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Tiivistelmä  
   

Ympäristökriisin myötä kiinnostus kestäviä ja ympäristöystävällisiä rakennustapoja kohtaan on 
kasvanut merkittävästi. Uusiutuvissa raaka-aineissa nähdään potentiaalia kestävämpään 
rakentamiseen ja näin ollen myös kiinnostus olkirakentamista kohtaan on kasvanut. Tässä 
kandidaatin tutkielmassa syvennytään suomalaisen olkirakentamisen historiaan ja selvitetään, 
voiko aiempia rakennustapoja ja oppeja hyödyntää tulevaisuuden rakentamisessa. Tavoitteena on 
lisätä ymmärrystä suomalaisen olkirakentamisen historiasta ja sen kehitykseen vaikuttaneista 
tekijöistä sekä selvittää oljen monipuolisuutta ja ominaisuuksia rakennusmateriaalina. Vaikka 
Suomesta löytyy merkittävä olkirakentamisen historia, on se tällä hetkellä melko tuntematon. 
Tavoitteena ei ole selvittää olkirakentamisen ekologisuutta tai kestävyyttä, vaan katsoa 
menneeseen, tunnistaa siellä ilmenneitä haasteita ja onnistumisia sekä peilata niitä nykypäivään ja 
tulevaan. Tämä kandidaatintutkielma on kirjallisuuskatsaus, jonka aineisto pohjautuu muun 
muassa 1800- ja 1900-lukujen rakennusoppaisiin, olkirakentamista koskevaan uutisointiin 1900- 
ja 2000-luvuilla sekä yritysten mainoksiin ja esitteisiin olkituotteista.  
          Tutkielma on jaettu kolmeen toisistaan merkittävästi eroavaan aikakauteen: käsin puinnin, 
koneellisen puinnin sekä ympäristökriisin aikakauteen. Olkirakentamisen kehitystä tutkittiin 
kronologisesti ja eri aikakausien olkirakennustapojen kautta tarkasteltiin oljen ominaispiirteitä 
rakennusmateriaalina. Tutkielman myötä selvisi, että olki on ominaisuuksiltaan tulenarka, lämpöä 
ja ääntä eristävä sekä kosteutta tasapainottava rakennusmateriaali ja että yksi merkittävimmistä 
olkirakentamisen kehitykseen vaikuttaneista tekijöistä on oljen puintitapa, sillä pitkästä käsin 
puidusta oljesta valmistetaan hyvin erilaisia olkirakenteita verrattuna lyhyeen koneellisesti puituun 
olkeen. Työ osoitti, että olki on monipuolinen rakennusmateriaali ja siitä voidaan valmistaa muun 
muassa vesikatteita, eristeitä, kantavia rakenteita sekä rakennuslevyjä, -elementtejä ja -harkkoja.  
          Lopuksi tutkielmassa pohdittiin, miten ymmärrystä olkirakentamisen historiasta voitaisiin 
hyödyntää tulevaisuuden rakentamisessa ja tunnistettiin olkiraaka-aineen hyödyntämätön 
potentiaali; tällä hetkellä Suomessa on noin 30 oljesta valmistettua rakennusta, kun vuosittain 
ylimääräisestä kotimaisesta oljesta voitaisiin rakentaa 400 000 omakotitaloa. Tutkielman 
perusteella Suomessa voitaisiin käyttää koneellisen puinnin aikakauden olkirakennustapoja 
nykyistä enemmän, sillä kyseiset rakennustavat soveltuvat teolliseen rakennustuotantoon ja raaka-
ainetta näille rakennustavoille Suomesta löytyy. Vaikka olkirakentamista kohtaan löytyy 
innostunutta asennetta, haasteena sen kehitykselle voivat olla muun muassa ammattitaidon puute, 
rakennusmääräyksiin sopeutuminen ja taloudellinen kilpailukyky.  
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1 Johdanto

Tässä kandidaatintutkielmassa selvitetään suomalaisen olkirakentamisen historiaa 

kirjallisuustutkimuksen keinoin. Suomalainen olkirakentaminen on usein jäänyt muiden 

vallitsevien rakennustapojen varjoon, vaikka sitä on esiintynyt Suomessa tasaisesti 

aina asutuksen vakiintumisesta asti. Tällä hetkellä rakentamisessa yksi polttavimmista 

kysymyksistä on, miten rakennusala vastaa ympäristökriisin peruuttamattomiin haasteisiin. 

Ympäristökriisin edessä on välttämätöntä etsiä kestävämpiä rakennustapoja, joten 

ymmärrys luonnonmukaisten rakennusmateriaalien käytöstä on erittäin arvokasta. Olki on 

maatalouden sivutuote ja uusiutuva raaka-aine, joten sen potentiaalista ympäristöystävällisenä 

rakennusmateriaalina ollaan hyvin kiinnostuneita. 

Tässä tutkielmassa en kuitenkaan tutki olkirakentamisen ekologisuutta tai 

ympäristövaikutuksia, vaan perehdyn sen historiaan. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä 

suomalaisen olkirakentamisen historiasta ja sen kehitykseen vaikuttavista tekijöistä, oppia 

oljen monipuolisuudesta ja sen ominaispiirteistä. Ymmärtäessämme historiaa, voimme 

myös suunnitella tulevaa. Vaikka Suomessa olkirakentamisella ei ole yhtä vahvaa ja 

tunnettua historiaa kuin monissa muissa Euroopan maissa, on täällä tasaisesti esiintynyt 

olkirakentamista eri muodoissa. Kun kohdistamme katseemme Suomen historiaan, voimme 

löytää ratkaisuja, jotka soveltuvat juuri meidän ilmastoomme. Tässä kandidaatintutkielmassa 

hyödynnetään kirjallisuustutkimuksen menetelmiä ja kirjallisena aineistona käytetään muun 

muassa 1800- ja 1900-lukujen rakennusoppaita, olkirakentamista koskevaa uutisointia 1900- 

ja 2000-luvuilla sekä yritysten mainoksia ja esitteitä olkituotteista.

Syvennyn suomalaisen olkirakentamisen historiaan kronologisessa järjestyksessä. Olen 

jakanut olkirakentamisen historian kolmeen toisistaan merkittävästi poikkeavaan aikakauteen; 

käsin puinnin, koneellisen puinnin ja ympäristökriisin aikakauteen. Käyn läpi aikakausien 

eroavaisuuksia ja esittelen, millaisia olkituotteita, -rakennustapoja, -tekniikoita sekä 

-perinteitä eri aikakausilta löytyy. Samalla tutustun oljen ominaispiirteisiin monipuolisena 

rakennusmateriaalina, jotta ymmärrys sen tulevaisuuden mahdollisuuksista syvenisi. Tämä 

kandidaatintyö voi toimia peilinä tulevaisuuden olkirakentamiseen. Tutustuessamme aiempien 

menetelmien haasteisiin ja mahdollisuuksiin, voimme peilata tietoa nykyhetkeen ja tulevaan. 

Ehkä menneestä voi löytyä jotain tulevaisuuteen sopivaa.  
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Laajamittaisen olkirakentamisen edellytyksenä on ollut maanviljelys, josta viljan 

ylijäämätuotteena olki syntyy. Voidaan siis ajatella, että edellytykset suomalaiselle 

olkirakentamiselle mahdollistuvat, kun pysyvä asutus ja maanviljely vakiintuvat Suomessa. 

Tämä on nykytiedon valossa tapahtunut hiljalleen rautakaudella 4000–1000 eaa. (Hiisivuori 

ym. 2017). Raaka-aineiden ja työvoiman puolesta edellytykset olkirakentamiselle ovat siis 

olleet jo tuhansia vuosia. Se, milloin ja miten olkea on alettu käyttää rakennusmateriaalina, 

on epävarmaa, sillä raaka-aineen ja työvoiman lisäksi on tarvittu ymmärrystä ja tietoa 

rakennustekniikoista. Tällä hetkellä tunnetuin ja varhaisin olkirakennetyyppi on 

perinteinen olkikatto, jossa oljet toimivat vesikatteena. Tämä tutkielma rajautuu ajallisesti 

olkikattorakentamisen alkuaikoihin ja ensimmäisessä luvussa syvennymme olkikaton 

historiaan. 
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Kuva 1. Yleisimpien olkirakenteiden ajallinen kehitys Suomessa. 
Kangasniemi, F. (2022).
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Kuva 2. Kuvassa on ruis, joka on yleinen olkirakentamisessa 
käytetty viljalaji. Kangasniemi, F. (2022). 

Olki ja heinä eroavat toisistaan; olki on viljan puinnista jäljelle 
jäävä korsiosa, kun taas heinä on hienojakoisempi ruoho, jota 
tavallisesti kasvatetaan ja korjataan eläinten ruoaksi. Esimerkiksi 
sinimailanen korjataan heinänä, jolloin kasvin koko maan 
yläpuolinen osa käytetään rehuksi. Heinä on hienojakoisempaa, 
pehmeämpää ja kosteampaa. (Hollis 2005, 6.) Olki on 
monipuolinen rakennusmateriaali, mutta heinää ei juuri käytetä 
rakentamisessa.



8

2 Käsin puitu olki – talonpoikaisrakennuksista 
1800-luvun kerrostaloihin

Tässä luvussa käsitellään olkirakentamista ajalla, jolloin olki puitiin ja rakennukset 

valmistettiin käsin. Yhteistä näissä rakennustavoissa on sekä niiden ajallinen läheisyys että 

käytetty raaka-aine, pitkä olki. Yksi varhaisimmista hyvin tunnetuista olkirakenteista on 

perinteinen olkikatto, joten suomalaisen olkirakentamisen historiaan syventymisen aloitan 

siitä, miten olkea on käytetty vesikatteena. Lisäksi tarkastelen oljen käyttöä eristeenä ja 

esittelen, miten ulkomaisia olkirakenteita kuvailtiin Suomalaisessa mediassa. Toiveena muun 

muassa oli, etteivät muuten mukavat ja edulliset olkirakenteet palaisi poroille, vaan olisivat 

turvallisia ja kestäviä. 

2.1 Perinteinen olkikatto

Helga Stenmanin toimittamassa teoksessa Rannasta rakennukseen arkkitehti Markku 

Hyvönen kertoo, että olkikatot levisivät Suomeen sekä lännestä Ruotsin ja Tanskan että 

etelästä Baltian kautta. Hänen mukaansa pohjoisen olkikattorakentamisen historian juuret 

ulottuisivat jopa Rooman valtakunnan aikaiseen Italiaan. (Stenman 2007, 27.) Olkikatot olivat 

yleisempiä Länsi- kuin Itä-Suomessa ja esimerkiksi 1700-luvulla olkikattoja suosittiin etenkin 

Pohjanmaalla, jossa puut säästettiin tervatuotannolle (Rissanen 1997, 20). Olkikattojen 

rakentaminen levisi Suomessa kutenkin yhtä laajalle, kuin rukiin olkea on ollut saatavissa 

eli aina Pohjois-Suomeen saakka (Valonen & Vuoristo 1994, 67). Rukiin syysvilja soveltui 

rakentamiseen erityisen hyvin, sillä sen korsi oli todella pitkää, esimerkiksi vehnä oli ruista 

huomattavasti lyhyempää (Sjöström 1891, 13).

