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ESIPUHE 
 
Keski-Pohjanmaan tie- ja vesirakennuspiirin 
perustamisvaiheessa vuonna 1962 Oulun 
tie- ja vesirakennuspiiri aloitti valtatien n:o 
8 oikaisemisen ja uusien siltojen rakentami-
sen Pyhäjoen kirkonkylän kohdalla. Silloi-
sen käytännön mukaan uudella sillalla kor-
vattiin pääsääntöisesti vanhat, heikkokuntoi-
set ja kalliita hoitokustannuksia vaativat 
sillat, jotka yleensä purettiin. Tänään voim-
me todeta, että oli onni, ettei Pyhäjoen van-
hojen siltojen purkamista toteutettu uusien 
siltojen valmistuttua. 
 
Tiemuseotoiminnan käynnistyttyä tie- ja 
vesirakennushallitus pyysi tie- ja vesiraken-
nuspiirejä tekemään esityksen mm. tiemu-
seokohteiksi soveltuvista silloista. Keski-
Pohjanmaan tie- ja vesirakennuspiiri esitti 
21.1.1980 Etelänkylän isonsillan nimeämis-
tä tiemuseokohteeksi. Perusteluna piiri mai-
nitsi, että Etelänkylän isosilta on entinen 
valtatien silta, joka on rakennettu vuonna 
1837. Silta on puhdastyyppinen ponsiansas-
silta. Tiemuseotoimikunnan kokouksessa 
6.1.1982 Etelänkylän isosilta päätettiin vali-
ta tiemuseokohteeksi. Nimetyistä museokoh-
teista tuli selvittää niiden historia. Piirin 
arkistossa vanhin tieto oli vuodelta 1929. 
Silloinen tiemestari Maunu Lundman (Lai-
kari) oli siltaa tarkastellessaan todennut 
kansirakenteista: "Onpa niin laho, että sei-
päällä alas kolistelee". 
 
Piiri esitti vuonna 1984 työvoimaministeri-
ölle opiskelijoiden palkkaukseen tarkoitetun 
määrärahan myöntämistä Etelänkylän ison-
sillan historian selvittämiseksi. Em. määrä-
rahan perusteella Oulun yliopistossa opiske-
leva fil.yo Eija Konttijärvi Rovaniemeltä otti 
tehtävän vastaan ja suoritti varsin laajan 
tutkimustyön, jonka pohjalta tämä historiikki 
on painettu. Tutkimustyön yhteydessä jäi 

epävarmaksi, onko sillassa vielä alkuperäi-
siä puuosia.  
 
Tämän vuoden aikana Joensuun yliopiston 
dendrokronologian laboratorio on selvittä-
nyt sillan puurakenteiden iän. Dendrokrono-
logian menetelmin puun kaatoaika voidaan 
selvittää vuoden tarkkuudella. Tutkimusten 
perusteella todettiin, että sillan kantavat 
rakenteet ovat pääosiltaan alkuperäiset. 
Vanhimmat hirret on kaadettu talvella 1834-
35. Fil.yo Paavo Autere Ylivieskasta on täy-
dentänyt tätä historiikkia uuden tiedon sekä 
valokuvien osalta. 
 
Haluan tässä yhteydessä kiittää edellä mai-
nittuja henkilöitä, TVH:n museonjohtaja 
Leena Sälejoki-Hiekkasta, sekä Pyhäjoen 
kuntaa, Valtionarkistoa ja muita viranomai-
sia, jotka ovat avustaneet tutkimusmateriaa-
lin hankkimisessa. Piirin ylitiemestari Aake 
Uusitalo on tiemuseon yhdyshenkilönä oh-
jannut sillan historiikin valmistamista, joten 
hänelle myös parhaat kiitokset! Toivon, että 
me ja tulevat sukupolvet voisimme säilyttää 
tämän Suomen vanhimman jäljellä olevan 
puusillan kunnioituksena esi-isillemme, jot-
ka ovat tämän sillan suurella taidolla aika-
naan rakentaneet. 
 
 
 
 
Ylivieskassa 16. päivänä kesäkuuta 1987 
 

 
 

Eero Hintikka 
Piiri-insinööri



 
 

TOISEN PAINOKSEN ESIPUHE 

Pyhäjoen Etelänkylän isonsillan historian julkaisi v. 1987 silloinen Keski-
Pohjanmaan tie- ja vesirakennuspiiri. Teoksen painos on jo loppunut. Kun 
historialla on arvoa paitsi yleisen mielenkiinnon kannalta, myös siksi että 
sillan kunnostustoimenpiteitä taas (v. 2009) harkitaan, Tiehallinto julkaisee 
teoksesta tämän toisen painoksen. 
 
Tämä pdf-julkaisu on tuotettu vuonna 1987 julkaistusta kirjasta, josta syystä 
kuvien laatu ei voi olla yhtä hyvä kuin alkuperäisessä painotuotteessa. Al-
kuperäisen julkaisun koko on A5. 
 
Tämän painoksen liitteeksi on vielä otettu Etelänkylän isoasiltaa koskeva 
luku teoksesta Siltojemme historia (julkaistu v. 2004). Sitä voidaan pitää 
tiivistelmänä tästä tutkimuksesta, vaikka se onkin laadittu tästä selvitykses-
tä riippumattomasti.  
 
Toisena liitteenä on Tiehallinnon siltarekisteristä ote, joka sisältää tärkeim-
mät tekniset ja hallinnolliset tiedot helmikuulta 2009. 
 
 
Helsingissä helmikuussa 2009 
 
 
 
Tiehallinto 
Asiantuntijapalvelut 
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1. Johdanto 
 
Pyhäjokilaakson nykyisen asutuksen juu-
ret palautuvat esihistorialliseen aikaan. 
Varhaisin kiinteä asutus Pyhäjoen suu-
seudulla on peräisin viimeistään 1300-
luvun alusta. Vanhimmat kylät ovat Yp-
päri ja Pyhäjoki, joista Pyhäjoki jakaan-
tui 1590-luvun lopulla Etelän- ja Pohjan-
kylään. 1 
 
Pyhäjoen merkitys liikenneväylänä oli jo 
keskiajalta lähtien merkittävä. Asutuksen 
lisääntyessä seuraavina vuosisatoina joen 
merkitys kasvoi edelleen. Tervan kulje-
tus, joka voimistui 1600-luvun puolivä-
listä lähtien, oli helppoa jokea myöten. 
Pyhäjoesta toivottiin 1700-luvulla ratkai-
sua koko valtakunnan liikennepulmille. 
Jokavuotiset, joen mataluudesta johtu-
neet kevättulvat, vaikeuttivat kylvötöiden 
aloittamista. Tilanteen parantamiseksi 
aloitettiin joenperkaushankkeet, joista 
talonpojat olivat innostuneita. Pohjan-
maan joenperkaustöiden johtajaksi mää-
rätyn Jaakob Steniuksen, "Koski-
Jaakon", mielestä Pyhäjoki oli kanavoi-
tava kulkuväyläksi. Perkaustöitä suoritet-
tiinkin vv. 1762-63, mutta kun 1/5 oli 
saatu peratuksi, työt lopetettiin määrära-
hojen puutteessa.2 Pyhäjokea perattiin 
myös vv. 1829-31 ja 1919-39.3 

 
Suurten siltojen rakentaminen ja kunnos-
sapito oli jo 1600-luvulla myös Pohjan-
maan talonpoikien rasituksena. Joihinkin 
1650-luvun alussa laadituissa kartoissa 
on sillat pikkujokien lisäksi myös Kala- 
ja Pyhäjokien yli.4  Kansa vihasi teiden ja 
siltojen kunnossapitoa, koska se vaati 
paljon taloudellisia uhrauksia.5 Silti silta-
voudin virkaa pidettiin tärkeänä. Silta-

voudin tehtävänä oli siltojen ja teiden 
kunnon valvominen sekä korjaustöiden 
johtaminen. Ylin valvonta kuului nimis-
miehelle.6 

 

