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TERVEHDYS SORATEILTÄ 

Kiuruvedellä Rytkyltä Sulkavalle kulkee Salmenkyläntie (maantie16076 Sulkavanjärvi). 

Soratie on peruskorjattu viimeksi vuonna 1975. Useiden vuosien ajan keväällä ja syksyllä tie 

on ollut kelvottomassa kunnossa. Tänä keväänä tilanne on mennyt sietämättömäksi; 

ryhmäperhepäiväkodin ruokakuljetus ja maitoauto ovat olleet kiinni ja monet, monet muut 

hädin tuskin päässet liikkumaan tai jättäneet kokonaan ajamatta. Alueella asuvat vaativat 

pikaisesti tien peruskunnostusta. Tarvittava toimenpide ei olisi edes kovin kallis. Tien 

kaventaminen ja muotoilu, ojien kaivu sekä suodatinkangas ja murske tarvittaviin kohtiin ei 

missään nimessä ole satojen tuhansien eurojen kustannus. 

Nykyään panostetaan vanhusten kotona asumiseen mahdollisimman pitkään, mikä on hyvä 

asia. Kelvottomien teiden takana se tehdään mahdottomaksi. Kotihoito ei pääse asiakkaiden 

luo. Puhumattakaan vanhempien ihmisten omasta liikkumisesta, pienillä henkilöautoilla ei 

pysty ajamaan upottavilla teillä. Julkinen liikenne on lopetettu ajat sitten, Pali-kyytikään ei 

lähde ajamaan upottaville teille kiinnijäämisen pelossa. Ainoa julkinen kulkuyhteys on kaksi 

kertaa päivässä koulupäivinä kulkeva koulukyyti. Kuinka alueella asuvat voivat asua 

turvallisesti kotona, jos pelastustoimi (palokunta, ambulanssi ,poliisi) ei pääse tarvittaessa 

paikalle? Lopettavatko vakuutusyhtiöt esimerkiksi palovakuutusten myöntämisen alueen 

tiloille, koska palokunta ei pääse tiettyinä vuodenaikoina paikalle? Kenen on vastuu, jos joku 

menehtyy tapaturman seurauksena, koska hoitoa ei ole saatu ajoissa? 

Salmenkyläntien varrella on Rauhanyhdistyksen tiloissa toimiva kaupungin 

ryhmäperhepäivähoitokoti. Muutamat perheet eivät ole voineet tuoda sinne lapsia hoitoon 

huonon tien vuoksi. Ryhmis tarvitsee joka päivä ruokakuljetuksen Kiuruveden 

keskuskeittiöltä. Tällä viikolla ystävällinen autonkuljettaja KANTOI ruokapakit perille, 

koska pakettiauto jäi kiinni liejuun. Kuka on vastuussa, jos ryhmiksessä sattuu tapaturma ja 

ambulanssi ei pääse paikalle? 

 

Alueella on runsaasti vapaa-ajan asuntoja sekä joitakin vuokramökkejä. Salmenkyläntien 

vaikutusalueella on myös maa- ja metsätalouden lisäksi paljon muutakin yritystoimintaa: 

korjauspaja, rengasliike, koneurakointia, polttopuun myynti, mökkivuokraus, taksiyrittäjä). 



 

Asiakkaita ei ole, jos ei ole kulkuyhteyksiä. Posti saapuu Salmenkylään myöhään iltapäivällä 

ja sen kulku on aina vaikeuksissa keväällä ja syksyllä. 

Yksi merkittävä kärsijä huonosta tiestöstä on tietenkin maa- ja metsätalous. Maidon ja lihan 

keräilyn sekä rehukuljetusten on toimittava. Kun maitoauto ei pääse tyhjentämään 

tilasäiliötä, emme voi tehdä ympäristörikosta laskemalla maitoa maahan. Maitoautojen reitit 

on myös laskettu niin tarkasti, ettei poikkeavia reittejä voi etsiä tieolosuhteiden vuoksi. Kun 

teurasauto ei pääse hakemaan ilmoitettuja eläimiä, emme voi tehdä eläinsuojelurikosta 

pitämällä eläimiä liian ahtaasti. Hyvin varustellut, kalliit eläinkuljetusautot eivät lähde tieten 

tahtoen rikkomaan kalustoaan kelvottomille teille. Maanviljelijöitä ja karjankasvattajia 

velvoittavat tuhannet lait ja asetukset eläinten hyvinvoinnista, elintarviketurvallisuudesta, 

peltoviljelystä, rehuntuotannosta ja omavalvonnasta kaikesta kirjapidosta puhumattakaan. 

Maatalousyrittäjät ovat investoineet omaan ja perheensä työpaikkaan satojatuhansia ellei 

miljoonia.  Eikö meillä ole mitään oikeuksia? Perustuslaissa sanotaan, että Suomen 

kansalaisella on oikeus valita asuinpaikkansa ja harjoittaa laillista elinkeinoa. Lain edessä 

olemme myös tasa-arvoisia asutuskeskuksissa asuvien kanssa. 

Kiuruvedelläkin joidenkin sorateiden korjausta on perusteltu metsätalouden tarpeilla. Myös 

Salmenkylässä on paljon hakattavaa, kauppoja vain ei tehdä, kun puuta ei saada pois. Onko 

oikeudenmukaista, että alueen elinkeinot kärsivät kelvottoman tien vuoksi? 

Lainsäädäntö mahdollistaa ns. superrekat Suomen teille. On täysin mahdotonta kuvitella, 

että sellaiset voisivat liikennöidä näillä alueen sorateillä. Nykyaikana maatiloille toimitetaan 

hyvin monenlaisia tuotantotarvikkeita aina Euroopasta saakka. Vaikeassa taloudellisessa 

tilanteessa kaikki hankinnat on kilpailutettava ja toimitus voi hyvinkin tulla eurooppalaisen 

kuljetusfirman kalustolla perille saakka. Olemmeko tasa-arvoisessa asemassa 

asutuskeskusten lähellä olevien yrittäjien kanssa? Pahalle haisevia maatiloja ei haluta 

asutuskeskusten lähelle, miksi tilojen selviytymismahdollisuuksia syrjäseuduilla katseilta 

piilossa heikennetään tahallisesti? 
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