Suomessa olkea käytettiin kateaineena etenkin kylmissä ulkorakennuksissa. On myös 

harvinaisempia tapauksia, joissa oljella katettiin arvokkaampia rakennuksia, kuten sotilaiden 

virkataloja 1600-luvulla. (Rissanen 1997, 20.) Olkea käytettiin katemateriaalina myös riihissä 

(Vuorela 1949, 221), mutta yleensä olkien käyttöä vältettiin rakennuksissa, joissa tulisijan 

vuoksi oli suuri paloturvallisuusriski. Olkikatot yleistyivät riihissä ja ladoissa 1800-luvulla 

(Kukkonen & Leivonen 1989, 53). 1890-luvulla julkaistussa kirjassa Maatalousrakennuksia 

(Sjöström 1891, 65) kerrotaan, että olki on maalla yksi tavallisimmista katemateriaaleista 

päreen, asvalttihuovan ja rautapellin rinnalla. Myös 1910-luvulla julkaistun Huonerakenteiden 



9

Kuva 4. Olkikatto rakennusvaiheessa. Laiho, L. (1938).

Kuva 3. Syvänojan Vähän-Mannin olkikattoinen riihi. 
Aaltonen, E. (1948). 
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oppikirjan mukaan olki on yksi tavallisista katemateriaaleista muiden rinnalla (Helin 

1915, 99), kun taas 1920-luvulla julkaistussa kirjassa Puumiehen rakennusoppi kerrotaan, 

ettei olkikattoja Suomessa enää juuri käytetty (Keinänen 1925, 138). Näiden näkemysten 

perusteella voisi päätellä, että olkikattojen määrä laski 1920-luvulle siirryttäessä, mutta erot 

kuvauksissa olkikattojen yleisyydestä saattoivat myös johtua siitä, että yleisyyden arviointi 

sanallisesti ilman tarkkoja lukuja on suhteellista. Joka tapauksessa vielä 1950-luvulla olkea 

pidettiin varteenotettavana ja soveltuvana katemateriaalina turpeen ja päreen, sekä erilaisten 

tiilien, huopien ja peltien rinnalla (Siikonen 1951, 190). 

Tulenarkuuden vuoksi oljella katettiin kylmiä rakennuksia, kuten heinä- ja olkilatoja sekä 

vajoja (Sjöström 1891, 65), mutta lämpimien, tulisijallisten, rakennusten katteiden tuli olla 

tulenkestäviä, sillä hormeista saattoi lentää palavia kipinöitä tai kekäleitä katolle (Keinänen 

1925, 137). Paloturvallisuudesta säädettiin myös lakeja, jotka velvoittivat rakentajia. 

Esimerkiksi Helsingissä 6.7.1945 annettu Laki rakentamisesta maaseudulla velvoitti 

seuraavasti: 11§ Tulisijat savuhormeineen ja palomuureineen sekä näihin välittömästi 

liittyvät rakennuksen osat on niin rakennettava, etteivät ne aiheuta palovaaraa. Käytännössä 

tämä saattoi tarkoittaa sitä, että maalla olkikattoiset rakennukset tuli rakentaa etäälle 

rakennuksista, joissa on tulisija, ja tiiviimmin rakennetussa ympäristössä täytyi käyttää 

muita katemateriaaleja. Lisäksi paloturvallisuus vaikutti rakennusten vakuutusmaksuihin. 

Vakuutusyhtiöt vaativat rakennuksista, joissa on herkästi syttyvä katemateriaali, joko 

korkeampaa vakuutusmaksua tai eivät vakuuttaneet rakennuksia lainkaan (Keinänen 

1925, 137). Tulenarkuuden vuoksi perinteisten olkikattojen rakentaminen tiiviissä 

kaupungissa vaikuttaa hyvin riskialttiilta. Mielestäni olkikatot soveltuivat luontevammin 

maatalousrakennuksiin, joissa ei ollut tulisijaa ja etäisyyttä tulisijalla varustettuihin 

rakennuksiin oli runsaasti. 

Paloturvallisuuden lisäksi katetta rakentaessa tuli huomioida muitakin laatuun ja 

pitkäikäisyyteen vaikuttavia tekijöitä, jotta katot kestivät mahdollisimman pitkään. Keinäsen 

mukaan olkikattoja tuli uudistaa 8–15 vuoden välein, sillä muuten ne mätänivät (Keinänen 

1943, 94), kun taas Sjöström uskoi, että hyvin tehdyt olkikatot kestivät vuosikymmeniä, 

mutta huonosti tehdyt katot olivat mitättömiä jo 10–12 vuoden kuluttua (Sjöström 1891, 66). 

Vaurioitunutta ja vuotavaa olkikattoa ei aina kuitenkaan tarvinnut vaihtaa kokonaan, vaan 

se voitiin korjata tiiviiksi paikkaamalla (Siikonen 1951, 296). Ehkä Keinänen ei tiennyt, 

miten laadukkaita kattoja rakennettiin tai Sjöström uskoi omista katoistaan liikoja. Vaikkei 

Keinänen uskonut kattojensa kestävän kovin pitkään, oli hänellä kuitenkin katteelle selkeitä 
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laatukriteereitä: Katteen tulee olla ehdottoman tiivis ja pysyä semmoisena tarvitsematta 

käyttää sen hoitoon paljon huolta ja kustannuksia, sen on oltava mahdollisimman kevyt, jottei 

se vaadi kovin vahvaa ja kallista alusrakennetta, katteen ei tule johtaa helposti lämpöä, sillä 

lämpöä johtava kate helposti tiivistää vettä alapuolelleen pakkasilmoilla, ja lisäksi halutaan, 

että rakennuksille saadaan kaunis kattopinta ja väri. (Keinänen 1925, 137.) Nämä kriteerit 

toistuvat useissa olkikaton rakennusohjeissa, joita käyn seuraavaksi läpi.

Katto tuli suunnitella ja rakentaa niin, että vesi pääsi nopeasti poistumaan katolta, muuten 

se saattoi painua katon läpi ja aiheuttaa lahoamista. Katon tuli olla sileäpintainen ja jyrkkä, 

tavallisin nousu oli puolet katon leveydestä. (Siikonen 1951, 191.) Olkikaton kestävyys 

riippui olkien laadusta, katon paksuudesta ja siitä, kuinka tiiviiksi oljet saatiin kiinnitettyä. 

Katon tuli olla niin paksu, ettei vesi päässyt valumaan puisiin rakenteisiin ja pysähtymään 

niihin. Paksuudeltaan katon tuli olla noin 30 cm. (Sjöström 1891, 66.) Parhaiten olkikattoihin 

sopi rukiinoljet, mutta muutkin oljet ja kaislat saattoivat tulla kysymykseen. Tärkeintä oli, että 

ne olivat pitkiä ja suoria. (Siikonen 1951, 191.) Rukiin olki säilyi tarpeeksi pitkänä ja ehjänä 

varstoilla ja pitkän oljen puimakoneilla puitaessa. Puinnin jälkeen viljasta otettiin jyvät talteen 

ja sidottiin lyhteiksi katon rakennusta varten. (Rissanen 1997, 20.) Olkikaton rakentamiseen 

käytettiin noin 10 cm paksuisia olkinippuja (Keinänen 1925, 138).

Stenmanin toimittamassa teoksessa Rannasta rakennukseen arkkitehti Hyvönen kertoo, 

että Suomessa käytetyt olkikattotyypit voidaan jakaa kiinnitystapansa mukaan kahteen 

päätyyppiin: päälle ladottujen painopuiden kiinnipitämiin ja alapuolisiin kattorakenteisiin 

sidottuihin olkikattorakenteisiin. Painopuulliset olkikattorakenteet voidaan edelleen jakaa 

kahteen eri tyyppiin, pohjoisruotsalaiseen (kuva 5) ja keskiruotsalaiseen kattotyyppiin 

(kuva 6), sen mukaan, minkä suuntaisesti olkien painopuut on asennettu. Hänen mukaansa 

yleisin olkikattotyyppi Suomessa oli pohjoisruotsalainen päällipainoinen katto, jossa oljet 

lepäsivät vuoliaisten päällä ja pysyivät paikallaan harjan suuntaisien painopuiden alla. Katto 

oli loivahko ja painopuut estivät veden vapaan virtaamisen, minkä vuoksi katto ei kestänyt 

hyvänä kauaa. Hän kertoo kattotyypin olleen niin yleinen koko maassa, että kuva olkikatoista 

päätyi jopa Koskenkorva viinapullon etikettiin. Hyvösen mukaan toinen päällipainoinen 

katto, keskiruotsalainen katto, ei ollut yhtä yleinen Suomessa. Keskiruotsalaisessa katossa 

olkia pitivät paikoillaan pystysuuntaiset malat, jotka oli usein valmistettu kuusen rangoista 

niin, että osa oksista oli jätetty rankaan kiinni pitämään olkia paikoillaan. Malkojen alareunaa 

tuki räystään suuntainen painopuu, joka piti malat paikoillaan tuulessa. Tämä kattotyyppi oli 

kestävämpi, sillä vesi pääsi valumaan kattoa alas vapaasti. (Stenman 2007, 28.)
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Kuva 6. Keskiruotsalainen olkikatto. Erixon & Nyman. (1948).

Kuva 5. Pohjoiruotsalainen olkikatto. Erixon & Nyman. (1948).
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Hyvösen mukaan päällipainoisten kattojen lisäksi rakennettiin myös alta sidottavia kattoja, 

joita kutsutaan skoonelaisiksi katoiksi (kuva 7). Alta sidotussa katossa oljet kiinnitettiin 

suoraan vuoliaisiin tai kattotuoleihin asennettuihin riukuihin. Oljet sidottiin kattoon oljesta 

kierretyllä köydellä, koivun tai pihlajan taimista notkistetuilla vitsoilla, tervatulla narulla 

ja myöhemmin ratalangalla. Alta sidottu olkikatto oli jyrkempi ja kestävämpi kuin pohjois- 

ja keskiruotsalaiset kattotyypit. Skoonelaiset, alta sidottavat olkikatot ovat olleet yleisiä 

Virossa, Tanskassa, Englannissa ja muualla Euroopassa. Skoonelaisen katon rakentaminen 

oli haastavampaa verrattuna pohjois- ja keskiruotsalaisiin kattotyyppeihin, joten sen 

rakentamiseen tarvittiin alan mestareita. Hänen mukaansa kattotyyppi ei kerennyt yleistyä 

Suomessa ennen kuin pärehöylät levisivät 1800-luvulla ja pärekatot yleistyivät. (Stenman 

2007, 29–28.) 

Suomessa ja Pohjois-Ruotsissa vallitsi siis varsin yhtenäinen olkikattojen rakennustyyli, 

josta esimerkkinä on ollut muun muassa Seurasaaresta löytyvä Siikaisten riihi. Riihi 

siirrettiin Seurasaareen vuonna 1958, mutta riihen oven yläpuolelta löytyy vuosiluku 

1777, joka todennäköisesti viittaa sen alkuperäiseen rakennusvuoteen (Valonen & Vuoristo 

1994, 67 & 143–144). Tällä hetkellä riihellä ei kuitenkaan enää ole olkikattoa, vaan se 

näyttää vaihtuneen pärekattoon. Vaikka pohjoisruotsalaisen kattotyypin kerrotaan olleen 

Suomessa yleisin, vaikuttaa siltä, että suomalaisissa 1800-luvun lopulta lähtien julkaistuissa 

oppaissa rakennusohjeet eivät ole pohjoisruotsalaisen olkikattotyypin mukaisia, vaan 

viittaisivat enemmän eteläruotsalaiseen eli skoonelaiseen alta sidottuun olkikattotyyppiin. 

