
Koti-KarjalaLauantai 19.10.2013 11

Vaikka Rääkkylän kunta ra-
kensikin ensimmäisen teolli-
suushallinsa jo vuonna 1967 
ensimmäisenä kuntana Poh-
jois-Karjalassa, niin kunnan 
harjoittama elinkeinojen ke-
hittämistyö jo alusta lähtien 
kohdistettiin voimakkaana 
kunnan pääelinkeinon, maa-
talouden kehittämiseen.

 Olisikin ollut väärin, jos 
elinkeinoon, jonka piiristä 
kunnan väestön pääosa sai 
ja tulisi pitkälle tulevaisuu-
teen saamaan toimeentulon-
sa, kunnan elinkeinopolitiik-
ka ei olisi kohdistunut. 1960-
luvulla peräti 70 % väestöstä 
sai toimeentulonsa maatalo-
udesta.

Rääkkylän kunta aloitti ak-
tiivisen maaseutuelinkeinojen 
kehittämistyön jo 1960-luvul-
la. Rääkkylä oli tässä työssä 
maakuntamme kunnista en-
simmäinen ja muita edellä, 
jopa 10 vuotta. Maatalouden 
kehittämistoimenpiteet aloi-
tettiin palkkaamalla kuntaan 
elinkeinoasiamies, jonka teh-
täväksi tuli maatalouden ja 
sen sivu- ja liitännäiselinkei-
nojen kehittämistyön johtami-
nen. Elinkeinoasiamies pal-
kattiin Rääkkylään ensimmäi-
senä kuntana läänissämme. 
Kunta lopetti maatilansa yl-
läpidon ja siirsi tilanhoitaja 
Kauko Rönkön elinkeino-
asiamieheksi.

 Rääkkylä aloitti kiinteän 
yhteistyön Pohjois-Karjalan 
maatalouskeskuksen kanssa. 
Kunnassa suoritettiin maa-
talouskeskuksen asiantunti-
joitten toimesta maatalouden 
perustutkimus ja laadittiin ti-
lakohtaiset kehittämissuunni-
telmat sellaisille tiloille, joilla 
maatilataloutta katsottiin koh-
tuudella voitavan harjoittaa.

 Tuolloin Rääkkylän maati-
latalouden tuotantosuunnista 
hallitsevin oli lypsykarjata-
lous. Luontaiset rehuviljan ja 
nurmen tuotantoedellytykset 
takasivat sen, että nautakar-
jatalous jatkossakin säilyttää 
asemansa. Sianlihan ja kanan-
munien tuotanto ei Rääkky-
lässä ollut saanut jalansijaa.

Aluksi maatalouden elin-
keinotoimet kohdistuivatkin 
lypsykarjatalouden kehittämi-
seen. Heti maatalouden kehit-
tämistoimenpiteitten alettua 
Rääkkylässä ryhdyttiin miet-
timään, mitä muuta elinkei-
notoimintaa kuin perinteistä 
maataloutta kylillä voitaisiin 
harjoittaa.

Sipulin ja 
marjanviljely
Rääkkylässä
alkaa
1950-luvulla Rääkkylässä 
oli 4H-yhdistyksen, silloisen 
maatalouskerhoyhdistyksen, 
ohjauksessa viljelty lähinnä 

avomaan kurkkua ja sokeri-
juurikasta. Neuvojana oli Toi-
vo Toropainen. Hän sai lisä-
nimen ” Porkkana Topi”. To-
ropainen oli myös keskeinen 
luottamushenkilö kunnassa 
1960-luvulla. Hän oli vuosia 
muun muassa kunnanvaltuus-
ton puheenjohtaja. Ilmeisesti 
nämä perinteet johtivat siihen, 

että vihannesten ja marjojen 
viljelyä lähdettiin paikkakun-
nalla kehittämään maatilatalo-
uden liitännäiselinkeinoksi.

Maatalouskeskuksen ja 
elinkeinoasiamiehen työ al-
koi varsin nopeasti tuottaa tu-
losta. Erikoiskasvien viljelyä 
kehitettäessä aluksi pääpaino 
pantiin sipulinviljelylle, kos-
ka se maalajien suhteen hyvin 
sopi Rääkkylän peltoihin ja 
on kasvi, joka antaa huomat-
tavan suuren työtulon pieneltä 
pinta-alalta.