Ruotsin vallan lopulle saakka sillat teh-
tiin ainoastaan puusta. Suurimmat sillat 
olivat kivitäytteisten hirsiarkkujen varaan 
rakennettuja yksinkertaisia palkkisiltoja. 
1700-luvun lopulla rakennettiin ensim-
mäiset kivisillat Suomeen.7 Autonomian 
aikakaudella (1809-1917) suurin osa sil-
loista rakennettiin edelleen puusta, tosin 
pienet kivisillat yleistyivät. Tienpitovel-
vollisten rakentamat sillat olivat usein 
puutteellisia; perustuksia ei tehty, vaan 
hirsiarkut ja kivistä ladotut maatuet teh-
tiin suoraan maavaraan. Kehittyneimmät 
ansasrakenteiset puusillat yleistyivät 
1800-luvulla. Niitä on kahta päätyyppiä: 
tuki- eli ponsiansaat ja riippuansaat.8 
 
Kyseessä oleva Pyhäjoen Etelänkylän 
isosilta, joka on valmistunut keväällä 
1837, on todennäköisesti vanhin käytössä 
oleva puinen tukiansassilta Suomessa.9  

Kalliolle perustettu silta on 77,5 metriä 
pitkä ja 5,8 metriä leveä. Silta on neli-
aukkoinen kaksoistukiansassilta, jossa on 
kuusi kaksoistukiansasta kunkin aukon 
molemmin puolin. Välitukien kiilamaiset 
päät toimivat ylävirran puolella jäänsär-
kijöinä. Palkit on tuettu päistään kahdella 
vinotuella. Sillan maa- ja välituet ovat 
alkuperäiset ja tukiansaat ovat varmuu-
della viime vuosisadalta. Alkuperäisen 
kannen muodostivat poikkikannattajat ja 
kaksinkertainen kulutuslankutus. Sillan 
kaiteet ovat puiset.
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Etelänkylän ison sillan nousupenkere ja sen kivinen tukimuuri. 
 
 
 

  
 

Kaksoistukiansaita Etelänkylän isossa sillassa.
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Pyhäjoen Etelänkylän isosilta sijaitsee 
Pyhäjoen paikallistiellä n:o 18137, tie-
nosalla Luoto - Etelänkylä, entisen Kok-

kola - Oulu valtatien n:o 8 osana. Silta on 
läheiseen tiehen nähden korkealla ja sen 
nousupenkereissä on kiviset tukimuurit.10

 
 
2. Sillan rakennussuunnitelmia 
 
Salon kihlakunnan kruununvoudin silto-
jen katselmuspöytäkirjoissa mainitaan 
vuonna 1811 Etelänkylän "Norre Stora 
Bron", jonka molemmat päät on täytettä-
vä." Vielä aikaisemmin mainitaan Pyhä-
joen "Norra Bro".11

 Ilmeisesti kyseiset 
sillat olivat Etelän- ja Pohjankylän isojen 
puusiltojen edeltäjiä. Molemmat sillat 
tarkastettiin talvella 1818, jolloin esitet-
tiin korjauksia varten materiaali- ja kus-
tannusehdotukset. Tarveaineet kerättiin 
jokaiselta kihlakunnan seurakunnalta 
manttaalin mukaan. Kruununnimismies 
ja siltavouti F.F. Frosterus valvoi keräys-
tä.12

 Siltojen korjauksista ei mainita asia-
kirjoissa enempää, vaan seuraavat mai-
ninnat silloista löytyvät vuoden 1832 
pitäjänkokouksien pöytäkirjoista. Suur-
ten jokisiltojen osakkaat Haapajärveltä*, 
Oulaisista, Merijärveltä ja Pyhäjoelta 
kokoontuivat tuolloin päättämään Etelän- 
ja Pohjankylän suurten jokisiltojen kor-
jaamisesta. Korjausta varten oli kirkon-
rakennusmestari Kuorikoski antanut "ku-
luehdotuksen".13

 Pohjankylän silta kor-
jattiin talvella 1832,14

 mutta Etelänkylän 
siltaa ei ilmeisesti korjattu, koska pöytä-
kirjoista ei löydy mainintaa korjauksesta. 
Suurten jokisiltojen osakkaat kokoontui-
vat jälleen seuraavana vuonna keskuste-
lemaan siltojen uudelleenrakentamisesta. 
                                                 
* Haapajärvi-nimisenä kappelina 19.1.1863 asti, 
jolloin muutettiin Haapavesi-nimiseksi. 
 

Entiset puusillat olivat niin heikkoja, että 
ne särkyisivät kevään tulvissa. Tarkoi-
tuksena oli rakentaa uudelleen puiselta 
perustalta Pohjankylän silta ja kunnostaa 
Etelänkylän silta niin, että sen yli voitai-
siin turvallisesti kulkea vielä muutaman 
vuoden ajan. Pitäjänmiesten tehtäväksi 
annettiin siltapiirustuksen ja rakennus-
mestarin hankkiminen. Heidän täytyi 
myös jättää siltavouti Frosterukselle lista 
korjaukseen tarvittavista tarveaineista ja 
päiväläisistä joka talolta.15

 

 
Kuitenkin pitäjänkokouksessa 1.11.1833 
päätettiin rakentaa seuraavana talvena 
Etelänkylän silta. Tätä varten piti jokai-
selta koko manttaalilta kerätä yksi rupla. 
Salon kruununvouti G.A. Hårdh lähetti 
15.11.1833 koskenperkausjohtokunnan 
Oulun piirin päällikölle F.A. Hällströmil-
le siltojen katselmuskirjan, jossa Hårdh 
totesi Etelänkylän sillan pysyvien osien 
— kiviarkkujen, ponsi- ja niskahirsien — 
olevan niin rapistuneita ja lahoja, että 
silta pitäisi rakentaa uudelleen ennen 
seuraavaa kevättulvaa. Pohjankylän silta 
voisi kestää muutaman vuoden, mutta 
parempi olisi täyttää sillan silta-arkut 
kivillä seuraavana talvena. Siltatarkas-
tuksen yhteydessä kruununvoudin kanssa 
olivat suorittaneet lautamiehet Michel 
Junnila ja Hans Törmälä Salon pitäjästä, 
talonpoika Matts Huikari Haapajärveltä, 
tilanomistajat emäkirkolta sekä seura-
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kunnan toimeksiannosta maanmittari 
Anders Cajanus, tehdasmies Johan Hed-
man, talonpojat Fredrik Karjaluoto, Eric 
Erckilä, Thomas Pirkola, Jacob Halonen 
ja Henrik Heikkilä. Hårdh'n mielestä Ete-
länkylän silta täytyi rakentaa ensin, kos-
ka sitä ei voitu korjauksin saada kelvolli-
seen kuntoon.16

 

 
Everstiluutnantti Fredrik Aadolf Häll-
ström (1787-1861) toimi vuodesta 1819 
lähtien koskenperkausjohtokunnan töis-
sä, aluksi Kokemäenjokialueen piirissä ja 
vuodesta 1824 lähtien Oulun piirissä. 
Hän suoritti suurenmoisen työn Suomen 
vesireittien puhdistuksessa ja kanavoimi-
sessa, pääasiassa 1820-50 välisenä aika-
na. Hänen toimestaan tapahtui mm. kaik-
kien Etelä- ja Keskipohjanmaan jokien 
perkaus uittoväyliksi.17

  

 
Hällström teki matkan Pyhäjoelle tutki-
akseen Etelän- ja Pohjankylän siltoja. 
Hänen mielestään Etelänkylän silta oli 
niin lahonnut, että se voisi hajota millä 
hetkellä hyvänsä eikä sitä näin ollen 
kannata korjata. Pohjankylän sillallakin 
hän havaitsi merkkejä kunnossapidon 
laiminlyömisestä. Hällströmin mielestä 
voitaisiin muutamilla puilla tukea vanhaa 
siltaa, jotta sitä voitaisiin käyttää sen ai-
kaa, kunnes uusi silta olisi valmis. Hänen 
suunnitelmansa oli seuraava: vuonna 
1835 laitettaisiin kaikki kiviarkut etelä-
haaralle ja 1836 pohjoishaaralle joessa, 

1837 rakennettaisiin maantie siltojen vä-
lille, 1838 rakennettaisiin Etelänkylän 
silta ja 1839 Pohjankylän silta. Kaikki-
aan siltojen rakentamiseen kuluisi aikaa 
neljä vuotta. Hällström lähetti siltoja var-
ten lääninkanslialle piirustukset sekä 
kaksi kustannus- ja materiaaliehdotusta. 
Toinen ehdotus koski 7862 ruplaa ja 95 
kopeekkaa maksavaa puusiltaa ja toinen 
13 882 ruplaa ja 10 kopeekkaa maksavaa 
kiviarkkusiltaa. Hällström itse kannatti 
kiviarkkusiltaa, sillä sitä olisi tulevaisuu-
dessa helpompi pitää kunnossa. 
 