Hyvösen mukaan skoonelaisen katon rakentaminen oli vaikeampaa, joten ehkä tästä 

syystä ohjeita tarvittiin juuri sen tyylisen katon rakentamiseen, eikä pohjoisruotsalaisesta 

katosta löydy yhtä lailla ohjeita. Seuraavissa kappaleissa syvennymme tähän suomalaista 

rakennusoppaista löytyvään, skoonelaista rakennustapaa muistuttavaan, olkikattotyyppiin ja 

sen rakennusvaiheisiin. 
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Kuva 8. Siikaisten riihi. Valonen & Vuoristo. (1994).

Kuva 7. Eteläruotsalainen eli skoonelainen olkikatto. Erixon & 
Nyman. (1948).
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Olkikaton rakennus aloitettiin naulaamalla kattokannatteisiin riukuja tai rimoja (A) niin 

tiheään, että oljet voitiin sitoa riukujen päälle kolmesta tai neljästä kohdasta (Sjöström 1891, 

65). Tämä tarkoitti, että riu’ut asetettiin 30–40 cm päähän toisistaan (Keinänen 1925, 138). 

Räystäiden alukset laudoitettiin sekä sivu- että päätyseiniltä niin, etteivät alta katsottuna oljet 

näkyneet ollenkaan (Sjöström 1891, 65). Tämä luultavasti auttoi olkia pysymään paikoillaan, 

kun niiden ladonta aloitettiin. 

Olkinippujen päät leikattiin tasaisiksi ja ladonta aloitettiin katon alareunasta. Lyhyimmät 

niput laitettiin alimpiin riveihin ja pisimmät katon harjalle. Kun olkinippu oli asetettu katolle, 

se avattiin nipusta. Kun olkia oli levitetty katolle muutaman metrin alueelle, laitettiin niiden 

päälle ohut puristusrima (B), joka sidottiin lujasti kiinni alusrimoihin joko vitsoilla tai 

rautalangalla (C) 30 cm välein. Olkinippuja ei välttämättä tarvinnut avata nipuista, jolloin 

katosta tuli lujempi, mutta olkea meni enemmän. Näin kattamista jatkettiin harjalle asti. 

Harjalla olki käännettiin kahden ylimmän riman alle. Ylimpään olkikertaan laitettiin ohuelti 

kerros pisimpiä olkia ja taitettiin niiden päätyjä 30 cm harjan yli. Tämän päälle laitettiin 

vielä paksu kerros olkia ja taitettiin 45 cm harjan yli. Lopuksi vielä laitettiin paksukerros 

olkia, jotka taitettiin harjan yli tasaisesti molemmin puolin. Tämän kerroksen olkien tyvipuoli 

asetettiin sille puolelle rakennusta, johon tuuli ja sade enemmän osui. Oljet kiinnitettiin 

kahdella harjan molemmin puolin sijoitetulla rimalla (D), jotka kiinnitettiin alla oleviin 

riukuihin. Harja voitiin peittää laudoilla. (Sjöström 1891, 65–66.) Kun katto oli rakennettu 

valmiiksi, se voitiin haravoida kevyesti, leikata terävällä veitsellä törröttävät oljet tasaiseksi 

ja tasoittaa räystäältä olkien päät tasaisiksi, jotta vesi pääsi valumaan alas. Räystään alus 

voitiin laudoittaa, jottei tuuli päässyt repimään räystästä. Yhden arvion mukaan olkikaton 

valmistukseen meni neliömetriä kohden (kattotuolien lisäksi) 25 kg olkia, 3 m alusriukuja, 3 

m siderimoja, 3 m rautalankaa, 5 kpl nauloja ja työtä noin tunti. (Siikonen 1951, 194.)
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Kuva 9. Olkikaton periaateleikkaus, josta löytyvät tekstissä 
mainitut olkikaton osat. Kangasniemi, F. (2022). 
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2.2 Eriste kattorakenteissa

Olki oli sammalen ohella perinteinen täyteaine puuvälipohjissa. Sen käyttö väheni 

1900-luvulla, jolloin tilalle tuli muun muassa teollisesti tuotettu turvepehku. Savea 

käytettiin puuvälipohjissa tiivistysaineena levittämällä sitä ohuesti eristetäytteiden päälle. 

Savesta ja olkisilpusta valmistettiin 1800-luvulla polttamattomia olkisavitiiliä, joita 

ladottiin eristetäytteiden alle ¼ kiven eristyskerros. Tällainen rakenne on löydetty kahdesta 

1890-luvulla rakennetusta helsinkiläisestä kerrostalosta. (Neuvonen ym. 2002, 106.) 

Kivirakennuksissa, joissa oli joko tiilistä holvattu tai betonista valettu katto, tarvittiin eristettä 

ylä- ja alapohjaan, jottei lämpö karannut ullakolle tai kellariin. Eriste myös vaimensi ääntä, 

joten sitä käytettiin ylä- ja alapohjien lisäksi välipohjissa kerrosten välillä. Eristeenä käytettiin 

erilaisia keveitä täyteaineita, muun muassa olkea. Täytekerroksen tuli olla kuiva ja tiivis sekä 

paksuudeltaan vähintään 30–35 cm, jotta se eristi kylmältä. (Keinänen 1925, 55.) 1920-luvulla 

Sahateollisuuskoulussa rakennusopista luennoinut V. Keinänen kirjoitti oppikirjan 

Rakennusmiehen puuoppi sekä ammattikoululaisia että itseopiskelevia varten (Keinänen 1925, 

3). Uskoisin, että kirja kuvailee varsin luotettavasti kyseisen aikakauden rakennustapoja. 

2.3 Ulkomaiset rakennustavat – toiveita tulenkestävästä oljesta

Suomenkielisestä kirjallisuudesta sekä lehdistä löytyy huomattava määrä kuvailuja 

ulkomaisista tulen kestävistä olkirakenteista, mutta niiden käytöstä Suomessa on niukasti 

tietoa. Kirjoitusten määrästä voisi tulkita, että kiinnostusta tulenkestävää olkirakentamista 

kohtaan on selkeästi ollut. Vaikkei ole varmaa, minkä verran rakennustapoja Suomessa on 

käytetty, on ne relevanttia tuoda esille, sillä niillä on mitä todennäköisimmin ollut vaikutusta 

myöhäisempien suomalaisten olkituotteiden kehitykseen. Uskoisin, että ne ovat olleet 

innoittajina ja referensseinä suomalaiselle 1900-luvun olkirakentamiselle. Tässä luvussa 

siis käsittelen erilaisia ulkomaisia olkirakennustekniikoita, joista Suomessa on oltu tietoisia 

ja kiinnostuneita. Pidän mahdollisena, että kokeilunhaluisimmat ovat niitä Suomessakin 

testanneet, vaikkei kirjallista tietoa tästä runsaasti löydy. Nämä olkirakenteet on valmistettu 

käsin puidusta viljasta eli sijoittuvat aikaan ennen teollistumista. 
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2.3.1 Venäläinen olkilevy

Tässä luvussa käsittelen yhtä venäläistä olkirakentamistapaa, jonka vaikutteita on 

nähtävissä myöhemmässä suomalaisessa ruokorakentamisessa. Vuonna 1886 julkaistiin opas 

nimeltä Johdatus tulenkestäwien olkimatto-kattojen, seinien, wälikattojen ja palomuurien 

walmistamiseen, sekä pieni osoitus sawihuoneiden rakentamisessa, jossa esiteltiin venäläisiä 

saviolkirakentamisen innovaatioita. Tietoa halvoista ja toimivista rakennustavoista haluttiin 

Venäjällä levittää laajasti etenkin talonpojille. Kirjan levikki oli Venäjällä suurta ja teoksesta 

tehtiin vuodessa 6 painosta. (Wenäjän kansanvalistusministeriön asettama oppinut komitea 

1888, 2–3.) Kirja käännettiin suomen kielelle vuonna 1888, mutta ei ole varmaa, miten kirja 

levisi ja käytettiinkö oppeja 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. On kuitenkin mahdollista, jopa 

todennäköistä, että samankaltaisia rakennusmenetelmiä kokeiltiin Suomessa, sillä vain 50 

vuotta kirjan julkaisun jälkeen markkinoille tuli hämmästyttävän samanlainen suomalainen 

rakennustuote, Berger-nimellä tunnettu saviruokolevy (Rakennustaito Nro 22 1938, 358), 

jossa oljen sijaan raaka-aineena käytettiin järviruokoa. Myös venäläisessä oppaassa pohdittiin 

ruo’on käyttöä olkien sijaan, mutta materiaalien saatavuuden vuoksi sitä ei Venäjällä kokeiltu 

käytännössä (Wenäjän kansanvalistusministeriön asettama oppinut komitea 1888, 7). 

Vuonna 1881 Krasnousimin realikoulu Venäjällä perusti farmin, johon he saivat niukasti 

taloudellista tukea. Tilojen rakentamiseen ja maatalouskoneiden ostoon saatiin kihlakunnan 

hallitukselta vuosittain 500 ruplan avustus, joten täytyi rakentaa mahdollisimman edullisesti. 

Rahaa ei riittänyt puuhun, vaan rakennusmateriaalina käytettiin vitsoja, olkea ja savea. 

Erityisesti kattoon olisi tarvittu puuta, sillä tavallinen talonpoikaisolkikatto oli herkästi 

syttyvä. Rahapulan vuoksi farmi kokeili olkien paloturvallisuuden parantamista laittamalla 

katon olkilyhteiden päälle savea. Tällainen katto osoittautui kuitenkin liian raskaaksi ja 

lopulta paloi tuhoten arvokkaita työkaluja. Virheen jälkeen farmi päätti jatkaa tulenkestävien 

saviolkirakenteiden tutkimista kokeellisesti ja onnistuneet koetulokset koottiin kyseiseen 

kirjaan. (Wenäjän kansanvalistusministeriön asettama oppinut komitea 1888, 2–3.) 

Erilaisten kokeilujen jälkeen päädyttiin olkimattoon, joka valeltiin molemmin puolin 

savella. Se oli todella halpa ja tulenkestävä rakennusmateriaali, jota voitiin käyttää kattojen 

kattamiseen, seinien verhoiluun, välikattojen peittämiseen lautojen asemasta sekä palomuurien 

rakentamiseen. Olkimattolevyn valmistus aloitettiin kutomalla matto kosteista oljista työhön 

erityisesti tarkoitetuilla kutomapuilla. Kutomiseen voitiin käyttää kaikenlaisia olkia: pitkiä, 

lyhyitä, ruhjoutuneita ja ehjiä. Maton leveys ei siis riippunut olkien pituudesta. Loimilankoina 
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käytettiin joko jäykkää verkkolankaa tai kiertämätöntä nuorta. Jotta matosta saatiin 

tulenkestävä, se kuorrutettiin lihavalla savella, jossa ei juurikaan ollut hiekkaa. Savettamista 

varten tehtiin kuoppa, johon juokseva saviliuos kaadettiin, olkimatot kastettiin liuokseen ja 

poljettiin jaloilla niistä ilma pois. Matot jätettiin kuoppaan yöksi tai vuorokaudeksi. Märkänä 

matot olivat painavia, joten niitä kuivattiin maassa ennen paikalleen asennusta. (Wenäjän 

kansanvalistusministeriön asettama oppinut komitea 1888, 7-17.)

