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Realistinen 
siltahanke

 » Tuija Järvelä-Uusitalo
 » Ii

Jakkukylän riippusillan esit-
telytilaisuudessa oli vahva 
usko siihen, että vuosikym-
meniä haaveiltu siltahanke 
on toteutumassa. 

Iin kunta on tilannut riip-
pusillan yleissuunnitelman, 
jota kyläläisille esitteli kun-
nanjohtaja Ari Alatossava.

– Silta on taloudellisesti 
kannattava hanke, sillä Jak-
kukylän koulukuljetuskus-
tannukset ovat 80 000 euroa 
vuodessa. Sen lisäksi siinä on 
kyse kylän yhtenäisyydestä, 
ympäristöystävällisyydestä 
ja matkailullisesti kiinnos-
tavasta kohteesta, Alatossa-
va luetteli sillan hyviä puolia.

Jakkukylän 420 asukas-
ta jakautuvat lähes tasai-
sesti molemmin puolin jo-
kea. Lähimmän Raasakan 
sillan kautta vastarannalle 
tulee 15 kilometrin matka.

Siltaa suunnitellaan koulun 
kohdalle. Alueella on tehty 
suunnittelun pohjaksi maas-
tokartoitusta ja pohjatutki-
muksia. Yleissuunnitelman 
tehnyt Sweco Rakennustek-
niikka Oy on tutkinut silta-
rakenteeksi kolmea vaihto-
ehtoa. Toteuttamiskelpoisim-
maksi on valittu teräsraken-

teinen riippusilta, jossa on 
pystysuuntaiset riippuköy-
det ja molemmin puolin kant-
ta vaakatasoiset haruskaape-
lit. Kansi on teräsrakenteinen 
ja kävelytasanne on teräsriti-
lää. Sillan pituus on 180 met-
riä, pylonien korkeus on 20 
metriä ja sillan hyötyleveys 
on 1,5 metriä. Sillan alikul-
kukorkeus on 3 metriä.

– Sillan suunnittelussa en-
sisijainen tavoite on, että se 
on kaikissa olosuhteissa tur-
vallinen. Silta on sen verran 
näyttävä, että se tulee myös 
näkymään kauas ja kiinnos-
taa varmasti matkailijoita, 
Alatossava totesi.

Valtuusto päättää
Iin osuudesta

Sillan on arveltu maksavan 
493 000 euroa. Pääministe-
ri Juha Sipilä lupasi heinä-
kuussa järjestetyssä Jakku-
kylä-pyöräilyssä hankkee-
seen 40 prosentin rahoituk-
sen, mikäli Iin kunta rahoit-
taa 50 prosenttia ja Jakku-
kylän kyläyhdistys hankkii 
10 prosentin omarahoitus-
osuuden. Konkreettisimmin 
tässä vaiheessa on kasassa 
kyläyhdistyksen osuus. Yh-
distys kerää siltaan rahaa 
myymällä siihen rahoittajan 

nimellä varustettuja laatto-
ja. Yksityishenkilöiden laa-
tat maksavat 100 euroa, yri-
tysten, yhteisöjen ja poru-
koiden laatat 1 000 euroa.

– Tässä vaiheessa näyttää 
aivan hyvältä, sillä meillä on 
nyt kasassa yli 30 000 eu-
roa. Olemme saaneet myös 

vahvan lupauksen, että Sipi-
län lupaama osuus järjestyy 
valtion tai EU:n taholta, sa-
noo Jakkukylän kyläyhdis-
tyksen puheenjohtaja Han-
nu Kaisto.

Kunnan osuudesta päät-
tää Iin kunnanvaltuusto.

– Tästähän ei ole rahoi-

tuspäätöstä, mutta asiaan 
on suhtauduttu myöntei-
sesti. Siltarahoitusta esite-
tään kunnan ensi vuoden ta-
lousarvion investointiosaan, 
josta päätetään kunnanval-
tuustossa 3.12., Alatossava 
kertoi.

Hän pitää sillan hintaa 

halpana.
– Puoli miljoona on yl-

lättävän vähän ottaen huo-
mioon, minkälaisesta asis-
ta tässä on kysymys. Hinta 
johtuu siitä, että kyseessä on 
kevyen liikenteen silta. Jos 
olisi lähdetty puuhaamaan 
moottorikäyttöön tarkoitet-
tua siltaa, olisi hinta ollut 
toisenlainen ja sen toteut-
taminen olisi paljon hanka-
lampaa. Riippusilta on rea-
listinen hanke, jolle on mah-
dollisuus saada rahoitusta.

Kiitollisia
kuulijoita

Siltasuunnitelmaa kuule-
maan tulleet noin 80 kylä-
läistä pääasiassa nyökytte-
livät. Teuvo Päkkilä ja Ee-
ro Jaara kertoivat muista-
vansa hyvin myös edelliset, 

toteutumattomat siltasuun-
nitelmat.

– Täytyy kiittää kylän toi-
mijoita, nyt näyttää, että sil-
ta toteutuu ja nopealla ai-
kataululla, Päkkilä kiitteli.

– Iin kuntaa täytyy myös 
kiittää toiminnasta silta-asi-
an hyväksi. Voisihan Oulu-
kin olla sillan rahoittajana 
ja hyvittää näin saamaansa 
verotushyötyä Jakkukyläs-
tä, Eero Jaara ehdotti.

Jakkukyläläiset saivat 
puolestaan sekä Alatossaval-
ta että valtuuston puheen-
johtaja Teijo Liedekseltä 
kiitosta aktiivisuudestaan.

Jakkukylän riippusillan suunnitelman esittelyä tuli kuulemaan         noin kahdeksankymmentä kyläläistä. Puheenvuoroa käyttämässä Eero Jaara. Oikealla Iin 
kunnanjohtaja Ari Alatossava.
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Riippusilta on rea-
listinen hanke, jol-
le on mahdollisuus 
saada rahoitusta.”
– Ari Alatossava


