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OLKI 

Olki on peltobiomassaa, jota syntyy viljojen sivutuotteena. Nykyään suurin osa oljesta silputaan peltoon, missä se toimii 

maanparannusaineena. Olki voidaan myös korjata talteen ja hyödyntää muuhun käyttöön. Olkea voidaan käyttää muun 

muassa kuivikkeena, karkearehuna, puutarhan katemateriaalina sekä energiantuotannossa. [1] 

Oljen käyttö rakentamisessa 

Olkirakentaminen on alkanut 1800-luvulla Yhdysvaltojen keskiosissa [2]. Siellä sijaitsevat myös vanhimmat edelleen 

asuinkäytössä olevat olkirakennukset, jotka ovat rakennettu yli 150 vuotta sitten [3]. Suomessa on alettu rakentamaan 

olkipaaleista talousrakennuksia 1900-luvun alussa. 1930-luvulla markkinoille tuli Ora-levy, oljesta puristettu eristelevy, 

joka oli päällystetty paperilla. Levyä käytettiin puurunkoisissa taloissa seinärakenteissa, mutta sitä voitiin käyttää myös 

rakennusten sisäpinnoissa, jolloin ne rapattiin savi- tai kalkkilaastilla. [2] 

Olkipaalit soveltuvat kantaviin rakenteisiin, mutta Suomessa niitä käytetään yleensä puurunkojen välissä. Olkipaalit 

kiinnitetään toisiinsa rauta- tai puusauvoilla tai muuraamalla. Muuratessa paalit kieritetään ensin laastissa, joka 

muodostaa niihin kovan kuoren. Yleensä olkirakenteet myös rapataan. Rappauksessa käytetään savi-, kalkki- tai 

sementtilaastia. [4] Sementtilaastia ei kuitenkaan suositella käytettäväksi, koska lopputulos on kova ja joustamaton. 

Rappaus suojaa olkea rasitukselta, kosteudelta ja palamiselta.[5] 

  

(Kuva: Anu Montin) 

Oljen rakennustekniset ominaisuudet 

Olkieristeeseen ei tarvitse lisätä kemikaaleja. Olki saadaan paloturvalliseksi savilaastilla rappaamalla. Paloneston lisäksi 

savilaasti myös tasoittaa olkirakennetta ja rakennuksen ilmankosteutta. [5] Tiiviiksi painettu ja rapattu olkirakenne ei 

houkuta tuholaisia eikä sovellu mikrobien kasvualustaksi. [6]  

Irtotiheys  ρ90-140 kg / m³ 

Lämmönjohtavuus  λ0.045-0.06 W / mK 

Lämpökapasiteetti  c2,0 kJ / kgK 
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Vesihöyrynkestävyysluku  μ2 

Joustavuus 10 KN / m² 

Primaarienergiapitoisuus  0,20 MJ / m³ 

Rakennusmateriaaliluokka - Palon käyttäytyminen  B2 

 

Oljen alueellinen saatavuus 

Olkea muodostuu arviolta saman verran kuin viljan jyväsatoa, keskimäärin noin 2-4 t ka/ha. Pohjois-Pohjanmaan 

alueella olkea syntyy arviolta 187 593 t ka. Koko maassa syntyy noin 2,5 milj. t ka olkea. Eniten olkea saadaan 

Varsinais-Suomesta, Etelä-Savosta ja Pohjanmaalta.[7] 
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