Hällströmin tarkoituksena oli tehdä sillan 
molemmat maa-arkut kivestä. Ne tulisi-
vat maksamaan päiväläisten tekeminä 
5514 ruplaa ja 60 kopeekkaa. Kiviarkku-
ja tehtäisiin kolme kappaletta ja niitä var-
ten tarvittaisiin mm. neljä metriä pitkiä 
tukkeja, täytekiviä, kiilakiviä, paksuja 
rautapultteja sekä päiväläisiä tekemään 
työt. Tämä maksaisi kaikkiaan 3599 rup-
laa ja 50 kopeekkaa. Itse siltarakennuk-
seen tarvittaisiin 4268 ruplan edestä 
peikkoja, honkatukkeja, kuusiriukuja, 
lankkuja, nauloja, pulttirautaa, tuohia, 
tervaa, punamultaa, valkoista maalia se-
kä kirvesmiehen päiväläisiä. Rakennus-
mestarin palkkioon sekä telineisiin ja 
yllättäviin menoihin varattaisiin 500 rup-
laa (ks. kustannus- ja materiaaliehdotus-
ta).18

 Sillan kustannukset yhteensä 
13.882 ruplaa ja 10 kopeekkaa. 

 
 
3. Sillan rakentamisesta päätetään 
 
Salon kihlakunnan talvikäräjillä 13. hel-
mikuuta 1834 kokoontuivat kaikki Pyhä-
joen, Haapajärven, Oulaisten ja Merijär-

ven suurten jokisiltojen osakkaat keskus-
tellakseen Etelänkylän sillan rakentami-
sesta. Kruununnimiesmies Sandman Ka-
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lajoen aliselta alueelta vaati siltaosakkai-
den osallistumista uuden sillan rakenta-
miseen Hällströmin piirustuksen sekä 
kustannus- ja materiaaliehdotuksen mu-
kaan. Sandman kiinnitti huomiota sillan 
kestävyyteen ja kunnossapitoon tulevai-
suudessa. Siltaosakkaat myönsivät kyllä 
Etelänkylän sillan huonon kunnon ja sen 
uudelleen rakentamisen tarpeen sekä ki-
viarkkurakenteen hyödyllisyyden tule-
vaisuudessa, mutta he torjuivat kiviark-
kusillan kustannuksiltaan kalliina. 
 
Useat perättäiset katovuodet olivat köyh-
dyttäneet siltaosakkaita eikä heillä näin 
ollen ollut varaa kalliiseen siltaan. Tästä 
huolimatta kihlakunnanoikeus puolsi 
Hällströmin siltaehdotusta, mutta päätti 
antaa asian Oulun ja Kajaanin läänin 
maaherran R.M. Lagerborgin ratkaista-
vaksi.19

 

 
Maaherra velvoitti kaikki Etelänkylän 
siltaosakkaat tekemään uuden harmaaki-
viarkkusillan vanhan sillan tilalle. Hän 
myönsi sillan rakentamiselle aikaa kaksi 
vuotta laskettuna 1. toukokuuta 1834 
alkaen. Siltaosakkaiden velvollisuutena 
oli pitää kunnossa väliaikaista siltaa, joka 
piti rakentaa jäidenlähdön ja kevättulvien 
jälkeen itäänpäin vanhasta sillasta. Väli-
aikaisen sillan rakentaminen tapahtuisi 
telinepukkien avulla, joihin asetettaisiin 
vanhan sillan "vaasit" ja kansi. Maaherra 
ehdotti taitavan rakennusmestarin hank-
kimista johtamaan sillanrakennustyötä.20 
 
Yleisessä pitäjänkokouksessa 12. touko-
kuuta 1834 annettiin tiedoksi edellä mai-
nittu maaherran päätös. Pitäjänmiehet 
olivat edelleen kielteisellä kannalla, mut-

ta lupasivat sitä vastoin korjata kesällä 
vanhan sillan kuntoon seuraavaa talvea 
varten, jolloin he haluaisivat rakentaa 
uuden sillan puusta kevääksi. Pitäjän-
miehet Jonas Friis Oulaisista, Olof Hiito-
la Merijärveltä, Jacob Pisilä, Pehr Vuoti 
ja Abraham Pokela emäseurakunnasta 
valtuuttivat talonpoika Matts Huikarin 
Haapajärveltä esittämään kaikkien puo-
lesta alamaisen valituksen Hänen Keisa-
rilliselle Majesteetilleen.21 

 

Matts Huikari esitti valituksessaan syitä 
heidän kielteiseen suhtautumiseensa ki-
viarkkusiltaan. Katovuodet ja niistä joh-
tuva hätä ja köyhyys olivat suurimpia 
syitä. Lisäksi Huikari epäili kiviarkkujen 
kestävyyttä savipohjaisessa joessa. Hui-
kari anoi uuden puusillan rakentamista 
vanhan sillan tilalle, koska puusilta ei 
vaatisi niin rasittavia kustannuksia. 
Anomuksensa lopussa Huikari pyysi 
edes parin vuoden lykkäystä kiviarkku-
sillalle.22

 
 
Maaherra Lagerborg totesi Hänen Keisa-
rilliselle Majesteetilleen lähettämässään 
muistiossa, että tarvittavien raudan, nau-
lojen, lankkujen, tervan ja punamaalin 
hankinnan sekä rakennusmestarin palk-
kion vuoksi puusillan kulut nousisivat n. 
2334 ruplaa, mutta kiviarkkusillan vain 
n. 2190 ruplaa. Lisäksi puusillan tekoon 
tarvittaisiin enemmän päiväläisiä kuin 
puuainetta. Kiviarkkusiltaan voitaisiin 
hankkia lohkottuja kiviä ympäristöstä. 
Maaherra arveli Hällströmin sillan raken-
tamiseen varatun neljän vuoden ajan ole-
van liian pitkä aika, sillä väliaikaisen 
sillan hoito tänä aikana vaatisi suuria 
kustannuksia.23  
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Etelänkylän isonsillan välituet. 
 
 

 
 

Etelänkylän isonsillan ponsi-1. tukiansaiden liitoksia. 
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Everstiluutnantti F.A. Hällströmin laatima kustannusehdotus harmaakiviarkkusiltaa 
varten. Sillan hinnaksi Hällström laski 13882 ruplaa ja 10 kopeekkaa. 
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Keisarillinen päätös Etelänkylän kiviark-
kusillan rakentamisesta annettiin 14. lo-
kakuuta 1834. Siinä velvoitettiin kaikki 
siltaosakkaat rakentamaan uusi silta 
harmaakiviarkuille Hällströmin piirus-
tuksen ja siihen kuuluvien materiaali- ja 
kustannusehdotusten mukaan kahden 

vuoden aikana 1. toukokuuta 1834 alkaen. 
Ennen uuden sillan valmistumista täytyi 
siltaosakkaiden pitää kunnossa väliaikaista 
siltaa. Sillanrakennustyötä johtamaan piti 
hankkia koskenperkausjohtokunnan kes-
kuudesta taitava henkilö.24 

 

 

 
4. Etelänkylän isonsillan rakentaminen ja valmistuminen 
 
Pitäjänkokouksessa 24. tammikuuta 1835 
päätettiin lopullisesti Pyhäjoen, Oulais-
ten ja Haapajärven seurakuntien keskuu-
dessa kiviarkkusillan rakentamisesta Py-
häjoen etelähaaran yli. Kokouksessa luet-
tiin keisarin edellä mainittu siltapäätös 
sekä Hällströmin kustannusehdotus ja 
siltapiirustus, jonka mukaan silta raken-
nettaisiin. Tulevaa siltaa varten täytyi 
kerätä manttaalilta kaksi ruplaa hopeaa 
heti seuraavassa kruununkannossa.25

  
Epäselväksi jää, miksi keisarin päätös 
luettiin vasta kolme kuukautta myöhem-
min. Täten sillan valmistumisaika siirtyi 
vuotta myöhemmäksi. 
 
