
Kesän sateet aiheuttavat todennäköisesti ensi talvelle 
kuivikepulaa. Turvetta on saatu nostettua vain noin 40 
% tavoitteesta, ja sen saatavuus tallien kuivikkeeksi 

tulee olemaan heikko. Lisäksi kostea kesä näkyy turpeen hin-
nassa. Myös kutterin saatavuusongelmista on huhuttu. Monella 
tallilla puntaroidaankin vaihtoehtoisia kuivikkeita.

Olkipellettejä valmistetaan kuivikkeeksi Suomessa ja tuo-
daan paljon myös ulkomailta, lähinnä Baltian maista. Tarjolla 
on sekä 20 kilon säkkejä että 500 ja 1000 kilon suursäkkejä. 
Valmistajat arvioivat yhden hevosen karsinaan kuluvan vuo-
den aikana noin 800 – 2000 kiloa pellettiä.

Tänä talvena yhä useampi 
karsina rapisee

Perinteisesti hevosten kuivikkeena on käytetty sahanpurua, turvetta tai kutterinlastua. Olkipahna puo-
lustaa paikkaansa varsovien tammojen kuivikkeena, mutta rajallisen imukykynsä vuoksi sitä käytetään 
yleensä yhdessä esimerkiksi turvepatjan kanssa. Sahanpurun saatavuus taas on ollut heikkoa sen jälkeen, 
kun puupellettien käyttö energiantuotannossa alkoi vallata alaa. Suurin osa Suomen talleista onkin 
viime vuodet kuivitettu joko turpeella tai kutterinlastulla. Erikoisemmat kuivikkeet, kuten paperisilppu, 
eivät ole nousseet suureen suosioon. Viime vuosina alaa kuivikemarkkinoilta on kuitenkin vallannut uusi 
tuote, olkipelletti.

Pelletöitynä oljessa on imua

Olki sellaisenaan ei ole pitkään aikaan nauttinut suurta 
suosiota hevostallien kuivikkeena Suomessa. Muualla Euroo-
passa se on edelleen suosittu kuivike niin pitkänä olkena kuin 
silputtuna.  Silppuaminen parantaa sen imukykyä ja käyttö-
ominaisuuksia, mutta vasta pelletöinnillä oljen ominaisuudet 
saadaan nostettua kokonaan uudelle tasolle.  Pelletöintipro-
sessin aikana oljen ominaispaino saadaan 6 – 8 -kertaiseksi 
ja imukyky 12-kertaiseksi. Olkipelletit ovatkin erittäin imuky-

Luvian ratsastuskoulu käyttää 
olkipellettiä karsinoissaan 
kuivikkeena.
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kyisiä ja imevät nestettä jopa 4 kertaa oman painonsa ver-
ran. Olkipelletti on myös hygieenistä. Pelletöintiprosessissa 
lämpötila nousee 70 – 150 asteeseen, jolloin haitalliset mik-
robit ja homeet kuolevat ja mahdolliset hukkakauran sieme-
net menettävät itävyytensä. Valmistajasta riippuen pelletit 
valmistetaan joko ohran, kauran, vehnän tai rukiin oljesta.

Suurimmalla osalla valmistajista pelletit ovat puhtaasti ol-
kea, ilman lisäaineita. Raaka-aineen puhtaus kannattaa aina 
varmistaa olkipellettiä ostaessa, sillä hevoset saattavat al-
kuun maistella sitä. Energiapelletti ei sovi kuivikkeeksi. 

Olkipellettikarsinan (3 m x 3 m) perustamiseen kuluu noin 
150 – 200 kiloa kuiviketta. Karsina tyhjennetään ensin täy-
sin entisestä kuivikkeesta ja sinne lisätään pelletit. Pellettiä 
kannattaa laittaa alkuun reilusti, noin 5 – 10 sentin kerros. 
Perustamisen jälkeen karsinasta otetaan muutaman päivän 
ajan pois pelkästään lannat. Pelletti hajoaa kostuessaan ja 
hevosen tallatessa sitä, ja siitä muodostuu tiivis patja. Kun 
patjassa alkaa olla pintaan asti märkiä kohtia, ne otetaan 
pois. Patjaa ei saa kääntää purukarsinan tapaan, vain märät 
kohdat ja lannat poistetaan mahdollisimman tarkasti. Pellet-
tiä lisätään karsinaan 1-2 kertaa viikossa, noin pikkusäkilli-
nen (20 kg) kerrallaan.