Olkimattolevyn tulenkestävyyttä testattiin lukuisissa kokeissa ympäri Venäjää. Esimerkiksi 

Siperian ja Uraalin taideteollisuusnäyttelyyn valmistettiin pieni olkimatoista tehty 

huone, jota yritettiin polttaa monin eri keinoin. Huoneen päälle valeltiin paloöljyä 

ja sytytettiin ulkopuolelta palamaan. Kun kokeeksi rakennuksen vintti täytettiin 

oljilla ja realikoulun oppilaita laitettiin sisälle juomaan teetä, edes seinät eivät sisällä 

lämmenneet ulkopinnan roihutessa. Kokeita tehtiin useiden päivien ajan ja paikalla oli 

katsomassa suuri joukko kansalaisia ja jopa itse Suuriruhtinas Mikael Nikolajevitsh. 

(Wenäjän kansanvalistusministeriön asettama oppinut komitea 1888, 3–5.) Kokeet 

olkilevyn tulenkestävyydestä kuulostavat niin hurjilta, että herää vahva epäilys niiden 

todenmukaisuudesta. Yhden kertomuksen perusteella on haastava arvioida kuvaillun kokeen 

luotettavuutta, mutta uskoisin olkimattolevyn olleen tulenkestävä, sillä samankaltaisia 

rakenteita on myöhemmin kuvailtu tulenkestäviksi. Näihin rakennustapoihin syvennyn 

kappaleessa 2. 

2.3.2 Saksalaiset olkilevyt

Samoihin aikoihin Krasnousimin realikoulun kanssa Saksassa kehiteltiin hyvin saman oloinen 

olkilevy. Vuonna 1906 Wakuuttaja-lehdessä kerrottiin tulenkestävästä olkikattomateriaalista, 

joita oli alettu vakuuttaa alennettuun hintaan. Kyseinen olkikatto valmistettiin niin, että 

75 cm x 75 cm kehikkoon aseteltiin kerros olkia. Jotta levystä tulisi kestävämpi, olkien 

läpi ommeltiin lankaa. Tämän jälkeen oljet kastettiin läpimäräksi liiman, saven, kalkin 

ja tervaveden seoksessa ja annetiin kuivua kovaksi. Levyjä käytettiin kattotiilien tapaan 

naulaamalla ne katolle rimoihin niin, että kaikkialla oli kaksinkertainen olkilevykerros. 

(Wakuuttaja 1906, 76.) Freiburgissa suoritettujen palokokeiden tuloksena olkilevyt 

osoittautuivat jopa kattotiiliä kestävämmiksi rakennusaineiksi, sillä ne eivät sortuneet, 

kuten tiilet, ja palosta huolimatta säilyivät vedenkestävinä. Levyt ainoastaan hiiltyivät 

pinnasta. (Rakennustaito 1911, 132.) Sitä, kuinka luotettavia kokeet olivat, on vaikea 
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arvioida, mutta joka tapauksessa rakenne oli mitä todennäköisimmin tulenkestävä, sillä 

muutoin vakuutusyhtiöt eivät olisi vakuuttaneet sitä alennettuun hintaan. Mitä suurempi 

riski vakuutettavalla kohteella on palaa, sitä suurempaa vakuutusmaksua siitä täytyy maksaa. 

Krasnousimin realikoulun olkilevyissä ja saksalaisissa olkilevyissä on käytetty hieman 

erilaisia raaka-aineita tulenkestävyyden mahdollistamiseksi, mutta levyn valmistuksesta 

löytyy yhteneväisyyksiä ompelutekniikan osalta. 

Rakennustaito lehdessä (1920) kerrottiin toisesta samantyylisestä saksalaisesta vanhasta 

tulenkestävästä olkikattolevystä, joka oli ollut käytössä jo yli sata vuotta. Levyt valmistettiin 

levittämällä savea ohuehkon olkikerroksen molemmille puolille, jonka jälkeen oljet 

käännettiin kaksin kerroin ohuen puukepin ympärille 40 cm x 80 cm kokoiseksi levyksi. Levyt 

kiinnitettiin puukepeistä paanujen tavoin katolle limittäin. Tämän levyn hyviä ominaisuuksia 

olivat edullisuus, keveys, tulenkestävyys ja vedenpitävyys. Hiilipulan myötä perinteisempien 

kattotiilien valmistus ei ollut laajalti mahdollista, joten tässä olkikatteessa nähtiin potentiaalia 

niiden korvaamiseen. (Rakennustaito 1920, 158 & 159.) Raaka-aineiltaan levy oli hyvin 

samanlainen, kuin Krasnousimin realikoulun olkimattolevyt. Kaiken kaikkiaan pidän erittäin 

epätodennäköisenä, etteikö Suomessa olisi käytetty jonkinlaisia saven ja oljen levymäisiä 

rakenteita, sillä samanlaisessa ilmastossa on sekä Saksassa että Venäjällä käytetty tällaisia 

levytekniikoita. Samanlaisia tarpeita paloturvallisuuden ja edullisuuden näkökulmasta on 

myös Suomessa ollut ja lukuisten lehtiartikkeleiden sekä muiden kirjoitusten valossa myös 

kiinnostusta näitä tekniikoita kohtaan on ollut. Savi-olkilevyjen käyttö on varmasti ollut 

vähäistä, sillä muuten siitä löytyisi laajemmin tietoa, mutta uskon, että kokeilunhaluisia 

rakentajia Suomestakin on löytynyt. 
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3 Koneellisesti puitu olki – rakennustekniikat 
1900-luvulla 

Suomalainen maanviljely alkoi koneellistua 1940-luvulla (Heikkilä 2007), jonka seurauksena 

pitkä käsin puitu olki alkoi väistyä lyhyen koneellisesti puidun oljen tieltä. Yhteistä kaikille 

tässä luvussa esitellyille olkituotteille ja -tekniikoille on se, että niiden perusraaka-aine, 

olki, on koneellisesta puintitavasta johtuen lyhyempää kuin aiemmin käytössä ollut käsin 

puitu pitkä olki. Kun aiemmissa olkirakennustekniikoissa suosittiin rukiinolkea sen pituuden 

vuoksi, voitiin nyt hyödyntää muitakin viljalajeja, sillä lyhyemmätkin viljalajit sopivat uusiin 

rakennustekniikoihin. Esimerkiksi Olha-levyssä on käytetty sekä rukiin että vehnän olkea 

(Mäkiö 1990, 260). 

Rakentamisen teollistuessa massiivihirsi- ja massiivikivirakenteiden tilalle tuli 

kerrosrakenteita, joissa materiaaleina käytettiin muun muassa betonia, terästä, muovia 

ja puuta. Tämän muutoksen keskellä myös olkirakennustavat ja -tekniikat muuttuivat 

merkittävästi. Tässä luvussa tarkastelen uusien rakennustapojen kehitystä sekä niiden eroja ja 

yhtäläisyyksiä vanhempiin edeltäjiin. 

3.1 Järviruokolevyt

Vuonna 1938 kerrottiin Rakennustaito-lehdessä uudesta kotimaisesta ääntä ja lämpöä 

eristävästä Berger-levystä, jota voitiin käyttää puukuitulevyjen tapaan. Levy valmistettiin 

kokonaisista ruo’oista, jotka kudottiin koneella 150 cm x 260 cm tai 150 cm x 300 cm 

kokoisiksi valmiiksi rakennuslevyiksi. Levyissä ei käytetty sidosaineita tai muita lisäaineita 

ja niitä myytiin rautakaupoissa. (Rakennustaito Nro 22 1938, 358.) Levyn rakennustapa 

ja käyttökohteet ovat hyvin samankaltaisia venäläisen olkimattolevyn kanssa. Vaikkei 

tätä rakennusmateriaalia koskaan valmistettu oljesta, on merkittävää nostaa se esille, 

sillä se selvästi on kotimainen versio Krasnousimin realikoulun farmin olkimatoista. 

Materiaalina on oljen sijaan käytetty ruokoa, mikä selittyy raaka-aineen saatavuudella. 

Suomen maatalous alkoi koneellistua 1940-luvulla (Heikkilä 2007), joten pidemmän oljen 

saatavuus heikkeni hiljalleen ja 1980-luvulle siirtyessä lähes kaikki vilja puitiin koneella 

(Heikkinen 2007). Sen sijaan ruoko niitettiin talvella järvenjäällä hevosen vetämällä niitto- ja 

leikkuukoneella (Westermarck ym. 1998, 75), joten pitkää ruokoa oli käytettävissä mattojen 
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ompeluun. Jo realikoulun tutkimuksissa pohdittiin ruo’on käyttämistä olkimaton raaka-

aineena, mutta Venäjällä ruo’on heikon saatavuuden vuoksi kokeet tehtiin oljella (Wenäjän 

kansanvalistusministeriön asettama oppinut komitea 1888, 7). Se, että 50-vuotta realikoulun 

oppaan julkaisun jälkeen Suomen markkinoilta löytyy lähes identtinen rakennustuote, 

mielestäni kertoo, että realikoulun ohjeilla on Suomessa mitä todennäköisimmin valmistettu 

olkilevyjä jo 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa.
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Kuvat 10, 11 ja 12. Yllä olevissa kuvissa kokonaisia Berger-levyjä 
sekä niiden leikkausta pienemmäksi. Berger-levy voidaan katkaista 
olkien suuntaisesti leikkaamalla levyn rautalangat ja taittamalla ne 
levyn läpi. Jos levy halutaan leikata olkien vastaisesti, voidaan se 
tehdä sahalla tai kirveellä. E.Sarlin AB OY. (1938). 
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Kuva 13. Valmistajan mukaan Berger-levyjä voi käyttää erittäin 
monipuolisesti; ne soveltuvat muun muassa kivi-, tiili-, betoni- 
ja puurakennuksiin. Tässä kuvassa näkyy, miten Berger-levyjä 
voidaan käyttää puurakennuksessa sisä- ja ulkoseinissä sekä 
välipohjissa. E.Sarlin AB OY. (1938). 
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3.2 Olkilevyt 

Koska Suomessa ei enää ollut saatavilla pitkää olkea, joka olisi mahdollistanut esimerkiksi 

Berger-levyn kaltaisen kudotun rakenteen, tarvittiin lyhyempään olkisilppuun aina jokin 

sidosaine, jolla oljesta voitiin valmistaa yhtenäinen massa. Suomessa oli ainakin kahdenlaisia 

olkilevyjä; tiiviiksi korkeassa lämpötilassa oljista puristettuja Olha-levyjä sekä oljesta ja 

mineraaliseoksesta valmistettuja Rakennuslevy Oy:n olkilevyjä. 