Koska siltaosakkaat eivät itse osanneet 
kivenlouhintaa, porausta ja kiilausta, he 
valtuuttivat talonpoika Albinus Hautalan 
hankkimaan Oulusta taitavia miehiä 
avustamaan kivenlouhinnassa seuraavana 
kesänä. Kivenlouhinnasta huolehtimaan 
saatiin talonpojat Wiirret ja Nokela 
neljää hopearuplaa vastaan. Itse sillan 
rakentaminen päätettiin antaa urakkahuu-
tokaupalla vähimmän vaativalle.26

 
 
Siltaosakkaat toivoivat Hällströmin otta-
van vastaan sillan rakennustyön valvon-
nan27, mutta keisarillinen koskenperkaus-
johtokunta ilmoitti, ettei se voi sallia 
Hällströmin ottavan valvontaa vastaan 

Pyhäjoella. Kielto koski myös Siikajo-
kea.28

 Asiakirjoista ei käy ilmi, miksi 
kielto annettiin. Kuitenkin vuoden kulut-
tua todettiin lääninkansliasta, että Häll-
ström oli ottanut osaa sillan rakentami-
seen29

 

 
Asiakirjoista ei löydy mainintoja Etelän-
kylän sillan rakentamisesta. Pitäjänkirjuri 
Anders Cajanus pyysi joulukuussa 1835 
lääninkansliaa määräämään rakennus-
mestarin rakentamaan kiviarkut Pyhäjoen 
etelähaaralle vuosina 1836 ja 1837. 
Asiakirjoista ei käy selville rakennus-
mestarin eikä myöskään sillanrakennus-
työn huutaneen urakoitsijan nimiä. Vuo-
delta 1836 löytyy maininta tilanomista-
jista, jotka olivat lyöneet laimin uuden 
sillan tarvepuiden kuljettamisen.30 Mah-
dollisista rangaistustoimenpiteistä heitä 
vastaan ei löydy tietoja. 
 
Etelänkylän isonsillan lisäksi rakennet-
tiin uudelleen muutamat pikkusillat. Sil-
tavuoti Jung ilmoitti kirjeessään kruu-
nunvouti Hårdh'lle rakentavansa pikku-
sillat uudelleen keväällä 1837.31

 Etelän-
kylän pikkusillat n:o 1, 2, 3 ja 4 sijaitsi-
vat n. 150 metrin pituisella tienosalla 
Etelänkylän isonsillan läheisyydessä 
toimien lisätulva-aukkoina tulvan aikoi-
na.32
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Keisarillisen päätöksen viimeinen sivu. Päätöksessä velvoitettiin siltaosakkaat rakenta-
maan harmaakiviarkkusilta. Päätös annettiin 14. lokakuuta 1834. 
 
 



 18

 
 
Piirustuksessa näkyy pikkusiltojen n:o 1, 2, 3 ja 4 sijainti isoonsiltaan. 
 
 
Nykyään kaikki pikkusillat on purettu 
pois ja täytetty uomat. Viimeinen pikku-
silta n:o 1 purettiin pois heikkokuntoise-

na vuonna 1981 Pyhäjoen pt n:o 18137 
parantamisen yhteydessä isonsillan koh-
dalla.33

 
 
 

 
 
Pyhäjoen Etelänkylän isosilta ja sen lisätulva-aukkona toimiva yksiaukkoinen pikkusilta n:o 1. 
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Anders Cajanus ilmoitti 20. toukokuuta 
1837 Etelänkylän isonsillan olevan val-
mis katselmukseen.34

 Siltakatselmus suo-
ritettiin 15. heinäkuuta lautamiesten Pehr 
Himangon ja Johan Kiviojan toimesta. 
Lukuunottamatta tervauksen ja punamaa-
lauksen puuttumista, sillan katsottiin vas-
taavan täydellisesti vaatimuksia. Toki 
tarkastusmiehillä oli pieniä huomautuk-
sia, kuten että tienpinta sillan toisesta 
päästä piti täyttää savella ja soralla tar-
peen mukaan niin, että matalampi tienosa 
kohoaisi muun tienosan tasolle. Sillan 
pohjoispäässä täytyi leventää maantietä 
10-12 tuuman verran siltapalkeista. Sil-
tavouti Jungin tuli huolehtia siitä, että 
kyseiset muutokset suoritettiin saman 
vuoden syksyllä.35

 

Vaikka pöytäkirjoista ei ilmene milloin 
uusi silta maalattiin ja tervattiin, on se 
todennäköisesti tapahtunut saman vuo-
den syksyyn mennessä. Seuraavat mer-
kinnät silloista löytyvät vasta vuoden 
1843 pitäjänkokousten pöytäkirjoista. 
Tuolloin päätettiin tarjota Etelänkylän 
uuden sillan kannen tervaus ja kaiteiden 
maalaus sekä Pohjankylän vanhan sillan 
korjaus urakkahuutokaupalla vähimmän 
vaativalle. Etelänkylän sillan punamaa-
lauksen ja tervauksen huusi Jeremias 
Nivala 24 ruplalla ja 99 kopeekalla. Poh-
jankylän sillan korjaukseen tarvittavien 
puuaineiden hankkimiseen varattiin 80 
ruplaa ja 94 kopeekkaa. 36

 

 

 
 
 Pyhäjoen Etelänkylän isosilta. 
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5. Pohjankylän isonsillan valmistuminen 
 
Tie- ja vesirakennuslautakunta lähetti 
Yleisten töiden komitealle piirustusluon-
noksen Pohjankylän uutta siltaa varten jo 
joulukuussa 1844, mutta sillan rakenta-
misesta kokoonnuttiin päättämään kui-
tenkin vasta toukokuussa 1847, jolloin 
esitettiin siltapiirustukset ja sovittiin, että 
Pohjankylän sillan rakentamiseen ottavat 
osaa Pyhäjoki, Merijärvi, Oulainen ja 
Haapajärvi. Myös Pohjankylän siltaa 
varten tarvittiin muualta taitavia miehiä 
kivenlouhintaan ja kiilaukseen.37

 Pohjan-
kylän silta kesti pienin korjauksin yli 
kymmenen vuotta, vaikka kruununvouti 
Hårdh jo tarkastuksessaan vuonna 1833 
totesi sen kestävän vain muutaman vuo-
den. Kestävyydestään huolimatta silta oli 
melko vaarallinen ylitettäväksi.38 

 
Pohjankylän sillan maatuet ja virtapilarit 
tehtiin ja perustettiin samalla tavoin, 
mutta paremmin kuin Etelänkylän sillal-
la. Pohjankylän sillan päällysrakenteen 
kantavat osat olivat rakenteeltaan saman-
laiset kuin Etelänkylän sillalla,39

 mutta 
Pohjankylän sillalla on vain yksi vinotu-
ki, Etelänkylän sillalla kaksi. Aluksi sil-
lan valmistumisajaksi sovittiin toukokuu 
1848, mutta pitäjäläiset anoivat piden-
nystä toukokuuhun 1849 asti. Siltatyöt 
keskeytyivät vuoden 1848 aikana kivien 
puutteeseen.40

 Todennäköisesti silta, 
vaikka siitä ei ole varmaa tietoa asiakir-
joissa, valmistui keväällä 1849, kuten oli 
sovittu.  

