
 

Huhtaviirin Mutka, yksityistien historiaa. 

Perustettu 31.05.1963 Pekkalan koululla saman aikaisesti Pekkalan Lossinrannan ja Vanttauksella Kuuselan 

vanhantien kanssa. 

60 luvulla oli Sierilä  - Pekkala välillä maantien peruskorjaus, jonka yhteyessä tietä oijottiin . Jäi osia entisestä 

maantiestä syrjään. Näistä alueista tehtiin yksityisteitä. 

Huhtaviirin Mutka yksityistien osakkaiksi tulivat Aikio Pekka 1 osakkeella, Aikio Martti 3 osakkeella, Mustonen 

Raimo 1 osakkeella, Poikela Eero 2 osakkeella, Määttä Greeta 1 osakkeella, Aaltonen Ilmari 1 osakkeella, 

Koivuharju Markus 1 osakkeella, Alaviiri Martta 3 osakkeella, Alaviiri Eeva 3 osakkeella, Huhta Eino 2 osakkeella, 

Tennilä Elisi 1 osakkeella, Sääskilahti Paavo 3 osakkeella, Yliviiri Matti 2 osakkeella,Yliviiri Heikki 1 osakkeella 

ja Tennilä Aune 1 osakkeella.                                                                                                                                                                                  

Tien yksikköjakoa on tarkennettu määräajoin, viimeinen tarkistus on tehty 21.07.1993. · 

V.1957- 1979 välisen ajan tie oli tieosakkaiden hoidossa, kustannuksiin haettiin Valtion avustus joka oli 40% 

kustannuksista. Kunta maksoi loppuosan, piti esittää vuosittain hoitokulut kuitteineen.Tien osakkaille kuului 

talkoilla vuosittain lumiaijat ja Aurausviitat pystyyn ja pois. Valtiolta tuleva avustus maksettiin ainoastaan 

Postipankkiin.                                                                                                                                                                 

Kunta otti 1989 kokonaisuudessaan hoitaakseen tien. Postipankki lopetti 1992 konttorin Vanttauskoskella. Tuolloin 

siirrettiin varat Osuuspankkiin. Tuli mahdolliseksi, kun ei enää tarvinnut hakea valtion avustuksia. 

Yksi suurimmista korjaustoimenpiteistä oli v.1972 kesän rankkasateet, jotka aiheuttivat suurtulvia eripuolille maa- 

alueita. Niin sanottu kankaanpään ojan rumpu ei ehtinyt viiä vettä. Vesi meni yli tien ja katkaisi tien mennessään. 

Alkoi soran ajo. Paavo Sääskilahti touhusi Olavi Elosen kautta Kuuselan Autoliikkeestä kuorma- auton jolla ajettiin 

sora Tahtamasta . Lastaus oli lapiopelillä , joka tapahtui Paavo Sääskilahden, Seppo Sääskilahden, Aleksi Aikion, 

Martti Aikion ja Jorma Alaviirin toimesta.  Kuorman purku sentään tapahtui kippaamalla. Olihan autossa sentään 

kippi, lopuksi pintaan ajettiin pintaan karkeampaa soraa Oikaraiselta Jokkavaarasta. Kuskina toimi Paavo 

Sääskilahti ja Jorma Alaviiri vuorottain. 

1978 jouuttiin keräämään osakkailta yksikköjakoon perustuen rahaa tien huonoon kuntoon menon vuoksi soran 

ajoon 1OOOmk Toivo Olloselle. 

Aikaisempi viimeinen kokous on pidetty30.6. 1988. Nyt pidetty kokous, jossa päätettiin lopettaa Pohjolan 

Osuuspakissa oleva käyttötili oli 17.1.2014.                                                                                                              

Viimeinen Rovaniemen kaupungin kanssa tehty tien hoitosopimus on päivätty 20.8.2012.                                                                                                                                                               

Tiehen liittyen on tullut lisäystä Väliviirin tie, joka yhdistää kylätien ja päätien toisiinsa linja-auto pysäkin kohdalle 

päätietä. Virallinen nimi Väliviirin tie on saatu voimaan 13.05.2009. Kaupungin kanssa tien hoitosopimus 

puolestaan 1.10.2012. 

Viimeisessä kokouksessa 17.1.2014. Puheenjohtajaksi tuli Seppo Sääskilahti, sihteeri/ rahastonhoitajaksi Jorma 

Alaviiri. Lisäksi hoitokuntaan tuli Outi Kuvaja ja Heikki Aikio. Tiekunnan nimen kirjoittajat  pj. Seppo Sääskilahti 

tai sihteeri/ rahaston hoitaja Jorma Alaviiri. 

Viirinkylässä 19.1.2014. 

Jorma Alaviiri. 

 