Olha-olkilevyä käytettiin lämmöneristeenä ja se korvasi seinän sisä- ja ulkopuolisen 

laudoituksen. Levy valmistettiin korkeassa lämpötilassa puristetuista rukiin ja vehnän oljista 

ja sen molemmille puolille liimattiin kartonki, joka suojasi kuljetuksessa ja toimi alustana 

tapetoinnille ja maalaukselle. Levyn paksuus oli 50 mm, leveys 1200 tai 1220 mm ja pituus 

tilauksen mukainen. (Mäkiö 1990, 260.) Levyn pintaa voitiin käsitellä myös rappauksella, 

jolloin oli suositeltavaa poistaa kartonkipinnoite, jotta rappaus tarttuisi hyvin levyn karheaan 

pintaan (Oy Olkirakenne 1944, 1). Oletettavasti Olha-levyt olivat varsin edullisia, sillä niiden 

käyttö sijoittui Suomessa erityisesti jälleenrakennuskaudelle ja 1940-luvun alussa ne olivat 

yksi lukuisista pula-ajan rakennusmateriaaleista esimerkiksi helsinkiläisissä kerrostaloissa 

(Mäkiö 1990, 23 & 260). 1950-luvulla Olha-levyjä käytettiin omakotitaloissa esimerkiksi 

Espoon Tapiolassa. Levy oli ruotsalainen keksintö, sitä valmistettiin pohjoismaissa 1930- ja 

1940-luvuilla ja se oli aikanaan patentoitu 28 maassa. Suomessa levyjä valmistettiin Olha-

tuotenimellä Oy Olkirakenteen toimesta vuosina 1939–1959 Vaasassa ja Olkiluodossa. 

(Westermarck ym. 1998, 36.) Olha-levyjä mainostettiin myös tuotenimellä ORA (Oy 

Olkirakenne).

Rakennuslevy Oy:n toimitusjohtaja Isak Räsänen kehitteli keväällä 1937 oljista ja 

mineraaliseoksesta valmistetun rakennuslevyn. Olki-mineraaliseos puristettiin kokoon 

muotissa, jonka jälkeen se kuivattiin. Levyjä voitiin valmistaa tarpeesta riippuen 

paksuudeltaan aina 2 senttimetristä 8 senttimetriin. Niiden lämmöneristyskyky osoitettiin 

kokeessa, jossa 5 cm paksua levyä poltettiin 10 min ajan ja lämpö ei merkittävästi siirtynyt 

levyn läpi, vaikka toinen puoli hohkasi punaisena. Levyjen palamattomuus todistettiin 

niin, että levytehtaan seinän viereen sytytettiin kokko tunnin ajaksi. Kokko ei rikkonut 

seinää tai kyennyt sytyttämään sitä tuleen. Näillä kokeilla pyrittiin vakuuttamaan lehdistö, 

palokunta sekä kaupungin edustajat tuotteen laadusta. (Rakennustaito Nro 16 1938, 246.) Isak 

Räsäsen vannoi, että olkilevyjä voitiin käyttää kivennäisaineen ja puun tilalla kaikenlaisissa 

rakennuksissa maalla ja kaupungissa. Itselleen hän oli rakentanut levyistä huvilan, jossa 
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seinät, lattiat, katot ja jopa ovet oli valmistettu saven ja sementin sitomista olkilevyistä. Hänen 

mielestään olkilevy sopii asuin-, karja- ja ulkorakennuksiin sekä vesi- ja kukka-altaisiin. Hän 

kertoo, että puunavetat, saunat ynnä muut voidaan vuorata olkilevyillä, jolloin rakennuksesta 

tulee palonkestävä ja mätänemätön. Lisäksi levyjä voitaisiin käyttää lehmien ja hevosten 

alustoissa betonin sijaan, jolloin lattia olisi joustavampi ja miellyttävämpi. (Keskisuomalainen 

1939, 4). Räsäsen puheiden tueksi olkilevyjen todellisista ominaisuuksista tai käyttömäärästä 

ei löydy kattavasti tietoa. Räsäsen myyntipuheet kuulostavat mahtipontisilta, joten levyjen 

todellisesta luonteesta toivoisi saavan tietoa muistakin lähteistä. Vaikuttaa siltä, että Olha-

levyt olivat tunnetumpia ja käytetympiä, kuin Rakennuslevy Oy:n olkilevyt, sillä niistä löytyy 

huomattavasti enemmän kirjallisia mainintoja esimerkiksi sanomalehdissä. 

Rakennuslevy Oy:n olkilevyn rakenne erosi merkittävästi Olha-levystä; Rakennuslevy 

Oy:n olkilevyssä sidosaineina olivat savi ja sementti (Keskisuomalainen 1939, 4), kun 

taas Olha-levyssä ei ollut lainkaan lisättyä sidosainetta, vaan olki sitoi itse itsensä kovassa 

puristuksessa ja määrätyssä lämpötilassa (Oy Olkirakenne, 2). Vaikka molempia mainostettiin 

palonkestävinä, uskoisin, että sementillä ja savella sidottu levy kesti tulta paremmin kuin 

oljista puristettu levy, sillä Olha-levyssä ainoa syttymistä estävä tekijä on hapen puute. Vaikka 

olkilevyn mainoksessa (Oy olkirakenne, 2) sanotaan sen olevan palamaton, uskoisin, että sen 

happea saava pinta voi palaa, vaikkei levy sisältä palaisi hapenpuutteen vuoksi nopeasti. 
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3.3 Olkipaalirakentaminen

Vaikka olkea on monessa muodossa käytetty pitkään, vaikuttaa siltä, että vasta paalainten 

kehittyessä 1800-luvun lopulla huomattiin olkipaalirakentamisen mahdollisuudet. 

Olkipaalirakentamista esiintyi etenkin Yhdysvaltojen Nebraskassa, jossa tavanomaisia 

rakennusmateriaaleja, kuten puuta ei ollut saatavilla. Osa 1800- ja 1900-lukujen 

vaihteessa rakennetuista rakennuksista on yhä pystyssä. 1980- ja 1990-lukuja pidetään 

olkipaalirakentamisen kukoistuskautena ympäri maailmaa. (Hollis 2005, 1.) Suosion taustalla 

oli muun muassa 1980-luvulla heräävä kiinnostus ekologista rakentamista kohtaan (Henderson 

2006, 265). Tällä hetkellä Suomessa on muutamia olkipaalirakennuksia. Yksi niistä on 

Antonian Ateljee Korppoossa (Ringbom 2010).

Olkipaalirakentamiseen sopii usea viljalaji, kuten ruis, vehnä, ohra, kaura ja riisi. Viljalajin 

sijaan olennaista on, että olki on rakennusvaiheessa tarpeeksi kuivaa. Heinä ei sovi 

rakennusmateriaaliksi, sillä se on olkea hienojakoisempaa, pehmeämpää ja kosteampaa. 

(Hollis 2005, 6). Tyypillisin olkipaalirakenne on sellainen, jossa olkipaali on eristeenä 

puurunkoisessa rakennuksessa. Olkipaaleista on kuitenkin mahdollista rakentaa myös 

niin, että koko rakennus on täysin kannatettu oljilla. Tämä on harvinaisempaa, mutta myös 

Suomesta löytyy rakennus, jossa olkea on käytetty rakennuksen kantavana materiaalina. 

Inkooseen 2000-luvun puolella rakennetussa kodissa koko kantava runko on olkea. Talon 

valmistuessa se oli tiettävästi Suomen ainoa olkirunkoinen, ehkä jopa ensimmäinen 

laatuaan. (Tiainen, 2011). Itse kuitenkin epäilen, että olkikannatteisia rakennuksia olisi 

Suomessa ollut aiemminkin, sillä pula-aikoina maatalousrakennuksissa on nähty monenlaista 

soveltamista raaka-aineiden puutteen vuoksi. Pidän kuitenkin mahdollisena, että Inkoon 

rakennus voisi olla ensimmäinen asuinkäyttöön tarkoitettu rakennus, joka on valmistettu 

kantavia rakenteita myöten oljesta. Inkoon rakennus sijoittuu 2000-luvun ympäristötietoiseen 

ja luonnonmukaisuudesta ammentavaan olkirakentamiseen, kun taas pula-ajan 

olkipaalirakenteita valmistettiin ensisijaisesti edullisuuden sekä muiden rakennusmateriaalien 

saatavuusongelmien vuoksi. 2000-luvun ilmiöön syvennyn luvussa 3.

Olkipaalirakennuksen seinien rakentaminen aloitetaan latomalla paalit juoksulimityksellä 

puolen paalin välein. Seinän voi jäykistää esimerkiksi metallivaijereilla, jotka puristavat 

olkipaalit kiinni perustuksiin (Hollis 2005, 5 & 10.) tai puisella pilari-palkkirangalla, joka 

kannattelee rakennusta oljen ollessa eristeenä. Näiden lisäksi kolmas vaihtoehto on kierittää 

olkipaalit laastissa ja muurata yhteen, jolloin paaleille muodostuu kova kuori (Westermarck 
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Kuvat 14 ja 15. Olkipaalirakennus työvaiheessa. Hollis, M. (2005). 



29

ym. 1998, 24). Näistä kolmesta vaihtoehdosta puurunko kuulostaa jäykimmältä, mutta en 

osaa arvioida, miten rakennustapojen kantavuudet todellisuudessa eroavat toisistaan. Joka 

tapauksessa jollain olkipaaleja on syytä jäykistää, sillä Holliksen mukaan ilman jäykistävää 

rakennetta olkipaaliseinä alkaa huojua jo kahden metrin korkuisena (Hollis 2005, 5). Toisaalta 

tämän näkemyksen kanssa suuressa ristiriidassa on tieto siitä, että Inkooseen rakennettu 

asuintalo on ainoastaan olkipaalein kannateltu. Suomen rakennusmääräykset eivät missään 

nimessä salli huojuvien ja epävarmojen rakenteiden valmistamista. Jää siis epäselväksi, 

millainen kannatuskyky oljella itsessään on ja kuinka olkikannatteinen rakenne jäykistyy. 

Joka tapauksessa puu on ollut olkipaalirakennusten yleisin kantava materiaali (Tiainen, 2011). 

Kun olkipaalit on ladottu seinään ja seinä on jäykkä tavalla tai toisella, se yleensä rapataan 

kolme kertaa kalkki-, savi- tai sementtipohjaisella laastilla sekä sisä- että ulkopuolelta. 

Valmis olkipaaliseinä on noin puoli metriä paksu, sillä on erinomainen lämmöneristys- ja 

tulensietokyky, se pystyy kantamaan kattokuormaa sekä kestää iskuja. Olkipaaleista voi 

rakentaa muun muassa koteja, liiketiloja ja maatilarakennuksia. (Hollis 2005, 6.) 
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Kuva 16. Olkipaalirakennuksen periaateleikkaus, jossa yhdistyvät 
tyypillisimmän olkipaalirakennuksen yksityiskohdat; puurunko 
sekä olkisavikerrokset. Piirroksessa on myös esimerkki siitä, 
miten olkipaaliseinä voidaan yhdistää sekä ala- että yläpohjaan. 
Kangasniemi, F. (2022). 
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Vaikka olkipaalirakentaminen yleistyi maailmalla vasta 1900-luvun loppupuolella, kerrotaan 

suomalaisesta olkipaalirakentamisesta Keskisuomalaisessa jo 1930-luvulla. Suomen 

Jokoisissa oli kokeiltu olkiseinätyyppiä, jossa prässätyt olkipaalit ladottiin päällekkäin 

ja yhdistettiin tapeilla. Rakennukseen oli lisäksi tehty sekä väli- että vesikatto oljesta. 