 

 
 

Vanha Pohjankylän isosilta. 
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6. Etelänkylän isonsillan korjauksia ja hoitoa 1800-luvulla 
 
Etelänkylän siltaa tervattiin, maalattiin ja 
korjailtiin melko usein. Juhannuksena 
1854 siltaa korjailtiin jo ensimmäisen 
kerran. Aluksi korjaustyö oli tarkoitus 
tehdä siltaosakkaiden yhteistyönä, mutta 
lopulta työ päätettiin antaa urakkahuuto-
kaupalla vähimmän vaativalle. Sillan 
lava piti tehdä tervatuista, 9-11 kyynärää 
pitkistä lankuista. Sillan kaiteet piti maa-
lata punamaalilla ja kaiteiden tolpat öl-
jymaalilla. Kaiteiden tolppien nupit piti 
tehdä uudelleen ja maalata nupit valkoi-
seksi.41

 

 
Seuraavan kerran siltaa korjailtiin vasta 
maaliskuussa 1872, jolloin siltatyöhön 
määrättiin mies kolmea manttaalia koh-
den. "Pykymestariksi" valittiin kolmen 
markan päiväpalkalla "Bruukin puukhol-
lari" Pietari Helström. Sillalle tehtiin uusi 
lava, poikkipuoliset pelkat ja kaikki kä-
sipuut. Käsipuiden selkäpuu tehtiin kaksi 
tuumaa pienemmäksi kuin entinen. Sa-
moin tehtiin pelkat yhtä tuumaa pie-
nemmäksi. Saman vuoden kesällä tervasi 
Johan Looland sillan lavan viidellä mar-
kalla. Keväällä 1887 tervasi torppari 
Heikki Witojärvi sillan kannen kuudella 
markalla ja kolmellakymmenelläviidellä 
pennillä.43

 
 

Syksyllä 1887 päätti Pyhäjoen kuntako-
kous kieltää tanssit ja kokoukset maan-
teillä ja yleisillä silloilla viiden markan 
sakon uhalla. Etelänkylän silta, kuten 
myös monet muut pitäjän sillat, oli suo-
sittu nuorison kokoontumis- ja tanssi-
paikka.44

 Syyt tällaiselle kiellolle olivat 
varmasti samat kuin Oulaisten kirkossa 
vuonna 1904 julistetussa kiellossa: 
 

"...tullut tavaksi, että nuori väki sunnun-
tai- ja juhlailloin, väliin arki-iltoinakin 
keräytyy silloille tanssimaan ja temmel-
tämään ja tuosta koituu syrjäisillekin 
monenlaisia hankaluuksia, niin että esi-
merkiksi vanhempien ja huonompikun-
toisten sekä matkustavaisten on aivan 
mahdotonta rohjeta tanssimelun aikana, 
varsinkin pimeinä syysiltoina kulkea sil-
tojen yli ja niin ikään arkaluontoisilla 
hevosilla ajaessa vaara on tuiki suuri, 
puhumattakaan siitä siveellisestä turmel-
tumisesta, jonka alaiseksi tanssiva nuori-
so joutuu, kun esimerkiksi juopuneet ke-
räytyvät näihin huvipaikkoihin saaden 
aikaan tappeluita ja riitoja..."45 

  
Sota-aikoina sillalla pidettiin piirinpyö-
riäisiä. Tilaa tanssimiselle oli, sillä Ete-
länkylän sillalla ei ollut ainakaan 1900-
luvulla tilaa vieviä istuinpenkkejä.46

 

 
Pyhäjoen silloilla kannettiin nk. siltara-
haa kaikilta matkustajilta. Siltarahankan-
to annettiin yleensä yhdeksi vuodeksi 
kerrallaan eniten tarjoavalle pitäjäläisel-
le. Siltarahaa kantoivat mm. kauppias A. 
Haglund sekä useampana vuonna itsel-
lisvaimo Susanna Hyvärinen. Ehtona oli, 
etteivät siltarahankannon saaneet vuoros-
taan asettaneet kantajaksi huonomainei-
sia henkilöitä tai sellaisia henkilöitä, jot-
ka häiritsisivät matkustajia. Haglund suo-
ritti siltarahankannon 49 markalla vuon-
na 1891. Hyvärinen suoritti kannon 
vuonna 1894 30 markalla, seuraavana 
vuonna 46 markalla ja sitä seuraavana 
vuonna 41 markalla ja 75 pennillä. Hyvä-
rinen suoritti tointaan aina vuoden 1897 
loppuun asti, jolloin lakkautettiin siltara-
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han kantaminen ja hävitettiin Pohjanky-
län sillan vahtituvat.47 Ilmeisesti Etelän-
kylän sillalla ei ollut vahtitupia, koska 
niistä ei mainita mitään asiakirjoissa. 
 
Keväällä 1895 tarjottiin jälleen urakka-
huutokaupalla vähimmän vaativalle Ete-
länkylän sillan lavan ja käsipuiden teko. 
Työ annettiin Aron Peltomaalle 572 

markalla. Samana kesänä maalasi maala-
ri Uno Sundström sillan käsipuut yhteen 
kertaan öljymaalilla harmaaksi. Lavan 
tervasi itsellinen Edvard Salo neljällä 
markalla. Jo seuraavana keväänä kittasi 
apteekkari Silander käsipuiden raot 60 
markalla.48

 
 
7. Sillan korjauksia 1900-luvulla 
 
Keväällä 1902 päätettiin kuntakokouk-
sessa tervata Etelän- ja Pohjankylän iso-
jen siltojen pelkat ja "pännärit".49

 Pöytä-
kirjoista ei selviä tarkemmin, milloin 
tämä tapahtui ja kuka sen suoritti. 
 
Seuraavat korjaukset tehtiin talvella 
1918. jolloin uusittiin sillan lava. Lavaa 
varten tarjottiin huutokaupalla kahdeksan 
kyynärän lavalankkuja, joista tehtiin 28 
tarjousta, aina kuudesta kappaleesta vii-
teenkymmeneen kappaleeseen yksikkö-
hinnan ollessa kuusi markkaa.50 Myös 
vuoden 1921 lopulla toimitettiin molem-
pien siltojen korjaustarvepuiden myynti 
huutokaupalla. Tarvepuiden täytyi olla 
joko kuusia tai petäjiä. Kaikkiaan tarjo-
uksia tehtiin 42 kappaletta. Manttaalikas-
san menoarviossa oli varattu 25 000 
markkaa vuodeksi 1922 siltojen korjaus-
ta varten.51

 
 
Syksyllä 1927 lähetti Oulun läänin lää-
ninkanslia lähetepäätöksen sekä kustan-
nusarvion ja piirustukset silloista Pyhä-
joen kunnanvaltuustolle, joka hyväksyi 
asian yksimielisesti.52

  Epäselväksi jää, 
miksei Etelän- ja Pohjankylän siltoja kui-
tenkaan rakennettu uudelleen. Pian tä-
män jälkeen suoritti Oulaisten tiemestari 

Maunu Lundman (Laikari) yhdessä ni-
mismies Ojaniemen kanssa useita tarkas-
tuksia Pyhäjoen silloilla. Talvella 1929 
Lundman ehdotti Etelänkylän sillan pääl-
limmäisen lavan uudelleen tekoa, sillä se 
oli "niin laho, että seipäällä alas koliste-
lee". Lavan tekoon tarvittavat puut, jotka 
olivat "täydellä kantilla", tuotiin reellä 
sillalle. Myös pienten siltojen n:o 1, 2 ja 
4 lavoja uudistettiin sekä tervattiin kaikki 
pienet sillat.53

 
 
Vuonna 1932 hyväksyi Pyhäjoen kun-
nanvaltuusto lääninkanslian lähetepää-
töksen nojalla Lundmanin laatiman 
suunnitelman Etelänkylän ison sillan ete-
läpäässä olevien pienten siltojen uusimi-
sesta ja maantien mutkan oikaisemisesta. 
Mutta vasta kesällä 1934 tehtiin kyseiset 
korjaukset sillalle, jonka Lundman tar-
kasti kesällä 1935. Pohjankylän siltaa 
korjailtiin jo keväällä 1933.54

 Etelänky-
län sillan kansi uusittiin seuraavan kerran 
syksyllä 1948. Kansilankutusta ei voitu 
uusia koko sota-aikana, joten sekä alem-
pi- että päällyslankutus oli päässyt la-
hoamaan. Samoin osa tuista oli uusimi-
sen tarpeessa. Korjaustyötä varten saatiin 
400000 markan määräraha TVH:n silta-
osastolta.55
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Piirustusliite 2. 
Oulaisten tiemestarin Maunu Laikarin piirustus Etelänkylän sillasta. 
Laikarin mukaan sillan päällimmäinen lava oli niin heikko, että "seipäällä alas kolistelee". 
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Etelänkylän isonsillan vasen maatuki. 
 
