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Yhteinen tie, yhteinen etu, yhdessä maksettu?

Teiden rakentamisista riittää tarinoita. Olipa kyse valtion rakennuttamasta maan-
tiestä tai tieosakkaiden ylläpitämästä kylätiestä, kerrottavaa löytyy niin yhteistyöstä 
kuin eripurasta. Varsin usein tien historiasta löytyy näitä molempia.

Pitkälle 1900-luvun puolelle saakka tiet olivat maaseudulla lähinnä yksityisten kan-
salaisten vastuulla. Maantien tekemisen maksoi kyllä valtio, mutta sen kunnossapito 
oli sälytetty ennen kaikkea manttaaliin pantujen talollisten harteille. Kyse oli vero-
luonteisesta rasituksesta. Kylätiet puolestaan olivat kokonaisuudessaan tieosakkai-
den  itsensä  vastuulla.  Yhteisiä  varoja  niihin  ryhdyttiin  käyttämään  käytännössä 
vasta 1900-luvun pula-aikoina hätäaputöitä teetettäessä.

Tien tarkoituksena on yhdistää. Toisaalta kukaan ei halua rasitteekseen mitään tar-
peetonta.  Tästä  käy  hyvin  esimerkkinä  Heinoniemen kylätien  toteuttaminen.  Itse 
kylä jakautui Rääkkylän itsenäistymisen jälkeen kahden kunnan alueelle. Kylän ta-
loista  numerot  10–12  kuului  Kiteeseen.  Rääkkylän puolella  asuneet  ja  tieyhteyttä 
mielineet kyläläiset saivat keväällä 1885 läänin kuvernööriltä luvan mainitun kylä-
tien rakentamiseen. Tien tuli liittyä jo olemassa olleeseen Hiiskosken myllylle vievään 
tiehen. Uuden tien piti rasittaa ainoastaan Rääkkylän puoleisia kyläläisiä.

Syystä tai toisesta hankkeen puuhamiehiltä unohtui, että uusi tie tulisi kulkemaan 
lyhyesti myös Kiteen kunnan puolella. Niinpä Rääkkylän heinoniemeläiset halusivat 
syksyllä 1885 kylän kiteeläisten talojen myös osallistuvan tien rakentamiseen ja kus-
tannuksiin.  Heidän mielestään uusi  tie  olisi  hyödyksi  myös näille.  Kiteen puolella 
tästä  oltiin  kuntakokousta  myöten eri  mieltä.  Kuvernööri  oli  kuitenkin  hakijoiden 
puolella toukokuussa 1887. Ensimmäisen luvan mukainen tie oli tuolloin jo valmiina 
Kiteen rajalla, ja sen jatkolle kuvernööri antoi nyt rakentamisaikaa vuoden 1888 lop-
puun saakka. Kylän kaikkien talojen tuli osallistua siihen.

Toisenlaista  kuntien  välistä  ongelmaa  oli  ratkottu  jo  hieman  aikaisemmin.  Rasi-
vaarasta Hammaslahteen kulkevalla tiellä, tuolloin vielä Rääkkylän ja Tohmajärven 
rajalla sijaitseva Kylmäpohjan silta oli 1880-luvulle tultaessa vaarallisessa kunnossa. 
Silta oli kuntien yhdessä ylläpitämä, joten kuvernöörin antama määräys sillan korjaa-
misesta kosketti kumpaakin.

Korjaustarvetta ei kiistetty, mutta kunnostuksen laajuudesta taitettiin peistä. Rääk-
kyläläiset kannattivat kokonaan uuden kivisillan rakentamista, kun tohmajärveläi-
sille olisi riittänyt vanhan puusillan korjaaminen. Kantaansa he perustelivat Tohma-
järven  Onkamon  kylän  tilanteella.  Tuolloin  oli  parhaillaan  vireillä  hanke  eräiden 
Onkamon talojen siirtämisestä Rääkkylään. Tohmajärveläiset halusivat odottaa asian 
ratkaisua, sillä kuntarajan muuttuessa silta jäisi Rääkkylän puolelle ja sen ylläpidet-
täväksi. Miksi siis maksaa sellaisesta, joka oli siirtymässä toisten kannettavaksi?

Rääkkyläläisten mielestä vanha silta oli ”vallan huono ja vaaroja matkaansaattava”. 
Kuvernööri oli samaa mieltä ja velvoitti lokakuussa 1884 kunnat kivisillan rakenta-
miseen.  Tohmajärveläiset  valittivat  tästä  vielä  senaattiin,  mutta  myös  siellä  oli 
kuvaannollisesti  kivisilta  vastassa maaliskuussa 1885.  Kuvernöörin päätös jäi  voi-
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maan. – Todettakoon, ettei senaatin päätöksessä vaikuttanut millään tavoin sen itsen-
sä muutamaa päivää aikaisemmin tekemä päätös eräiden Onkamon talojen siirtämi-
sestä Rääkkylään kuuluviksi.
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