Hevoset syövät olkipellettejä harvoin. Pelletti maistuu jon-
kin verran happamalle ja on suussa niin kuivaa, että hevoset 
jättävät sen yleensä rauhaan. Jos hevonen on kovin ahne, 
se kannattaa laittaa valmiiksi perustettuun pellettikarsinaan, 
jossa pelletit ovat jo hajonneet. Hajonnut pelletti ei maistu 
ahneimmallekaan.

Luvian Ratsastuskoululla kuivitetaan pelletillä

Luvian Ratsastuskoululla on käytetty olkipellettiä muuta-
man kuukauden ajan. Aiemmin tallilla on käytetty turvetta, 
mutta sen heikko saatavuus ja laatuvaihtelut saivat omista-
jan harkitsemaan kuivikkeen vaihtoa, kun olkipellettiä tarjot-
tiin kokeiltavaksi. 

Tallin omistaja Tuuli Suominen ei osaa vielä arvioida he-
voskohtaista kulutusta vuositasolla. Aloitusvaiheessa pel-
lettiä meni runsaammin, ennen kuin karsinoihin muodostui 
kunnon patjat. 

– Patjojen teko ja hoito vaati aika paljon opettelua. Ennen 
kaikkea se, ettei käännä sitä patjaa ollenkaan. Pellettikarsi-
naa täytyy myös pitää vähän suuremmalla ajatuksella, he-
voskohtaisesti. Pitää tietää miten mikäkin hevonen käyttäy-
tyy siellä karsinassa.

Suominen kertoo esimerkkinä, että joillekin hevosille pel-
lettiä voidaan lisätä valmistajan ohjeiden mukaan karsinan 
reunoille, osalle se täytyy laittaa muualle. 

– Jotkut likaavat seinänvierustat heti, ja pelletit menevät 
siinä hukkaan.

Tuuli Suominen on ollut tyytyväinen olkipellettiin kuivik-
keena. 

– Talli-ilma on todella hyvä ja pölytön. Pelletistä tulee eri-
lainen tuoksu kuin turpeesta, mutta ammoniakki ei haise iki-
nä, paitsi jos sitä patjaa menee kääntelemään.  

Suominen mainitsee pelletin hyväksi puoleksi pölyttömyy-
den lisäksi myös sen, että sitä ei kulkeudu hevosten kavioissa 
käytävälle ja ulos samalla tavalla kuin turvetta. Karsinat ovat 
myös kevyempiä siivota.

Lantalan tyhjennysväli pidemmäksi

Luvian Ratsastuskoulullakin on jo huomattu, että kuivike-
lantaa muodostuu olkipelletillä kuivitettaessa vähemmän kuin 
muita kuivikkeita käytettäessä. Oikein käytettynä olkipelletti 
vähentää kuivikelannan määrän jopa puoleen turpeeseen tai 
puruun verrattuna. Olkipellettilannan kuivikeosuus on vain 
noin 20 – 30 %. Pelletti kompostoituu lantalassa täydellisesti 
2 – 3 kuukaudessa ja kelpaa hyvin viljelijöille lannoitteeksi. 
Tallit, jotka joutuvat maksamaan lannan kuljetuksesta ja hä-
vityksestä voivat säästää vuositasolla huomattavia summia.

Olkipelletti on hankintahinnaltaan samaa luokkaa turpeen 
kanssa, mutta oikein käytettynä kokonaiskustannuksiltaan 
edullisempi. Olkipelletin hävikki on käytössä todella pieni. 
Pellettipatjan siivoaminen on nopeaa, jolloin myös työme-
nekki pienenee. 

Pienet pellettisäkit ovat käteviä käyttää, mutta niihin pa-
kattuna kuivikkeelle tulee luonnollisesti enemmän hintaa. 
Suursäkkien kuljetus ja siirtely vaatii kunnon kaluston, mikä 
kannattaa ottaa huomioon pellettikuormaa tilatessa. Säk-
keihin pakattuna olkipellettiä kuitenkin voidaan tarvittaessa 
säilyttää ulkona, joten se ei vaadi suuria säilytystiloja. Varas-
tointia katon alla kuitenkin suositellaan. Olkipelletti ei myös-
kään jäädy talvella, kuten turve varsinkin ollessaan kosteaa.

Eri kuivikkeita on vaikeaa suoraan verrata toisiinsa. Sopi-
van kuivikkeen valintaan vaikuttaa aina liuta tekijöitä, kuten 
hinta, saatavuus, logistiikka, tallin päivittäiset rutiinit, hevo-
sen tarpeet ja tavat sekä omistajan mieltymykset. 

Ekologisesti tarkasteltuna olkipelletti on puhdas luonnon-
tuote ja uusiutuva luonnonvara. Se kulkee kierroksensa pel-
losta tallin kautta takaisin peltoon.

Veera Nieminen

Olkipellettikuivitettu karsina.
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