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Jakkukylän kyläyhdistys sai kerättyä riippusiltahankkeen 

omarahoitusosuuden 
 

Jakkukylän kyläyhdistys on kerännyt kylälle suunnitellun Skandinavian pisimmän kevyenliikenteen 

riippusillan 50 000 euron omarahoitusosuuden. Rahankeräys käynnistettiin 6. heinäkuuta järjestetyssä 

pyöräilytapahtumassa. Keräys toteutettiin tarjoamalla yrityksille, yhteisöille ja yksityisille ihmisille 

mahdollisuus ostaa nimi siltarakenteisiin kiinnitettävään Omistaja, Toivon ankkuri tai Rakkautta-

laattaan. Lähes sata yksityishenkilöä tai pariskuntaa sekä 17 yritystä on osallistunut keräykseen. 

Keräykseen voi edelleen osallistua osoitteessa www.jakkukyla.fi/riippusilta.  

 

Jakkukyläläisten haaveena on Skandinavian pisin kevyenliikenteen riippusilta Iijoen yli Jakun koulun 

kohdalta. Silta yhdistää kylän sekä parantaa koulu-, päivähoito- ja liikuntapalvelujen saavutettavuutta. 

Ennen kaikkea se lisää elinvoimaa sekä edesauttaa kylän ja sen elinkeinorakenteen kehittymistä.  

Iin kunta toteutti maaperätutkimukset ja yleissuunnittelun kesän 2018 aikana, jonka myötä sillan 0,5 milj. 

euron kustannusarvio varmistui. Iijoen ylittävän Jakkukylän riippusillan jännevälin pituudeksi tulee 

suunnitelman mukaan 180 metriä ja pylonien korkeudeksi 20 metriä. Kevyelle liikenteelle suunnitellun 

sillan hyötyleveys olisi 1,5 metriä. Siltakansi on suunnitelman mukaan sinkittyä teräsritilää ja muut 

rakenteet myös sinkittyä terästä. Vapaa alikulkukorkeus tulee olemaan vähintään 3 m. 

Koko hankkeen rahoitus pyritään sopimaan vuoden 2018 loppuun mennessä siten, että Iin kunta rahoittaa 

50 %, ja valtio 40 % Jakkukylän kyläyhdistyksen 10 %:n osuuden lisäksi. Kyläyhdistyksen 50 t euron 

omarahoitusosuuden kerääminen toteutettiin pääosin nettikaupan ja yrityskontaktien avulla. Iin 

kunnanjohtaja esittää kunnan ensi vuoden talousarvioon siltahankkeen rahoittamista ja valtiovallan kanssa 

neuvottelut luvatun rahoituksen järjestämisestä ovat loppusuoralla. Jos rahoitus saadaan talven aikana 

kasaan, pyritään sillan rakentaminen käynnistämään vuoden 2019 aikana. 

Jakkukylän koululaisten kuljetuskustannukset ovat Iin kunnalle 80 t eur vuodessa, joten kunnan kannalta 

siltainvestointi on taloudellisestikin erittäin järkevä. 

Riippusiltahanketta ovat tukeneet seuraavat yritykset ja yhteisöt: 

PVO-Vesivoima Oy, Valto Pernun Säätiö, Osuuskauppa Arina, Oulun Osuuspankki, Iin Energia Oy, Kesko Oyj, 
FinDoor Oy, Iin Puunjalostus Oy, Kaleva Media, PT Pohjan Teko Oy, Paikallislehti Rantapohja, Santun Paja, 
Ojan Rauta Oy, OR-Wellness Oy, Iin Apteekki, Kone Jare Oy ja Kuljetusliike Backman Ky. 
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