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Stundarsissa seminaari pohjalaisista 

ruokokatoista 7.3.2020 

Stundars järjesti ruokokattoseminaarin koska mieles-

tämme Pohjanmaalla on nyt ruokokattojen renessanssin 

aika. Jotta oltaisiin ihan rehellisiä, ajatus syntyi myös 

siksi, että museon Karjamajan navetan katossa on reikä 

ja vanha katto pitää korjata tai rakennukseen on tehtävä 

kokonaan uusi katto. Huomasimme, että ruokokattojen 

rakentamisesta ja hoidosta on vaikea löytää tietoa. Siksi 

pyysimme vanhoja valokuvia ruokokatoista muilta mu-

seoilta ja kotiseutuyhdistyksiltä Pohjanmaalla ja päätim-

me sen jälkeen järjestää aiheesta seminaarin.  

Kuva. Euran kalastajakylä Luodossa. Kuvan omistaa  

Pietarsaaren kaupunginmuseo. 

Kuvat. Stundarsin museon Karjamajan navettaan teh-

tiin ruokokatto vuonna 2005. 

Stundarsin nykyiset ruokokatot on tehty vuosina 2005 

ja 2008. Ruokoasiantuntija Hartwig Reuterin neuvojen 

avulla museon silloinen intendentti Peter Båsk teki 

innokkaiden avustajien kanssa ruokokaton Niittyla-

toon ja Karjamajan navettaan. Navetassa  oli ollut 

aiemmin olkikatto, mutta 2000-luvun alussa oli vaikea 

löytää uusia katto-olkia, kuten on nykyäänkin. Siksi  

katemateriaaliksi päätettiin vaihtaa ruoko, joka on 

luonnollinen materiaalivaihtoehto täällä rannikolla. 

Lauantaina 7.3.2020 kokoontui Hemmerin talon vintille yli 30 henki-

löä, jotka olivat kiinnostuneita ruokokatoista. Rakennuskonser-

vaattori Anni Lehtimäki oli kerännyt tietoa perinteisistä ruokokatois-

ta. Niitä ei ole kuitenkaan erityisen hyvin dokumentoitu, eikä niistä 

ole juurikaan kirjoitettu. Onneksi olkikatoissa on käytetty samoja 

tekniikkoja ja rakenteita, joten samat ohjeet sopivat pääosin sekä 

olki- että ruokokattoihin. Näistä onkin aiemmin käytetty yhteistä 

termiä korsikatto, joka käsittää sekä oljen että ruo`on.  

Mielenkiintoinen havainto syntyi, kun vanhoja valokuvia verrattiin eri 

lähteistä otettuihin kirjallisiin neuvoihin, ja huomattiin, että ne eivät 

täsmää keskenään. Kaikki kirjalliset lähteet neuvoivat tekemään ka-

ton sitomalla, mutta täällä Pohjanmaalla on käytetty sitomatonta 

kattotyyppiä. Eteläisen Itämeren alueella, kuten esimerkiksi Skånessa, 

Tanskassa ja Virossa, taloissa on jyrkät katot, jolloin ruoko pitää sitoa 

kiinni ruoteisiin.  

Pohjoisemmassa Ruotsissa ja täällä Pohjanmaalla katot ovat loivem-

pia ja niiden tekemiseen käytettiin tekniikkaa, joka oli jo ehkä tuttu 

malka- ja turvekattojen rakentamisesta. Ruotsissa on käytössä lisäksi 

niin sanottu keskiruotsalainen kattotyyppi, joka joidenkin lähteiden 

mukaan on levinnyt myös tänne Vaasan seudulle keskuspaikkanaan 

Korsnäs. Valitettavasti kukaan seminaarin osallistuneista ei tuntenut 

tätä kattotyyppiä. Meillä on siis vielä jatkossakin paljon selvitettävää 

tämän kiinnostavan aiheen ympärillä. 



Piirros. Periaatepiirros pohjoisruotsalaisen tyypin mukai-

sesta niittyladon olkikaton rakenteesta. Bertil Bonns 
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Landsbygdens Folk 
julkaisi artikkelin  
ruokokatoista semi-
naarin yhteydessä. 
Linkki artikkeliin: 
https://www.landsbygdensfolk.fi/nyheter/dags-att-ateruppliva-
kunskapen-om-traditionella-vasstak 
 
Ruokokattojen rakentamista varten on laadittu maksullinen ohje, 
jossa on neuvoja sekä uuden että perinteisen ruokokaton tekemi-
seen: RT-kortti Ruokokatot 2014, länk:  
https://kortistot.rakennustieto.fi/kortit/RT%2085-11148 
 

Kuva. Niittylato Norra Vallgrundissa 2005. Kuva Pentti Risla.   

Lähteitä ja kirjallisuusvinkkejä: 

RT-kortti 1943: Kate, Korsi- 852.1. 

RT-kortti 2014: Ruokokatot 85-11148. 

Svenska Österbottens historia IV (1983). 

Urho Orola: Rakennusten korjaus ja kunnossapito (1943). 

Urho Orola: Reparation och underhåll av byggnader (1945)  

Kuva.  Ruokoa Ryö-
värinkarilla. Kuva 
Peter Båsk.  

Kuva. Rantavajoja Sundomissa 1900-luvun alussa. 
Kuvaaja Uno Finnilä. Pohjanmaan museon arkisto.  

Seminaaripäivänä yrittäjä Kenneth Esars leikkasi ruo-
koa koneellaan Sundomin Näsetissä. Kone keräsi 
suuria ruokonippuja, sitoi ja pudotti ne jäälle. Ajatuk-
sena on niittää ensi vuonna uudelleen ruokoa, jota 
voitaisiin käyttää katemateriaalina.    

Päivän aikana ehdimme nähdä ja oppia paljon, 
mutta samalla huomasimme, että meidän pitää 
vielä jatkaa ruokoa sekä ruokokattoja koskevan 
materiaalin ja tiedon keräämistä.  
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