset alat Lyhytkiertoisen energiakasvin viljelyn painokerroin 0,3/ha. Tulevaisuudessa
pajujen käyttökerroin ekologisilla aloilla tulee olla yhtä suuri kuin muilla kasveilla.
Peltometsäviljely Tuulensuojaistutukset, puurivit, ekologiset käytävät
Suojakaistaleet Puuvartiset kasvit tulossa sallittujen kasvien listalle.
Meluvallit pajulajikesekoitus on suositeltavaa
Pajuntuotanto ei sovellu kohteisiin jotka ovat pahasti heinittyneet, Kiviset maapohjat/
kuivuudelle arat hiekkamaat, maapohjat joissa vesi seisoo, pienet alle 1ha alat ja metsäpellot joita
on vaikea operoida koneellisesti, alueet, joissa kierrätysravinteita ei ole helposti saatavissa.
Pajujen kasvatusta ei suositella poroalueille.
PAJULAJIKKEET
Pajut ovat on pensaita tai runkomaisia puita. Pajulajit ovat joko luonnosta kerättyjä tai jalostettuja.
Pajulajikkeen valinnassa tärkeimmät ominaisuudet ovat ruosteen- ja talvenkestävyys.
Biomassatuotannossa suosittelemme aina istutettavan 2-3 eri lajia riskienhallinnan takia.

Suositeltavat pajulajikkeet voimalliseen biomassan kasvatukseen ovat Tora, Karin, Klara ja
Tordis Nämä ruotsalaisesta jalostusketjusta peräisin olevat lajikkeet on risteytetty vähintään 15
vuotta sitten. Lajikkeet ovat kaupallisia, Plant Breeders Rights suojattuja lisenssimaksullisia
lajikkeita. Carbons Finland Oy edustaa näitä lajikkeita Suomessa ja yrityksellä on lisäysoikeudet
näille.
ES - Tora, Erik, Sven, Torhild, Tordis, Wilhelm
ES, KS - Klara, Karin, Winter (kaksineuvoinen lajike)

ES = Menestyy Etelä-Suomessa (Salpausselän eteläpuolelle)
KS = menestyy Keski-Suomessa (Salpausselän ja Oulujoen välille)

Tora (siperianpaju Salix schwerinii Amgunskaja x koripajun Salix viminalis Orm)
Tora lajike on talvenkestävä etelärannikolla. Kestää täysin Melampsora –ruostetta.
Tordis on Toran sisarlajike.
Karin ja Klara (siperianpaju Salix schwerinii Amgunskaja x koripaju Salix viminalis Ivar)
Lajikkeet sopivat biomassapajun viljelyyn Salpausselän pohjoispuolella, kasvavat myös
Sisä-Suomen pienilmastoltaan karuilla turvesuon pohjilla. Viljelytulokset ovat lupaavia;
Haapaveden viljelmällä 4 vuoden iässä valtapituus 6 m. Talven- ja ruosteenkestävä. Klara on
soveltuvin Suomen olosuhteisiin.
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PAJUN KASVATUKSEN KANNATTAVUUS
Pajujen viljelyn kannattavuuden arviointiin vaikuttaa useampi tekijä:
● alueellisesti keskitetty yli 100ha tuotanto, hajautettu Agroforestry / suojakaistaviljely
● tukioikeudellinen (perus + ympäristötuki) pelto, turvetuotannosta vapautuva maapohja
● vaihtoehtoisten toimenpiteiden / käyttötapojen kannattavuus ja kassavirtaodotukset,
esim kosteikko, metsitys, vaihtoehtoiset viljelykasvit (heinä, viljat, ruokohelpi, hamppu),
maapohjan vuokraus
● kierrätettävien ravinteiden saatavuus, kustannukset vrt porttimaksut
● CO2 kompensaatio
● biomassan käyttö, sato/ha, saatava hinta (viitehintana metsähake), logistiikan
kustannukset (käyttökohde: kattila, biohiilituotanto, biojalostamo, urakointikustannukset)
● maataloustuet, metsitys ym CO2 valtiolliset tuet
Kasvuston investointi on noin 2400€/ha (alv0%). Investoinnin takaisinmaksuaika on 4-5 vuotta
(peltotuotanto, maataloustuet), 8-9 vuotta (valmis peltopohja, jossa ei tukioikeuksia).
Keskimääräinen nettotuotto vaihtelee 40-250€/ha/vuosi 15 vuoden aikana (alv0%).
Kannattavuuden arviointiin on olemassa laskentamalli, jossa huomioidaan tärkeimmät kustannusja tuottotekijät.
PAJUN KASVATUKSEN TOIMINTAMALLI
Carbons Finland Oy on Salix Energy AB:n (lajikkeiden lisenssinhaltija) edustaja Suomessa.
Yrityksellä on Egedahl Energyplanter 4-rivinen pajujen istutuskone.
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Pajutuotantoa varten on mahdollista ostaa seuraavia palveluja Carbons Finland Oy:ltä
● tuotantoalueen arviointi ja toimintamallin suunnittelu
● maapohjan perusparannus
● istutus
● alasleikkaukset ja lannoitukset
● biomassan myynti / myyntisopimukset
● kasvuston rahoittajan = investoijan hakeminen
● CO2 kompensaatiokohteen sopimushallinta
Kenelle pajutuotanto sopii
● lopettaville maatiloille, perikunnille, kuolinpesille: maanomistus säilyy, vuosittainen
vuokratulo tai 2-3 vuoden välein saatava myyntitulo matalalla riskillä
● yhteismetsille: omistuksessa olevien tai vuokrattujen peltojen ja turvetuotantoalueiden
käyttö pajujen kasvatukseen
● kunnalliset vesilaitokset: ravinteiden hyötykäyttö
● metsäsijoittaja, metsärahastot
● kompensaatiokohdetta etsivä yritys: päästökompensaatioalueet, “vihreä” sijoittaminen

Lisätietoja:
Carbons Finland Oy, info@carbons.fi, twitter: CarbonsFi
Markku Suutari, toimitusjohtaja, markku.suutari@carbons.fi, 0500 551954

8

9

