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Ei nimi ravintolaa pahenna – vai pahentaako sittenkin?

Laillisen alkoholin saatavuus maaseudulla oli pitkään hyvin tiukassa, lähes mahdo-
tonta. Taustalla olivat asenteet, jotka näkyivät niin lainsäädännön asettamissa rajoi-
tuksissa  kuin paikallisten päättäjien  tiukkuudessa.  Kaupungit  ja  maaseutukunnat 
olivat toisiinsa verrattuna hyvin epätasa-arvoisessa asemassa.

Vaikka mielipiteet  kävivät  viimeistään 1950-luvulla  vähitellen alkoholin saatavuu-
delle suopeammiksi, merkittävää suunnanmuutosta jouduttiin odottamaan aina vuo-
teen 1969 saakka. Keskioluen vapautuminen vuoden alussa oli toki iso asia, mutta 
samaan aikaan voimaantullut  muu uudistettu alkoholilainsäädäntö avasi  ovia laa-
jemmallekin alkoholin myynnille ja anniskelulle.

Vaikka vanha lainsäädäntö sekin antoi jonkin verran liikkumavaraa, sitä ei käytetty 
hyväksi. Tämän sai tuta kesällä 1965 yrittäjä Lauri Valkeapää, joka tuolloin toivoi 
kunnalta  puoltolausetta  suunnittelemansa  ravintolan  B-anniskeluoikeuksille.  Asia 
koettiin vaikeaksi, joten kunnanvaltuutetut empivät, eivätkä olleet halukkaita asiasta 
heti päättämään. Yrittäjä ei jäänyt päätöstä siltä erää enää odottamaan, vaan veti 
hakemuksensa pois.

Muutos  oli  kuitenkin  tulossa.  Siihen  myötävaikutti  kunnan  vahva  sitoutuminen 
matkailuelinkeinon  edistämiseen.  Matkailuun  ei  silti  viitattu  ainakaan  näkyvästi 
puollettaessa kesällä 1967 liikkeenharjoittaja Inkeri Turusen hakemusta keskioluen 
myynnin  sallivien  C-oikeuksien  saamiseksi  Mäki-Baari-nimiselle  yritykselle.  Sen 
sijaan Lauri Valkeapään uudistettua B-oikeuksia koskevan hakemuksensa keväällä 
1968, puhetta riitti  hieman enemmän. Nyt kunnan päättäjät olivat ymmärtäväisiä 
ajatukselle, että kunnollinen ravintola oli matkailun ja lomamajoituksen kehittämi-
sen kannalta välttämätön. Niinpä kunnanvaltuusto antoi ainakin muodollisesti yksi-
mielisen puoltolauseen Kestikellarin tarvitsemille B-oikeuksille.

Rääkkylän matkailun lippulaivan Koivuniemen lomakeskuksen äärellä sijaitsevasta 
Lomaravintolasta  tuli  kunnan  ensimmäinen  täydet  A-oikeudet  omannut  ravintola. 
Oikeuksien hakemiseen myötävaikuttivat lupaavat kokemukset matkailun sekä paik-
kakuntalaisten itsensä tuomasta palvelujen kysynnästä.  Kun vielä ravintolan omis-
tus siirrettiin Rääkkylän Loma Oy:n nimiin ja ravintolatilat saatiin uudistettua, pöytä 
oli katettu täysille anniskeluoikeuksille. Uudistettu ”Lomis” avattiin sitä odottaneelle 
yleisölle 16.6.1972.

Säilyttääkseen toimintakykynsä Rääkkylä Loma Oy luopui Lomaravintolasta 1.9.1974 
lukien. Ravintola vuokrattiin paikalliselle Rääkkylän Osuuskaupalle, joka tällä tavoin 
liittyi ravintola-alalle vahvasti tulleiden osuuskauppojen joukkoon. Ravintola siirtyi 
Rääkkylän kirkonkylän keskustaan osuuskaupan liikerakennuksen uuteen laajennus-
osaan toukokuussa 1975. Samalla vaihtui ravintolan nimi, eikä tämä kaikkia ilahdut-
tanut, kuten oheinen leike sanomalehti Karjalaisesta 13.5.1975 osoittaa.

https://www.historiapalvelut.fi/raakkyla/raakkyla.htm


Rustokorva sai pitää nimensä. Sen verran saanee ylisanoja käyttää, että nimestä tuli 
lopulta  jopa  legendaarinen.  Sen  tuntevat  edelleenkin  monet  sellaiset  (tämän 
kirjoittaja mukaan lukien), jotka eivät sen palveluista ehtineet nauttimaan. Rusto-
korvan omistajan vaihduttua Keski-Karjalan Osuuskaupaksi vuonna 1982, sen ver-
tailukohdiksi  tulivat  uuden omistajan ravintolat  Kiteellä  ja  Tohmajärvellä.  Loppu-
tulos  ei  imarrellut,  joten  Rustokorva  vuokrattiin  yksityisyrittäjille  keväällä  1984. 
Uudeksi nimeksi tuli Herukka, jota puolestaan seurasivat yrittäjävaihdosten myötä 
ravintolat Vävypoika ja Bonne Femme. 
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