Jokioisissa tehty navetta rakennettiin huolellisesti kuivalle alueelle ja se kesti hyvänä, kun 

taas sikala epäonnistui huonon paikan ja kehnon suunnittelun vuoksi. Rakennuspaikka 

täytyi valita kuivalta alueelta, esimerkiksi soratörmältä. Rakennustavan hyvinä puolina 

nähtiin edullisuus ja se, että olkirakennus kesti melko pitkään mätänemättä. Haasteena oli 

herkkä syttyminen, jonka seurauksena ei suositeltu tulisijan sijoittamista olkirakennukseen 

tai sen läheisyyteen. Lisäksi ongelmaksi muodostuivat olkirakenteisiin pesivät rotat. 

Rottakarkotteena käytettiin suolaa hyvällä menestyksellä. (Keskisuomalainen 1932, 2.) 

Jokoisten kartanon olkirakennusten lisäksi Ypäjälle rakennettiin olkipaaleista navetan jatke, 

jonka suunnitteli arkkitehti Peltonen. Navetan lisäosa oli kooltaan 15 m x 24 m. Ensin 

rakennukselle pystytettiin kehä pyöreistä puista, jonka jälkeen seinät kasattiin kerroksiksi 

olkipaaleista ja yhdistettiin paalit seipäillä lävistämällä. Olkipaaleista rakennettuja navettoja 

ja kanaloita kehuttiin esimerkillisinä pula-ajan ratkaisuina, joissa rakennuskustannukset 

pysyivät kohtuullisina. (Karjatalous 1931, 599.) Olkipaalirakentamista oli Suomessa siis 

verrattain aikaisin, kun rakennustavan varsinainen kukoistuskausi sijoittui vasta 1980- ja 

1990-luvuille. Pula yleisemmistä rakennusmateriaaleista kannusti kokeilemaan vaihtoehtoisia 

rakennusmenetelmiä. 

1930-luvulla maataloushallituksen rakennusosastojohtaja, arkkitehti Peltonen, kuitenkin 

kertoi, ettei olkirakentaminen ollut vielä merkittävä rakennustapa. Potentiaalia olisi voinut 

olla etenkin maatalousrakennuksissa, jos olkea ja erityistä sidosainetta yhdistämällä olisi 

voitu valmistaa tulenkestäviä tiiliä. Olkea oli saatavilla joka paikkakunnalla, eikä sidosaineen 

kuljetus ollut kallista. Tällaisia vaihtoehtoja oli myös kokeiltu, mutta menestyksettä. 

(Keskisuomalainen 1932, 2.) Jälleen kerran oljen tulenarkuus hillitsi rakennustavan laajempaa 

leviämistä. Olkipaalirakentamisen käyttökohteet näyttivät olevat samat kuin perinteisillä 

olkikatoilla aiemmin: ladot ja muut maatalousrakennukset, joissa tulisijaa ei tarvittu. Sen 

sijaan sinnikäs yritys palonarkuuden ratkaisemiseksi nousi jälleen esille. Keskisuomalaisessa 

(1932) mainitut tulenkestävät tiilet muistuttavat kevytsavea, jossa nestemäiseen saveen on 

sekoitettu runsaasti olkea. Kevytsavi yleistyi Suomessa 2000-luvun alussa ja siihen syvennyn 

luvussa 3. 
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3.4 Ulkomaiset rakennustavat

Tässä kappaleessa esittelen olkirakennustapoja, joiden käytöstä Suomessa ei ole varmuutta, 

mutta joita muualla Euroopassa on 1900-luvulla esiintynyt. Nämä rakennustavat on esitelty 

luonnonmukaisten rakennusaineiden valmistuksesta ja käytöstä kertovassa Teknillisen 

korkeakoulun esitutkimuksessa (Westermarck ym. 1996), mutta niiden yhteys suomalaiseen 

olkirakentamiseen on epäselvä. Uskoisin, että näistä rakennustavoista on Suomessa voitu olla 

tietoisia, vaikkei niitä todennäköisesti ole käytetty. 

3.4.1 Saksalainen savi-olkipienelementti

Vuodesta 1990 asti valmistettu, Lehmoment-tuotenimellä kulkeva, savi-olkipienelementti oli 

saksalainen patentoitu rakennustuote, jota voitiin käyttää ulko- ja sisäseiniin sekä alakattoihin. 

Savi-olkimassasta valmistetun 115 mm paksun levyn sisällä kulki puurankoja, jotka toimivat 

elementin kantavana rakenteena. Suomessa tarvittavan lämmöneristyksen saavuttamiseksi 

elementtejä olisi täytynyt asentaa kolme rinnakkain. (Westermarck ym. 1998, 38.) Ei ole 

varmaa, minkä verran kyseistä tuotetta on Suomessa käytetty, mutta myöhemmin 2000-luvun 

puolella valmistettuja EcoCocon-pienolkielementtejä on Suomessakin käytetty. Näihin 

EcoCocon-elementteihin syvennyn luvussa 3. 

3.4.2 Ruotsalainen olkihirsi

Ruotsissa kehitettiin eri yliopistojen tukemana tekniikkaa, jolla voitaisiin valmistaa oljesta 

kantavia ja lämpöeristäviä rakennuskappaleita. Olki puristettiin sen omia liima-aineita 

hyödyntäen kovassa paineessa tiiviiksi hirren ja harkon kaltaiseksi rakennuskappaleeksi. 

Olkihirret eivät olleet tuotannossa vielä 1990-luvun lopulla. (Westermarck ym. 1998, 25.) On 

harvinaisempaa, että olkea käytetään kantavana rakenteena, joten tämän tuotteen käyttöä ja 

kehitystä olisi ollut erityisen mielenkiintoista seurata. Näyttäisi kuitenkin siltä, että olkihirsi 

jäi kokeelliseksi rakennusmateriaaliksi, eikä materiaalia ole laajemmin käytetty ainakaan 

Suomessa. Uskon, että uudesta rakennusmateriaalista olisi 2000-luvulla julkaistu artikkeleita, 

jos tuote olisi yleistynyt laajemmin. Jopa yksittäisistä käyttökohteista olisi uutisoitu mitä 

todennäköisimmin. 
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4 Olki uusin silmin ympäristökriisin keskellä 
2000-luvulla 

2000-luvulle siirryttäessä olkirakentamisen edellytykset oljen pituuden osalta pysyivät 

ennallaan, minkä seurauksena olkituotteista löytyy samankaltaisuuksia verrattuna 1900-luvun 

olkirakentamiseen. Sen sijaan olkirakentamiseen kannustavat motiivit muuttuivat täysin; 

edullisuuden sijaan oljesta kiinnostuttiin ensisijaisesti sen ympäristöystävällisyyden vuoksi. 

1900-luvun alkupuolella uudet energia- ja raaka-ainelähteet sekä teknologia mahdollistivat 

muovi-, sementti-, teräs- ym. pohjaiset rakennusaineet, jotka syrjäyttivät nopeasti 

siihen asti käytössä olleet rakennusaineet. Uusien rakennusaineiden uskottiin olevan 

entisiä parempia, joten kehitystyö keskitettiin niihin. Rakennusaineiden valmistuksen 

energiatasoon, sivutuotteisiin ja työturvallisuuteen sekä hävittämiseen ja kierrätykseen 

liittyvien ympäristöongelmien vuoksi niihin on vuosisadan loppupuolella kohdistunut 

muutospaineita ja samalla kiinnostus luonnonmukaisia rakennusaineita kohtaan on noussut 

niiden ympäristöystävällisyyden vuoksi. (Westermarck ym. 1996, 10.) Aiemmin olki 

oli systemaattisesti noussut esille tilanteissa, joissa syystä tai toisesta tarvittiin edullisia 

rakennusmateriaaleja, esimerkiksi jälleenrakennuskauden raaka-ainepulassa. Ympäristökriisin 

seurauksena oljesta kiinnostuttiin uudessa valossa ja edullisuuden sijaan oljessa houkutteli 

sen potentiaali ympäristöystävällisenä ja kestävänä materiaalina. Tässä luvussa käyn läpi, 

millaisia olkirakenteita Suomessa esiintyy 2000-luvulla.

4.1 Kevytsavivalu ja -harkot

Savesta ja runsaasta korsiaineksesta koostuva rakennusmateriaali kehitettiin Saksassa 

1930-luvulla, mutta Suomessa sen käytöstä ei juuri ollut kokemuksia vielä 1900-luvun 

aikana. (Westermarck ym. 1996, 52.) Rakennustavasta kerrottiin suomalaisissa lehdissä jo 

1920-luvulla, esimerkiksi Rakennustaitolehdessä kerrottiin menestyksekkäistä saksalaisista 

olki-savirakennustavoista. Saksassa olki-savirakentamiseen oli päädytty muiden 

rakennusaineiden puutteen vuoksi; sementtiä oli niukasti saatavilla ja puutavaran hinta 

korkealla. Aiemmin olkisavirakentamista oli kartettu, sillä rakenteiden pelättiin pysyvän 

kosteina sateen vuoksi, mutta kymmeniä vuosia rannikolla hyvin säilyneet olkirakennukset 

kertoivat päinvastaista. Kesäkuukausien aikana savirakennukset kerkesivät kuivua, ja 
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suojaksi niille rakennettiin vedenpitävä rappaus. (Rakennustaito 1920, 158.) Kevytsavi 

kehiteltiin raaka-ainepulassa Saksassa, mutta Suomessa siitä kiinnostuttiin vasta 2000-luvulla 

ympäristökriisin myötä. Kun kiinnostus ekologista ja luonnonmukaista rakentamista kohtaan 

kasvoi, saven ja oljen yhdistelmä alkoi selvästi yleistyä Suomessa. 

Kevytsavi on rakennusmateriaali, jossa nestemäiseen saveen on sekoitettu täyteainetta, 

esimerkiksi olkea. Kevytsavea voidaan valaa kantavan puurungon väliin tai siitä voidaan 

valmistaa erilaisia harkkoja ja elementtejä, joita kuivumisen jälkeen voidaan käyttää 

rakentamiseen. Kevytsavessa yhdistyvät sekä hyvä lämmöneristys että paloturvallisuus; 

olki huokoisena rakennusmaterialiina eristää ja savi tekee oljesta hyvin vaikeasti 

palavaa. (Saviyhdistys savirakentamisen edistämiseksi ry.) Yksi esimerkki suomalaisesta 

kevytsavirakentamisesta löytyy 2000-luvun alusta Putkilahdesta Moisionmäeltä, jossa Timo 

Suominen ystävineen rakensi oljesta ja savesta koerakennuksen. Rakennus valmistettiin olki-

savimassasta, joka puristettiin kantavan puurungon väliin liukuvalutekniikalla. (Suominen 

2003, 26.)

