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Valmistelija

Kunnajohtaja Ari Alatossava, tekninen johtaja Janne Jokelainen
Iin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 30.9.2019 § 90 myöntänyt Jakkukylän
sillan rakentamiseen 850 000€ määrärahan. Tästä määrärahasta on käytetty
327 244 € vuonna 2019 ja 475 245 € vuonna 2020, yhteensä 802 489 €.
Sillan suunnitelmiin ja rakentamiseen liittyvät haasteet havaittiin kevään 2020
aikana, ja niistä johtuen rakennustyöt keskeytettiin 29.5.2020. Toukokuun 2020
aikana sillan suunnitelmiin tehtiin ulkopuolinen tarkastus WSP Finland Oy:n
toimesta, jonka pohjalta käynnistettiin 3.6.2020 täydennyssuunnittelu.
Täydennyssuunnitelmat saivat ulkopuolisen tarkastajan hyväksynnän
29.10.2020, ja niitä tullaan esittämään hyväksyttäväksi yhdyskuntalautakunnan
kokouksessa 27.11.2020.
Täydennyssuunnitelmasta johtuvista muutostöistä on Mestek Oy:n toimesta tehty
kustannusarvio. Tämän kustannusarvion pohjalta ovat tilaaja Iin kunta,
suunnittelija Sweco Rakennetekniikka Oy ja urakoitsija Mestek Oy neuvotelleet
sopimusratkaisun kustannusten jakautumisesta. Sopimukset esitetään
hyväksyttäväksi kunnanhallituksessa omana pykälänä. Myös sillan rahoitukseen
ja rakentamisen jatkamiseen liittyvät valtionavustuksen jatkoaikahakemus ja
suorahankintailmoitus tullaan käsittelemään kunnanhallituksessa omina pykälinä,
mikäli valtuusto hyväksyy tässä pykälässä esitetyn lisämäärärahan.
Neuvotteluratkaisun myötä Iin kunnan kustannusosuus muutostöistä tulisi
olemaan 385 300 €. Jakkukylän sillan alkuperäisen urakan valmiusaste on tällä
hetkellä noin 90 %. Siltaa ei kuitenkaan voida ottaa käyttöön ilman
täydennyssuunnitelman mukaisia muutostöitä. Täten sillan tulevissa toimissa on
vain kaksi mahdollisuutta; nykyisen sillan purkaminen tai sillan valmiiksi
rakentaminen täydennyssuunnitelman mukaisesti. Sekä sillan purku- että
rakentamisvaihtoehdoissa kunnan on päätettävä lisärahoituksesta. Mikäli siltaa ei
rakenneta valmiiksi, joutuu kunta palauttamaan saamansa valtionavun.
Nykyisen siltarakenteen purkukustannukset ovat pyydetyn tarjouksen mukaan
118 000 €. Nykyisestä rakennusurakasta on maksamatta 10 %:n (79 000 €)
viimeinen maksuerä, joka purkutilanteessakin tulisi maksaa. Täten nykyisen
siltarakenteen purkaminen maksaisi kunnalle käytetyn rahan (802 429 €) lisäksi
purkukustannuksen (118 000 €) ja urakoitsijan viimeisen maksuerän (79 000 €),
jolloin kokonaiskustannus olisi 802 489 + 118 000 + 79 000 = 999 489 euroa.
Sillan valmiiksi rakentamisen menot olisivat alkuperäinen kustannusarvio
(850 000 €) ja muutostyön neuvoteltu kustannusosuus (385 300 €). Tuloja olisivat
valtionavustuksesta ja kansalaiskeräyksestä syntyvä ulkopuolinen rahoitus
(275 000 €). Täten sillan valmiiksi rakentamisen kustannus kunnalle olisi 850 000
+ 385 300 – 275 000 = 960 300 €.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Alatossava Ari

Päätösesitys

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Jakkukylän
sillan muutostöihin 385 300 euron investointilisämäärärahan vuodelle 2021.

Ptk tark.

Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää käsitellä asian
salaisessa käsittelyssä suljetuin ovin, perusteena kunnan etu (Kuntalaki 101 § ja
Laki viranomaisen toiminnanjulkisuudesta Luku 6 § 24 kohdat 17 ja 20)
Päätös
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