 
 

 
 
Etelänkylän isonsillan oikea maatuki alavirran puolelta. 
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8. Pyhäjoen uusien siltojen rakentaminen ja vanhojen siltojen 
käyttö 

 
Vaikka jo 1920-luvun lopulla oli ollut 
suunnitelmissa uusien siltojen rakenta-
minen Pyhäjoen etelä- ja pohjoishaaran 
yli, rakennettiin uudet sillat vasta 1960-
luvun alussa. Uudet sillat olivatkin tar-
peen vanhojen puusiltojen heikon kun-
non vuoksi.56

 

 
Uudet betonisillat valmistuivat vuoden 
1963 lopulla uudelle Kokkola-Oulu val-
tatie n:o 8:n osalle. Vanhojen puusiltojen 
jäätyä tällöin paikallistielle, silloilla kiel-
lettiin niiden huonon kunnon vuoksi 
moottoriajoneuvoliikenne. Vuoden 1964 
alussa ehdotettiin jopa siltojen purkamis-
ta liikenneturvallisuussyistä. Sillan maa-
tuet ja virtapilarit oli rakennettu pohjaki-
vien ja kallion päälle. Perustamistavasta 
johtuen vesi ja jää olivat syövyttäneet 
pilareita. Sillan päällysrakenne ja kaiteet 
olivat heikkokuntoisia. Kansilankutus oli 
välttävä.57

 

 
Pyhäjoen kunnanhallitus anoi elokuussa 
1963 vanhojen siltojen hyväksymistä 
kevyelle moottoriajoneuvoliikenteelle 
kolmen tonnin painorajoituksella.58 TVH 
totesi kuitenkin, ettei Etelänkylän siltaa 
voitaisi korjata kohtuullisin kustannuksin 
eikä sillä voitaisi sallia minkäänlaista 
liikennettä. Pohjankylän silta sitä vastoin 
voitaisiin korjata ja sillä voitaisiin sallia 
kevyt ajoneuvoliikenne neljän tonnin 
painorajoituksella. Purku-uhkauksista 
huolimatta Etelänkylän silta tervattiin ja 
kaiteet korjattiin vuoden 1966 aikana 
pitäen silmällä ainoastaan sillan kelpoi-
suutta jalankulku- ja polkupyöräliiken-
teelle. Etelänkylän sillalla sallittiinkin 

korjauksen jälkeen jalankulku- ja polku-
pyöräliikenne sekä hieman myöhemmin 
moottoripyöräliikenne.59

 

 
Koska moottoriajoneuvoliikenne oli kiel-
letty Etelänkylän sillalla, kulki Etelänky-
lästä Pyhäjoen keskustaan suuntautuva 
liikenne valtatietä n:o 8 käyttäen, jolloin 
kyseiselle liikenteelle aiheutui n. 0,5 ki-
lometrin kierto. Sen vuoksi ehdotettiin-
kin vuoden 1972 lopulla Etelänkylän 
sillan uusimista lähivuosina mahdolli-
simman kevytrakenteisena ja kustannuk-
siltaan halpana, niin että kevyt ajoneuvo-
liikenne ja linja-autot voisivat käyttää 
sitä. Raskas liikenne kulkisi edelleen uu-
den valtatien ja uuden sillan kautta.60

 

 
Etelänkylän isonsillan purkamisesta käy-
tiin keskustelua 1970-luvun alussa. 
TVH:n siltaosasto määräsi tutkimuksen 
siitä, olisiko silta lakkautettava. Tien-
suunnitteluosasto piti kuitenkin kulkuyh-
teyden säilyttämistä tärkeänä. Uuden 
sillan rakentaminen tulisi kalliiksi ja ke-
vyen liikenteen siirtyminen valtatielle 
heikentäisi liikenneturvallisuutta. Tie-
suunnitteluosasto ehdottikin lakkautta-
misaloitteen käsittelyn lopettamista. 
TVL:n Keski-Pohjanmaan piiri esitti ky-
symystä sillan kohtalosta kuntalaisten 
ratkaistavaksi. Lopputulos oli se, että 
silta päätettiin säilyttää, ja korjata se ke-
vyttä ajoneuvoliikennettä varten. Korja-
uskustannuksiksi arvioitiin n. 125.000 
markkaa, josta osasta vastasi TVH ja 
osasta Pyhäjoen kunta. Myönteinen rat-
kaisu sillan säilyttämisen puolesta oli 
tulevaisuutta ajatellen oikea. Sen ansiosta 
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Etelänkylän isosilta on voitu ottaa valta-
kunnalliseksi tiemuseokohteeksi. 
 
Syksyllä 1973 Keski-Pohjanmaan tie- ja 
vesirakennuspiiri laati Etelänkylän ison-
sillan ja pikkusillan n:o 1 peruskorjaus-
suunnitelman, josta selvisi mm., että au-
kon I kansirakennetta piti nostaa. Satula-
puut, vinotuet sekä poikki- ja vinositeet 
piti myös uusia. Kaiteet oli tuettava ja 
maalattava. Pikkusiltaa n:o 1 oli nostet-
tava ylöspäin sekä uusittava poikkikan-
nattajat ja kulutuslankutus. Myös kaiteita 
oli vahvistettava. Korjaukset suoritettiin 
vuosien 1974-75 aikana, joiden jälkeen 
sillalla voitiin sallia kevyt ajoneuvolii-
kenne kuuden tonnin painorajoituksel-
la.61 Pikkusilta n:o 1 purkamisesta ja uo-
man täyttämisestä antoi Pohjois-Suomen 
vesioikeus päätöksen talvella 1979. Siinä 
vesioikeus myönsi TVH:lle luvan pikku-
sillan purkamiseen ja uoman täyttämi-
seen. Pikkusilta purettiinkin 1980 ja uo-
ma täytettiin. 
 
Kesällä 1981 valmistui uusi Pohjankylän 
isosilta vanhan sillan paikalle (ks. kart-
taa). Uusi silta on 66 metriä pitkä ja 12 
metriä leveä. Vanhasta sillasta jätettiin 
purkamatta kiilakiviset maatuet ja siltapi-
larit, jotka toimivat nyt uuden sillan vir-
tapilareina.63 
 
Pohjankylän isonsillan rakentamisen yh-
teydessä pienennettiin Etelänkylän ison-
sillan nousuviisteiden pituuskaltevuuksia 
240 metrin matkalla sillan molemmissa 
päissä. Sillalle johtava tie rakennettiin T-
liittymänä. Sillan eteläpuolen tukimuurin 
pää siirrettiin ja korotettiin siten, että 
sillan nykyinen ulkonäkö säilyi, sillä 
TVH:n museotoimikunta kaavaili sillasta 
tiemuseokohdetta.64 Niinpä Etelänkylän 

isosilta valittiin 6. tammikuuta 1982 yh-
deksi museosilloista, jolloin se on osa 
valtakunnallista tiemuseota.65 Vuonna 
1983 suoritettiin sillan kantavien puura-
kenteiden tervaus. Tervattavaa pinta-alaa 
oli kaikkiaan 1800 neliömetriä. Tervaa 
kului 600 kg, ja hinnaksi tuli n. 8000 
mk.66
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Etelänkylän isonsillan ponsiansaan liitos. 
 
 

 
 
Isonsillan ponsi-1. tukiansaiden liitoksia. 
 



