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Paju korjataan talvella, märkä kesä lisää kasvua

Elinkaarianalyysi:
- Energian raaka-aineenakin pajunkasvatus on hiilinegatiivinen
- Biohiilessä hiili on lopullisesti pois hiilen kierrosta, mahdollinen 

päästökauppaväline tulevaisuudessa

Investointi €/ha Tuloja

Metsitys, istutus 1000 30 – 40 v

Metsitys, 
luont.uud

- 30 – 40 v

Pelto 1000 - 1500 Maataloustuet

Pajun kasvatus 1800 – 2850 2-4 v päästä ja 
välein

Vaihtoehdot turvetuotannon päätyttyä 



20 cm tikut 40 cm tikut

Tikut 1 040 2 070

Muut 
perustamiskulut

770 770

2. kesän työt 213 -

1. sato 3 v 2 v

Takaisinmaksuaika 6 v 6 v

Keskim. 
Nettotuotto/v 10 v, 
ilman tukia

170 250

Pajutuotannon kannattavuus

Tuloperuste 
- Energian raaka-aineen hinta
- Biohiilen hintakehitys
- Biohiilen käyttömuodot
- Pajun käyttöalueet



Mitä koneyrittäjälle 

Pajuntuottaja
• Turvetuotantoalueiden jatkokäyttö
• Nopeasti kassavirtaa, lyhyt takaisinmaksuaika
• Kannattava ilman tukia
• Koneille lisätöitä, ravinteiden levitys, korjuuseen kärryt yms.

Itsenäinen tuottaja Sopimustuottaja Antaa vuokralle Sijoitus 
Yhteismetsään

Pajupojilta
- Taimet
- Istutuspalvelu

Pajupojilta
- Taimet
- Istutuspalvelu

Pajupojat vastaa 
kaikesta toiminnasta

Kuusiston 
Yhteismetsä

Käyttää sadon miten 
haluaa
Siirrettävät 
tukioikeudet
Ansainta

Pajupojat ostaa 
sadon, energian 
raaka-aineen hinta
Ansainta

Ilman tukioikeuksia 
vuokraperuste
Metsämaanhinta
Vuokratulo

Maa-alueen arvolla 
osuuksia
Pääomasijoitus
Osuustulo, 
arvonnousu





HUOKOISUUS = MIKROBIEN KASVUALUSTA

Pajubiohiili
- 200 m2/g
- 400 – 500 m2/g
- luomutuote

MIKROBI-
KASVUSTOA

Paras biohiilen raaka-aine on paju



Pajubiohiilen ominaisuuksia

Sitoo vettä ja siihen liuenneita ravinteita  
1 vrk0,6 m3 vettä/ 300 kg (n. 1 m3) 
3 vrk0,9 m3 vettä/ 300 kg  (n 1 m3)

Kasvualustat hule- ja suotovesien imeyttämiseen, suodattamiseen 
ja puhdistamiseen.

Biohiili ja siihen kasvavat/ympätyt mikrobit ja bakteerit sitovat 
ravinteita, raskasmetalleja, PAH yhdisteitä, PCB, 
lääkeaineita, herbisidejä, pestisidejä, glyfosaattia…

Uusien EQS vaatimusten mukaiset vedenpuhdistuslaitokset 2019 
Huokoinen biohiili korvaa aktiivihiiltä



Biohiilen tuotanto

Pyrolyysilaite
• Raussin Metalli Oy, Taisto Raussi

• Siirrettävä 
• Raaka-ainetarve 24 000 i-m3/v => 8000 m3 biohiiltä
• Tuotantopinta-alan tarve 1000 – 1500 ha

• Muut tuottajat

• Monia markkinamahdollisuuksia
• Maanparannus
• Eriste
• Ruukkukasvatus
• Ruuansäilytys (elyleeni)



VIHERRAKENTAMINEN



Inlets for Stormwater 
Carbon dioxide out

1. Pavement
2. Geotextile
3. Layer of crushed rock for 
infiltration of surface water and 
airing of the soil
4. Structure of granite stones the 
space between is filled with soil
5. Terrace
6. Plant box of conreate
7. Tree
8. Planting soil
9. Catchment chamber for 
infiltration of surface water and 
airing the structural soil

How to create good growing conditions and taking care of the rain water

1.

2.

3.

4.

HULE- JA SUOTOVEDET



VALUMAVEDET

PUHDI STA MO 2.0

Valumavedet



Huokoinen rakenne 
- mikrobitoiminta vilkastuu 
- alentaa kompostin tiheyttä  
- helpottaa sekoitteen ilmastoitumista
- imee kosteutta

Kasvihuonekaasut ja (CH4 ja N2O) ja ammoniakki (NH3) 
Imeytyy biohiileen
- Vähemmän hajua, hajut muuttuu 
- Lataa biohiilen ravinteilla

Taloudelliset vaikutukset
• Kompostointiaika lyhenee 5 – 10 %
• Hiilisekoitteinen mädätysjäännös on kompostoituna arvokas lannoitekäytössä

Hiili on pois hiilen kierrosta

Biohiili ja tisle parantavat kompostia



Turvealueet ympäristöpalvelujen tuotantoon