Kevytsaven tiheyttä voidaan vaihdella tarpeen mukaan 300 kg/m3:stä aina 1200 kg/m3 

asti. Kevytsavimassa valmistetaan sekoittamalla savi kevennysaineeseen, kuten olkeen, 

nestemäisessä muodossa, jonka jälkeen massan annetaan imeytyä. Valmista massaa sullotaan 

suoraan rakennukseen tai valmistetaan rakennuskappaleita, kuten tiiliä, harkkoja tai laattoja, 

joita voidaan käyttää rakennuksiin laastilla muuraamalla. Tarpeellinen kuivumisaika suoraan 

rakennukseen sullotulle kevytsavelle saavutetaan, kun rakentaminen aloitetaan aikaisin 

kesällä. Tarpeen mukaan seinä voidaan rapata syksyllä. Harkkoja ja tiiliä sen sijaan voidaan 

muurata niin pitkään, kun ei ole vaaraa laastin jäätymisestä. Levyrakentamisessa yhdistyvät 

molemmat rakennustavat; muuraaminen ja sullominen, eikä sen valmistus ole riippuvainen 

vuodenajasta. (Volhard ym. 1994, 23.) Suomen ilmastossa rakenteen pitkä kuivumisaika voi 

joskus tuoda haasteita, sillä sullottu massa vaatii pitkän kesän kuivuakseen. Rakennuksen 

kuivuttua kevytsaven pinta voidaan rappauksen sijaan myös slammata tai verhoilla puulla, 

kunhan riittävästä hengittävyydestä huolehditaan (Suominen 2003, 26–27.) 

Kevytsavesta valmistetulla rakennuksella on runsaasti miellyttäviä ominaisuuksia. Savi 

kerää ja luovuttaa kosteutta herkästi, mikä tasapainottaa sisäilman kosteusvaihteluita. 

Rakenne on paloturvallinen ja äänieristävä, eikä rakentaminen vaadi tekijältä erityistaitoja. 

Rakennusmateriaalit ovat terveellisiä ja turvallisia. Haasteena kevytsavirakentamisessa 

kuitenkin on saven pitkä kuivumisaika, joka voi Suomen ilmastossa tuottaa ongelmia. Lisäksi 
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suunnittelussa tulee huomioida riittävän korkea sokkeli (mielellään 500 mm maasta), jotta 

vesi ei valu rakenteen alle. (Suominen 2003, 26–27.)

4.2 Elementti

Vuonna 2008 perustettu liettualainen yritys EcoCocon Nordic Oy/Ab myy olkielementtejä, 

jotka on valmistettu tiiviiksi puristetusta oljesta sekä puusta. Elementit on rakennettu 98% 

uusiutuvista materiaaleista; niiden kantavana rakenteena toimivat kaksinkertaiset puupilarit 

sekä -palkit ja eristeenä tiivis olki. Elementit valmistetaan tehtaalla kontrolloiduissa oloissa, 

mikä mahdollistaa rakentamisen millimetrin tarkkuudella ja nopean kokoamisen työmaalla. 

(EcoCocon, Elementti.) Tällä tekniikalla on rakennettu vuoteen 2019 mennessä yli 115 

rakennusta 21 eri maassa (EcoCocon, Usein kysyttyä), joista useita kohteita on rakennettu 

myös Suomeen, esimerkiksi lomamökki Inkoon Barosundiin (EcoCocon, Projektit).

Valmiiseen seinään tarvitaan elementin lisäksi muita rakennekerroksia sekä sisä- että 

ulkopintaan. Elementin ulkopintaan kiinnitetään ilmansulkupaperi, joka on ilmatiivis ja 

kosteutta läpäisevä, eristävä kuitulevy sekä tuulettuva ulkovuori. Sisäpintaan tehdään 

pohjarappaus savella, johon kiinnitetään vahvistava verkko ja lopuksi pinta rapataan hienolla 

savella. (EcoCocon, A wall system designed by nature, 2.)

Vuonna 2009 perustettu ja hiljattain lakkautettu yritys The Natural Building Company Oy 

(Asiakastieto) tuotti Suomessa rakennuksia EcoCocon-elementeistä (Passiivitaloyhdistys). 

Yritys ehti rakentaa reilu kymmenen taloa (Björkqvist 2017). Yhtenä yrityksen 

suurimpana hankkeena oli määrä rakentaa Inkoon Länsirinteeseen neljäntoista EcoCocon-

olkielementtirakenteisen omakotitalon asuinalue, mutta konkurssin myötä hankkeen 

tilanne on tällä hetkellä avoin (Hilden 2021). Uskoakseni Länsirinteen olkikylä olisi ollut 

yksi suurimmista olkirakennushankkeista Suomessa. Inkoon kunta piti hanketta ”vihreänä 

sulkana hatussaan” (Björkqvist 2017), mikä viittaisi siihen, että tämän pioneerimaisen 

rakennushankkeen avulla kunta halusi vahvistaa identiteettiään vihreänä ja kestävänä 

asuinpaikkana.
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Kuva 19. EcoCocon-koti, jossa kurkistusikkuna rakenteisiin. 
EcoCocon. (2021). Kuvan sävykylläisyyttä muokattu.

Kuva 18. Olkielementtien asennusta työmaalla. EcoCocon. (2022). 
Kuvan sävykylläisyyttä muokattu. 

Kuva 17. Periaateleikkaus EcoCocon-olkielementin rakenteesta. 
Kangasniemi, F. (2022). 
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4.3 Olkilevy 

Oljesta valmistettuja rakennuslevyjä ei tiettävästi ole käytetty 50-luvun jälkeen, eikä 

niitä sen jälkeen Suomessa ole valmistettu. Vuonna 2014 Dovern Oy alkoi maahantuoda 

Ekopaleny Oy:n Tšekissä valmistettuja olkilevyjä, jotka puristettiin kasaan kovassa paineessa 

ja korkeassa lämpötilassa (Olkilevy). Siitä, kuinka laajasti levyjä Suomessa on käytetty, ei 

ole selvyyttä. Yrityksen verkkosivuilta ei löydy referenssikohteita, mikä on marginaalisen 

rakennustuotteen kohdalla epätavallista, jos asiakkaita on ollut. Jokainen toteutettu projekti 

kannattaa tuoda esille, jotta uudet asiakkaat kiinnostuvat rakennustavasta. Levyt vaikuttavat 

täysin samanlaisilta kuin Suomessa aiemmin tuotannossa olleet Olha-levyt ja niiden valmistus 

on aloitettu samoihin aikoihin Olha-levyjen kanssa. Ehkä levyjä valmistetaan samalla 

patentilla, kuin Suomessa Olha-levyjä aikanaan. Näyttää siltä, etteivät levyt toistaiseksi ole 

Suomessa saaneet tuulta alleen ja yleistyneet uudestaan 1950-luvun jälkeen. Levyjä voitaisiin 

nyt käyttää esimerkiksi vanhojen Olha-levyllä rakennettujen rakennusten peruskorjaamiseen. 
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5 Tulevaisuus

Tässä kappaleessa pohdin, mitkä tekijät vaikuttavat suomalaisen olkirakentamisen 

tulevaisuuden kehitykseen ja miten aiempia olkirakennustapoja voitaisiin soveltaa 

nykyrakentamiseen, jotta oljen potentiaali ekologisena ja kestävänä rakennusmateriaalina 

voitaisiin hyödyntää. Olkirakentamisen tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavia tekijöitä on 

lukuisia; muun muassa raaka-aineen saatavuus, tieto rakennustekniikoista, osaava työvoima, 

taloudellinen kilpailukyky, asenteet, lainsäädäntö sekä rakennusmääräykset määrittelevät, 

näemmekö olkirakentamisen kasvua vai katoamista. Seuraavaksi tarkastelen, miten 

nämä osatekijät tällä hetkellä vaikuttavat suomalaiseen olkirakentamiseen, ja ovatko ne 

kiihdyttämässä vai hidastamassa kehitystä. 

Tällä hetkellä Suomesta ei juuri löydy pitkäkortista olkea maatalouden koneellistuttua, 

joten tietyt pitkää olkea vaativat rakennusmenetelmät eivät tule yleistymään. On 

epätodennäköistä, että perinteisiä olkikattoja tai oljesta punottavia mattolevyjä enää Suomessa 

tullaan valmistamaan. Pitkää kortta vaativissa rakennustekniikoissa luontevampi raaka-

aine tällä hetkellä on järviruoko, jota Suomessa käytetään muun muassa ruokokattoihin. 

Esimerkiksi Biolanin pääkonttorissa on Pohjoismaiden suurin ruokokatto (Biolan). Sen 

sijaan olkirakennustavat, joihin sopii lyhyempi olki, ovat raaka-aineen saatavuuden puolesta 

edelleen mahdollisia. Olkipaali- ja olkielementtirakentaminen sekä olkilevyt ovat edelleen 

saavutettavia rakennustapoja, mutta näiden lisäksi muita teollisesti tuotettuja kaupallisia 

olkituotteita ei tällä hetkellä ole saatavilla. Lisäksi näitä olemassa olevia rakennustapoja 

käytetään Suomessa tällä hetkellä hyvin vähän, jos lainkaan. Raaka-aineen saatavuuden 

puolesta Suomessa olisi kuitenkin hyvä mahdollisuus laajaan olkirakentamiseen. On arvioitu, 

että Suomessa olisi tällä hetkellä noin kolmekymmentä rakennusta, joissa on käytetty olkea 

eristeenä (Michelsson 2017), mutta kotimaisesta oljesta voisi vuodessa rakentaa jopa 400 000 

omakotitaloa (Pöytäniemi 2017, 25). Tämä kuvastaa, kuinka heikosti hyödynnetty materiaali 

olki on ja mitkä potentiaalit sillä olisi oikeissa olosuhteissa. Vaikka raaka-aineen saatavuus 

näyttää nyt hyvältä, voi ilmastonmuutos vaikuttaa kotimaisen oljen määrään. Ilmastonmuutos 

tuo suuria haasteita viljelyyn, mutta jos muutokseen osataan varautua ja sopeutua oikein, 

voi se jopa parantaa maatalouden tuottavuutta (Ilmasto-opas.fi 2019). Uskoisin, että 

ilmastonmuutoksesta huolimatta olkea tulee riittämään rakennusmateriaaliksi erittäin hyvin. 

Suurin voima, joka voisi elvyttää erilaisten kotimaisten olkituotteiden yleistymistä, on 

ihmisten asenteet olkirakentamista kohtaan. Ilmastokriisin myötä ihmisten uteliaisuus luontoa 
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hellästi kohteleviin materiaaleihin sekä kiertotalouteen on lisääntynyt, ja esimerkiksi Inkoon 

kuntalaiset olivat kiinnostuneita olkikylästä juuri sen ekologisuuden ja terveellisyyden 

vuoksi (Björqvist 2017). Lisäksi he yllättyivät oljen kilpailukykyisestä hinnasta. Vaikka 

olkirakentaminen saavuttaisi taloudellista kilpailukykyä, on mahdollista, ettei siihen 

uskalleta investoida, sillä pioneerihankkeiden rakentaminen on rakennuttajalle lähes 

poikkeuksetta riskialttiimpaa, kuin tuttujen rakennustapojen käyttö. Investointi suurempiin 

olkirakennushankkeisiin vaatisi poikkeuksellista riskinottoa. Toisaalta vihreydellä kerätään 

sulkia hattuun, kuten Inkoon kunta asian muotoili. Yrityksen vihreys alkaa olla arvokasta 

valuuttaa, joka voi rohkaista poikkeuksellisiin rakennushankkeisiin. 