 28

 
 
Pikkusilta n:o 1 purettiin ja uoma täytettiin v. 1981. 
 
 

 
 
Isoasiltaa korjataan. Kuva vuodelta 1974. 
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Väänäsen kuorma-auto on ajanut sillalta jokeen. Tapaus sattui matkalla tansseihin. Lavalla 
olijat pelastautuivat hyppäämällä, eikä kukaanloukkaantunut. Onnettomuus tapahtui 50-
luvun alkupuolella. 
 
 
 

 
 
 
Etelänkylän isosilta ennen liittymän rakentamista. Liittymä rakennettiin Pohjankylän isonsi-
lian rakentamisen yhteydessä v. 1981. 
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Etelänkylän isonsillan tuki- eli ponsiansaita. 
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9. Etelänkylän isonsillan puurakenteiden iän määrittäminen 
 
FK Pentti Zetterberg Joensuun yliopis-
tosta on tutkinut Pyhäjoen Etelänkylän 
isonsillan rakenteina olevien hirsien 
ikää. Sillasta otettiin useita näytteitä 
kevään 1987 aikana (30.3. ja 7.-
8.5.1987). Hirsien iän määrittäminen 
tapahtui niiden vuosilustojen avulla. 
Puiden vuosilustoja tutkivan tieteen-
haaran dendrokronologian menetelmin 
saadaan ikä selville vuoden tarkkuudel-
la. Joensuun yliopiston Karjalan tutki-
muslaitoksessa on Suomen ainoa dend-
rokronologian laboratorio, joka tekee 
puurakenteiden ja puuesineiden iän-
määrityksiä.67 
 
Hirsien ikä saadaan selville ristiinajoit-
tamalla. Sillä tarkoitetaan puiden vuosi-
lustosarjojen ajoittamista toisiinsa rin-
nastaen. Tässä tapauksessa kuolleen 
materiaalin, hirsien, vuosiluostosarjoja 
verrattiin elävän materiaalin vuosilus-
toihin. Jos vuosilustosarjat menevät 
osittain päällekkäin, ovat ne kasvaneet 

osaksi samaan aikaan. Ristiinajoittami-
nen edellyttää peruskronologian ole-
massaoloa, johon vuosilustosarjat ovat 
sijoitettavissa.68 Joensuun yliopiston 
dendrokronologian laboratorio on laati-
nut yli 600 vuoden pituisen puulustojen 
kalenterin ajoittamista varten. 
 
Zetterbergin ensimmäisten iänmääritys-
tulosten mukaan sillassa on vielä alku-
peräisiä osia, jotka ovat vieläpä hyvässä 
kunnossa. Osa hirsistä on kaadettu v. 
1834 kesän jälkeen (1834-35 talvella) 
ja ne ovat kannattaneet Etelänkylän 
siltaa vuodesta 1837 asti 1. sen koko 
150-vuotisen "uran" ajan.69 
 
Puulustotutkimuksilla pystytään vuo-
den tarkkuuteen iänmäärityksissä. Sen 
avulla saadaan tietoja monista eri asi-
oista mm. metsäpaloista, ilmastosta ja 
saastumisesta. 

 

 
 

Tutkija Pentti Zetterberg ottamassa näytteitä toukokuussa 1987. 
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Kartta 1. Pyhäjoen Etelänkylän isonsillan sijainti 
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Kartta 2. Siltojen sijainti Pyhäjoen keskustassa 

 1 = vanha Etelänkylän isosilta, valmistunut v. 1837 
 2 = uusi Etelänkylän silta, valmistunut v. 1963 
 3 = uusi Pohjankylän silta, valmistunut v. 1963 
 4 = uusi Pohjankylän isosilta, valmistunut v. 1981 
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Lähteet 
 
Kirjallisuus 
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Haastattelut Kalle Tirilä Pyhäjoella 23.5.1984 
 
 
Arkistolähteet  
 
Lyhenteet KepA = Keski-Pohjanmaan tie- ja vesirakennuspiirin arkisto 
 KuK = Kuntakokous 
 OMA = Oulun maakunta-arkisto 
 OtmpA = Oulaisten tiemestaripiirin arkisto 
 PiK = Pitäjänkokous 
 PkiA = Pyhäjoen kirkon arkisto 
 PkuA = Pyhäjoen kunnan arkisto 
 TVHA = Tie- ja vesirakennushallituksen arkisto 
 Tvrp = Tie- ja vesirakennuspiiri 
 VA = Valtion arkisto 
 
Etelänkylän siltaa koskevat TVH:n ja Keski-Pohjanmaan Tvrp:n kirjeet (KepA) 
Salon kihlakunnan kruununvoudin maanteiden ja siltojen katselmuspöytäkirjoja (OMA) 
Etelänkylän siltaa koskevat Oulun läänin lääninkanslian kirjediaarit 1833-44 (OMA) 
Pyhäjoen pitäjän- ja kirkonkokousten pöytäkirjat 1782- 1875 (OMA) 
Etelänkylän siltaa koskeva osa tie- ja vesirakennuskortistosta (OMA) 
Oulaisten tiemestaripiirin tiemestari Maunu Lundmanin (Laikari) matkakertomuksia 1929-31 ja toi-
mintakertomuksia 1931-37 (OtmpA) 
Pyhäjoen kuntakokoukset 1881-98, kunnanvaltuuston pöytäkirjat 1867-1917 ja 1913-1932 
sekä kunnallislautakunnan pöytäkirjat 1902-23 (PkuA) 
Pyhäjoen kunnanhallituksen Etelänkylän siltaa koskevat toimitteet (PkuA) 
Etelänkylän sillan kannen uusimista koskevat kirjeet (TVHA) 
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Kansliatoimituskunnan päätöskonsepti 14.10.1834 koskien uuden Etelänkylän sillan raken-
tamista De 22 ja siihen liittyvä senaatin talousosaston anomusakti AD 365/45 1834 (VA) 
 
Siltakortti 
 
Sanomalehdet 
Pyhäjokiseutulehti 11.8.1981 
Tie- ja Vesi 1956 no 1 
 
Piirustukset 
Pituusleikkaus tiestä. Maunu Lundman, 1932 (kopio) KepA 
Etelänkylän isosilta ja pikkusilta n:o 1, 1932 (kopio) KepA 
Pyhäjoen Pohjankylän silta. Tekijä ja vuosiluku tuntematon (kopio) VA 
Etelänkylän isosilta. Maunu Lundman, 1929 (kopio) KepA 
 
 
Kartat 
Silta- ja lauttapaikkakartta 1983, Keski-Pohjanmaan Tvrp (1:200 000). 
Pyhäjoen osoitekartta 
 
Valokuvat 
Keski-Pohjanmaan tie- ja vesirakennuspiirin arkisto 
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59  KepA Fg.A.1.80.0., vanhojen puusiltojen tarkastus 1.7.1965 ja kunnanhallituksen kirje 
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64  KepA Keski-Pohjanmaan tiesuunnitelmaselostus 10.4.1980 
65  KepA TVH:n museotoimikunnan kokous 6.1.1982 
66  KepA Kalajoen tiemestaripiirin kirje TVL:n K-P:aan piirille 
67  KepA P. Zetterbergin alustavat iänmääritystulokset 28.5.1987 
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*) Viittausta tähän ei löydy tekstistä. 
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Ote teoksesta Siltojemme historia, s. 112..113,  
julkaisija Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL, painopaikka Keuruu 2004 

 

 
 

Etelänkylän isosilta, Pyhäjoki 
 
Pyhäjoen Etelänkylän varhaisista silloista ei 
ole säilynyt juurikaan tietoja. Ylityspaikka 
kuului ns. Pohjanmaan rantatiehen, jota pit-
kin Ruotsin ja Suomen välinen maapostiyh-
teys kiersi 1640-luvulta lähtien Pohjanlah-
den ympäri. On ilmeistä, että paikalla on ol-
lut jonkinlainen silta ainakin tuolta ajalta 
asti. 
 