 Varjopuolena sipulinvilje-
lyä aloitettaessa on sen suuri 
riskialttius. Siemen ja apulan-
takustannukset ovat melkoi-
set, joten epäonnistuminen 
saattoi tuottaa huomattavia-
kin taloudellisia menetyksiä. 
Sipulin viljely vaatii viljelijäl-
tä myös ammattitaitoa. Tätä 
pyrittiin antamaan viljelijöil-
le ohjekirjallisuutta jakamal-
la ja koulutusta järjestämäl-
lä. Sipulin sopimusviljelijöitä 
Rääkkylässä oli parhaimmil-
laan noin 50.

 Suurin tilakohtainen vil-
jelyala 1970-luvun puolessa 
välin oli 7 hehtaaria ja koko 
pitäjän sipulinviljelyala n. 40 
- 50 hehtaaria. Parhaimpina 
vuosina Rääkkylässä tuotet-
tiin sipulia 400.000 - 500.000 
kg.

Rääkkyläläiset sipulinvil-
jelijät perustivat Rääkkylän 
Sipuli -nimisen osakeyhtiön, 
jonka puitteissa ja kunnan 
elinkeinoasiamiehen ohjauk-

sessa hoidettiin sipulin varas-
tointi ja markkinointi keski-
tetysti. Rääkkylässä tuotetun 
sipulin ostajina olivat kaupan 
kaikki keskusliikkeet ja mo-
net yksityiset vihannestukut 
Pohjois-Karjalassa ja muu-
allakin maassa. Lähes koko 
Rääkkylän sipulituotanto pe-
rustui kiinteisiin markkinoin-
tisopimuksiin tukkuostajien 
kanssa. Näin varmistettiin, 
että paikkakunnalla tuotettu 
sipuli ei jää myymättä tai on 
myytävä alihintaan.

 Näin laaja tuotanto vaa-
ti sipulin varastointia paik-
kakunnalla. Varastokysymys 
Rääkkylässä ratkaistiin kun-
nan ja Rääkkylän Sipulin 
kanssa yhteistyössä. Rääkky-
län kunta kunnosti ammatti-
kurssikeskuksen työpajara-
kennuksen noin 100.000 ki-
lon sipulivarastoksi ja toisen 
vanhan meijerirakennuksen 
tiloihin ja asensi niihin va-
raston vaatimat laitteet. Va-
rastot vuokrattiin Rääkkylän 
Sipulille.

 Varastoista toinen oli täy-
dellinen kylmävarasto, jossa 
sipuli voitiin varastoida kauas 
kevättalvelle. Toisessa varas-
tossa oli vain kuivatuslaitteet, 
jäähdyttäminen tapahtui ul-
koilman avulla. Tästä varas-
tosta sipuli myytiin jo tammi-
kuun loppuun mennessä. Suu-
rimmat sipulinviljelijät raken-
sivat omia varastojaan. Kun-
nan varastot jäivät vähemmän 
sipulia tuottavien viljelijäin 
varastotiloiksi.

Sipulivarastojen rakenta-
minen kunnan toimesta oli oi-
kea ratkaisu. Ne varmistivat 
viljelyn säilymisen ja laaje-
nemisen Rääkkylässä. Samal-
la ne auttoivat muunkin vi-
hannesviljelyn aloittamisen 
ja laajentumisen paikkakun-
nalla. 1970-luvulla suurin si-
pulin tuottaja alue Suomes-
sa oli Ahvenanmaa, Manner-
Suomessa Rääkkylä.

Ilkka Simanainen
joulukuu 2012

Simanainen muistelee
Asser Pietarinen oli Rääkkylän suurin sipulintuottaja 1970-luvulla. Kuva: Sylvi Pietarisen kotiarkisto.

�Rääkkylästä luotiin si-
pulin, marjojen ja mui-
denkin vihannesten joh-
tava viljelypaikkakun-
ta koko maata ajatellen. 
1970-luvulla Ahvenan-
maa ja Rääkkylä olivat 
suurimpia sipulintuotan-
toalueita.

Rääkkylä oli edelläkävijä 
maatalouden ja sen 

liitännäiselinkeinojen 
kehittämistyössä

– Ryhtyisikö sipulinviljelijäksi? pohtivat sipulinviljelijöiden ensimmäisessä kokouksessa Toivo Toropainen, vasemmalla, Aulis Kin-
nunen, Onni Kärkkäinen, Pauli Rosti, Asser Pietarinen ja Reino Asikainen. Kuva. Sylvi Pietarisen kotiarkisto.