Haasteena voivat kuitenkin edelleen olla osaavien ammattilaisten puute sekä soveltaminen 

nykyisiin rakennusmääräyksiin ja lainsäädäntöön. Oljen kohdalla etenkin paloturvallisuus 

tulee osoittaa selkeästi. Erilaiset sertifikaatit ovat tärkeitä, jotta uudet tuotteet saadaan 

markkinoille ja niihin uskalletaan investoida. Vaikka olkirakentamisessa yhdistyy 

lukuisia kestävän rakentamisen ideaaleja, kuten pitkäikäisyys, edullisuus, korjattavuus, 

luonnonmukaisuus, hiilinegatiivisuus, uusiokäyttö, kierrätettävyys ja terveellisyys, uhkaa se 

jäädä vallitsevien rakennusmenetelmien jalkoihin. 

Ympäristön lisäksi suomalaiseen olkirakentamiseen kannattaisi sijoittaa myös taloudellisista 

syistä; kotimaiset rakennusmateriaalit vahvistaisivat omavaraisuutta ja yhteiskunnan 

sietokykyä kriisitilanteissa. Venäjän hyökättyä Ukrainaan, on Euroopan turvallisuustilanne 

kiristynyt. Suomi on osaltaan ollut riippuvainen Venäjän energiasta ja viennistä, joten sodan 

seurauksena asetetut pakotteet ovat horjuttaneet Suomen energiansaantia ja taloutta. Tämä 

on näkynyt myös raaka-aineiden saatavuudessa rakennusalalla, sillä kymmenen prosenttia 

suomalaisen metsäteollisuuden kokonaiskulutuksesta on tullut Venäjältä (Lukinmaa 2022). 

Vaikka Suomessa on metsää runsaasti, olisi sen kotimaisuusasteen nostaminen ongelmallista 

ympäristön näkökulmasta. Puun uusiutuminen kestää vuosikymmeniä ja eläessään se 

on tärkeä hiilinielu. Kotimaisen puun käytön lisääminen pienentäisi metsän tarjoamaa 

hiilinielua. Sen sijaan olki on maatalouden ylijäämä tuote ja uusiutuu nopeasti. Olkea on 

runsaasti saatavilla ja tällä hetkellä suurin osa siitä kynnetään ylimääräisenä takaisin peltoon 

(Luonnonvarakeskus). Olki olisi puuta nopeammin uusiutuva kotimainen raaka-aine. 

Jotta oljen potentiaali voidaan perusteellisesti selvittää, tarvitaan vielä sekä lisätutkimusta 

että pioneerihankkeita. Yhtenä olkirakentamista liikkeelle työntävänä voimana voisivat 

olla suurten organisaatioiden, kuten Euroopan Unionin, tukemat pioneerihankkeet, joilla 
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rikottaisiin lasikattoja ja kannustettaisiin investoimaan olkirakentamiseen. EU on jo tukenut 

muutamia olkirakennushankkeita ESBA:n eli European Straw Building Associationin kautta 

(ESBA), mutta laajempi tuki voisi mahdollistaa tienraivausta esimerkiksi suurempien 

pioneerikohteiden muodossa, jolloin ekologisiin rakennusmenetelmiin uskallettaisiin 

investoida yhä voimakkaammin.
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6 Johtopäätökset

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena oli lisätä ymmärrystä suomalaisen olkirakentamisen 

historiasta ja sen kehitykseen vaikuttavista tekijöistä, oppia oljen monipuolisuudesta ja 

ominaispiirteistä, sekä pohtia, miten ymmärrystä olkirakentamisen historiasta voitaisiin 

soveltaa tulevaisuuden rakentamiseen. Tässä kappaleessa tiivistän tutkimuksen tulokset 

olkirakentamisen ominaisuuksista, kehityksestä sekä erilaisista rakennustavoista. Pohdin 

myös, miten tutkielma sijoittuu suhteessa muuhun olkirakentamisesta tehtyyn tutkimukseen. 

Lopuksi tiivistän olkirakentamisen tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet. 

Tutkielmassa oljen ominaisuuksista piirtyi selkeä kuva. Tutkielman perusteella olki 

on tulenarka rakennusmateriaali, mutta haasteeseen on keksitty useita ratkaisuja; olki 

voidaan puristaa tiiviiksi, jolloin palaamisen edellyttävälle hapelle ei jää tilaa, olkeen 

voidaan sekoittaa savea tai muuta palamatonta materiaalia, joka estää oljen syttymisen, tai 

vaihtoehtoisesti herkästi syttyvää olkea voidaan käyttää vain paikoissa, jossa tulta ei ole 

lähellä, kuten maaseudulla kylmissä ulkorakennuksissa, jolloin tulenarkuus ei haittaa. Toinen 

oljen merkittävimmistä ominaisuuksista on sen lämmöneristävyys. Hyvän eristävyyden 

ansiosta sitä on käytetty niin ylä- ja alapohjissa kuin seinissäkin monessa eri muodossa; 

oljesta on valmistettu eristäviä elementtejä sekä levyjä ja sitä on käytetty sellaisenaan 

sullottuna rakenteiden väliin muun muassa kevytsaven ja olkipaalien muodossa. Lisäksi olki 

tasapainottaa kosteusvaihteluita, joten sen parhaat puolet saadaan esille, kun muutkin sen 

kanssa käytetyt rakennustuotteet ovat hengittäviä. 

Tutkielma vahvistaa, että olkirakentamisen kehityksestä on selkeästi erotettavissa kolme 

aikakautta; käsin puinnin, koneellisen puinnin sekä ympäristökriisin aikakaudet. Käsin 

puidessa saadaan pitkää olkea, kun taas koneellisessa puinnissa lyhyttä olkea. Vaikka oljen 

pituus voi kuulostaa pieneltä ja vähäpätöiseltä tekijältä, tutkielma osoittaa, miten suuri 

vaikutus sillä on olkirakentamiseen. Pitkästä oljesta valmistetaan täysin erilaisia tuotteita, 

kuin lyhyestä oljesta; pitkä olki voidaan sitoa ja kutoa yhtenäiseksi materiaaliksi, kun taas 

lyhyempi olki tarvitsee sideaineen, kuten saven tai liiman, pysyäkseen kasassa. Tämän 

seurauksena raaka-aineesta valmistuvat olkituotteet olivat käsin ja koneellisen puinnin 

aikakausina hyvin erilaiset; käsin puinnin aikana rakennettiin perinteisiä olkikattoja 

sekä olkimattolevyjä, kun taas koneellisen puinnin myötä valmistettiin muun muassa 

olkipaalirakenteita, olki-saviharkkoja sekä puristamalla erilaisia elementti- ja levyrakenteita. 

Tutkielmassa toistuvasti nousee esille se, ettei olki ole ollut ensisijainen, vaan miltei aina 
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vaihtoehtoinen rakennusmateriaali. On haastavaa arvioida, miksi olki on niin usein jäänyt 

toissijaiseksi rakennusmateriaaliksi, mutta yhtenä merkittävimpänä syynä on sen tulenarkuus; 

paloturvallisuuslait sekä todellinen syttymisvaara ovat toistuvasti asettaneet olkirakentamisen 

reunaehtoja. Esimerkiksi olkikatot vaihtuivat pärekattoihin heti, kun puun työstämiseen 

tarvittavia työvälineitä oli laajasti saatavilla. Puu on yleensä olkea tiiviimpää ja palaa 

hitaammin, joten uskoisin, että siinäkin juuri paloturvallisuudella oli merkittävä rooli. Olkea 

käytettiin rakennusaineena, kun muita materiaaleja ei ollut saatavilla tai tarvittiin erityisen 

edullisia ratkaisuja. 2000-luvulle siirryttäessä tähän kuitenkin tuli selkeä muutos, kun oljesta 

kiinnostuttiin aiemmasta poiketen ensisijaisesti sen ympäristöystävällisyyden vuoksi.

Tutkielman lähdemateriaalina käytettiin muun muassa eri aikakausien rakennusoppaita, 

uutisia, mainoksia sekä muuta aikalaiskirjallisuutta. Lähteitä tarkkailtiin kriittisesti läpi 

tutkielman, mistä synteesinä rakentui käsitys suomalaisen olkirakentamisen historian 

kehityksestä ja muutoksiin vaikuttavista taustatekijöistä. Missään aiemmassa selvityksessä 

ei ole yhtä monipuolisesti jäsennetty suomalaisen olkirakentamisen historiaa. Lähimmäksi 

aihetta sijoittuu esitutkimus Luonnonmukaisten rakennusaineiden valmistus ja käyttö 

maatilojen sivuelinkeinona (Westermarck ym. 1996). 1900-luvun lopussa EU-jäsenyyden 

vuoksi merkittävä osa Suomen maatalouden tukitoimista lakkasi tai muutti muotoaan 

(Westermarck ym. 1996, 10). Tällöin perinteisen elintarviketuotannon kannattavuus 

laski ja nousi paine uudistaa tuotantoa, jotta taloudellinen kannattavuus ja kilpailukyky 

säilyivät. Vuonna 1996 valmistunut esitutkimus (Westermarck ym. 1996) selvitti, kuinka 

luonnonmukaisia rakennusaineita voitaisiin kehittää niin, että ne olisivat teknisesti 

korkealaatuisia, teollisesti valmistettavia, ekologisesti kestäviä ja hinnaltaan kilpailukykyisiä. 

Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, millaisia taloudellisia vaikutuksia tuotteiden valmistuksella 

saattoi olla maataloudelle. Tämä selvitys voi olla tukena, kun tehdään päätelmiä siitä, 

millaisia luonnonmukaisia rakennusmateriaaleja tulevaisuudessa voitaisiin käyttää, mutta 

esitutkimus ei juuri anna tietoa siitä, miten suomalaisen olkirakentamisen historia on 

kehittynyt, kuinka monipuolisesti Suomessa olkea on hyödynnetty rakennusmateriaalina 

eri aikakausina ja millaisia oppeja aiemmista rakennustavoista voidaan ottaa nykypäivään. 

Näiltä osin tämä kandidaatintutkielma tukee ja täydentää esitutkimuksesta saatavaa tietoa 

suomalaisen olkirakentamisen mahdollisuuksista.

Tutkielman perusteella potentiaalia oljen yleistymiselle rakennusmateriaalina löytyy: useat 

vanhemmat rakennustavat on sovellettavissa nykyiseen teolliseen rakennustuotantoon 

ja raaka-ainetta löytyy kotimaisista pelloista yltäkylläisesti. Haasteeksi voi muodostua 
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sopeutuminen tämänhetkisiin rakennusmääräyksiin ja lainsäädäntöön sekä taloudellinen 

kilpailukyky marginaalina rakennustapana. Väistämätön siirtymä ekologisempiin 

rakennustapoihin kuitenkin ruokkii kiinnostusta vaihtoehtoisia rakennustapojakohtaan, joten 

asenteet näitä rakennustapoja kohtaan ovat muuttumassa suotuisiksi. Tiedon lisääntyessä 

arvostus suomalaista olkirakentamista kohtaan voi kasvaa ja kiinnostus sen käytöstä 

nykyrakentamisessa lisääntyä. Parhaimmillaan tämä kandidaatintutkielma voisi olla osana 

kestävän olkirakentamisen kehitystä, jossa oljen arvokkaat piirteet tunnistetaan ja sen 

potentiaali rakennusmateriaalina hyödynnetään. Tarvitsemme vielä sekä lisätutkimusta että 

pioneerihankkeita, jotka raivaavat tietä kohti ekologisempaa ja kestävämpää rakentamisen 

tulevaisuutta. 
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