Sillat tuli kunnostaa jo 1500-luvulla maan-
lain mukaan kahdesti vuodessa, keväällä ja 
syksyllä. Kuitenkin sillat olivat usein 1500-
luvulta lähtien tiedossa olevista sakkomai-
ninnoista päätellen teitä huonommassa kun-
nossa. Tiedot eivät liene liioiteltuja, sillä 
tuhoisia sillalta suistumisia sattui tärkeillä-
kin teillä. 

 
Vuonna 1832 pitäjänkokouksessa todettiin 
kyseisellä paikalla olemassa ollut silta kor-
jauskelvottomaksi ja päätettiin korvata se 
uudella. Koskenperkausjohtokunnassa toi-
minut everstiluutnantti Fredrik Hällström 
laati talvella 1833 piirustukset, materiaalieh-
dotukset ja kustannusarvion Etelänkylän 
uutta siltaa varten. Sillan rakentamista vas-
tustettiin siitä pitäjäläisille koituvien suurten 
rasitusten vuoksi, mutta keisarillinen päätös 
Etelänkylän kiviarkkusillan rakentamisesta 
annettiin 14. lokakuuta 1834. Paikkakunnal-
la ei osattu kivenlouhintaa, porausta eikä 
kiilausta, joten miehet arkkujen rakentami-
seen hankittiin Oulusta. Itse sillan raken-
taminen annettiin huutokaupalla vähimmän 
vaativalle. Sillan suunnittelusta voidaan to-
deta, että silta oli 4-aukkoinen kivituille pe-
rustettu tukiansas, jonka kokonaispituus oli 
77,5 ja jännemitat 17 + 17 + 17,85 + 17,4 = 
59,25 metriä. Hyödyllinen leveys oli noin 5 
m. Alkuperäisessä sillassa lankuista tehty 
kaksinkertainen "lava" lepäsi poikittaisten 
pelkkojen päällä, jotka puolestaan tukeutui-
vat pääkannattimiin. Pääkannattimien välis-
sä olivat sillan poikkisiteet, "pännärit". Ny-
kyisessä sillassa poikittainen syrjälankutus 
on kiinnitetty suoraan pääkannattimiin. Tä-
mä silta on siinä mielessä merkittävä, että se 
on edelleen nähtävissä kansirakennetta lu-
kuun ottamatta likipitäen alkuperäisessä 
asussaan. Pääkannattimet muodostuivat jo-
kaisessa jänteessä kuudesta moninkertaisesta 
tukiansaasta. Näiden vinotuet oli stabiloitu 
ansaan yläpalkkiin lovetuin puusitein. Vas-
taanottokatselmus pidettiin 15. heinäkuuta 

1837. Tervauksen ja punamaalin puuttumis-
ta lukuun ottamatta sillan katsottiin vastaa-
van täydellisesti vaatimuksia. 
 
Ensimmäinen korjaus Etelänkylän isollesil-
lalle tehtiin jo 17 vuoden kuluttua sillan val-
mistumisesta: "lava" rakennettiin uudelleen 
tervatuista lankuista, kaidetolppien nupit 
uusittiin ja maalattiin valkoisiksi, kaidetol-
pat maalattiin öljymaalilla ja kaiteet puna-
mullalla. Vuonna 1872 uusittiin jälleen sillan 
"lava", nyt myös poikkipuoliset pelkat ja 
kaiteet. Vuonna 1887 silta tervattiin. Lava 
ja kaiteet uusittiin seuraavan kerran vuonna 
1895; pelkat ja pännärit tervattiin vuonna 
1902. Uusi lavan rakentaminen oli edessä 
taas vuonna 1918. Sillan suurehkoa korjaus-
ta varten pyydettiin tarjouksia puutavarasta 
vuonna 1921, mutta korjaustyö jäi jostain 
syystä tekemättä. Vuonna 1929 sillan tar-
kastaja, Oulaisten tiemestari Maunu Laikari 
totesi lavan olevan "niin laho, että seipäällä 
alas kolistelee". Ilmeisesti silta pian sen 
jälkeen korjattiin, sillä se oli kovassa käy-
tössä. Seuraava tieto korjaustöistä on vuo-
delta 1948, jolloin kansi uusittiin. Kaidetta 
korjattiin myös 1950-luvun alkupuolella. 
 
Etelänkylän isosilta jäi paikallistiesillaksi, 
kun uudet betonisillat valmistuivat valtatiel-
le 8 vuonna 1963. Etelänkylän sillan huo-
non kunnon vuoksi moottoriajoneuvolii-
kenne sillä kiellettiin ja ehdotettiin jopa sen 
purkamista. Tästä huolimatta silta tervattiin 
ja kaiteet korjattiin vuonna 1966. Sillan 
purkamisesta käytiin vielä 1970-luvun alus-
sa keskustelua, joka johti lopulta päätök-
seen säilyttää silta ja korjata se kevyttä lii-
kennettä varten. Keski-Pohjanmaan tie- ja 
vesirakennuspiiri laati vuonna 1973 perus-
korjaussuunnitelman, joka toteutettiin vuo-
sina 1974-1975. Ensimmäisen aukon kansi-
rakennetta nostettiin ja satulapuut, vinotuet 
sekä poikki- ja vinositeet uusittiin. Etelän-
kylän isosilta valittiin vuonna 1982 museo-
sillaksi. Sillan puuosien iänmääritystutki-
mus tehtiin vuonna 1987. Lukuisista uusi-
mistöistä huolimatta Etelänkylän isossasil-
lassa on vielä alkuperäisiä, hyvässä kunnos-
sa olevia osia. Niiden puut todettiin kaade-
tun talvella 1834-1835, joten ne ovat kan-
nattaneet kansirakennetta ja liikennekuor-
mia yli 150 vuotta.  
 
Etelänkylän isosilta on vanhin vielä liiken-
teellä oleva puusilta Suomessa. 
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O-3075 Etelänkylän isosilta 
Kunta Pyhäjoki 
 
Käyttötarkoitus Vesistösilta 
Tieosoite 18137-001-01309  Pyhäjoki 
KVL 1108 (rask. 2 %, laskettu 2006) 
Risteävä väylä 1) Vesi: Pyhäjoki 
KVL - 
Asema tiestöllä Yleinen tie 
Kunnossapitäjä Tiehallinto 
Tienpitoalue Raahen ylläpitoalue 
 
Siltatyyppi  Puinen tukiansassilta  (Pääsiltatyyppi) 
 
Maatuet 1,5 Kivinen muuri - 0 gon 
 
Välituet 2-4 Kivinen muuri  - 0 gon 
 
Jännemitat 18,60 + 19,27 + 19,88 + 18,52 
Vapaa-aukot 16,90 +>17,17<+>17,78<+ 17,00 
Alikulkukorkeudet  2,21 +  2,21 +  2,21 +  2,21 
Väylät  ---  |  Vesi |  Vesi |  --- 
 
Kokonaispituus 77,50 m 
Kannen pituus - 
Kokonaisleveys - 
Hyödyllinen leveys 5,36 m 
JK-,PT-ja ajorataleveydet 5,36  m 
 Ajorata 
Todellinen kulkukorkeus - Rajoittava este: - 
Kaarevuus - 
Suunnitelmanumero 16560 
Tyyppipiirustusnumero - 
Laskelmien numero - 
Suunnittelukuormitus Luokittelematon 
Kantavuusluokat - 
Valmistumisvuosi 1837 
Perusparannusvuosi Päällysrakenne: 1974 
 Alusrakenne: - 
Kansi uusittu vuonna - 
Päällysrakenteen kunto Välttävä (2) 16.7.2003 Yleistarkastus 
Yleiskunto Välttävä (2) 16.7.2003 Yleistarkastus 
Liikennemerkit 
 Painorajoitus: --  /  --  /  6  /  --  t 
 Nopeusrajoitus: 50 km/h 
 Kapeneva tie: on 
 
Tehostettu tarkkailu - Syy: Suunnittelukuorman määrittelemättömyys. 
Huomautuksia KANSILANKUTUS UUSITTIIN JA JÄYKISTEITÄ PANTIIN KENTTIIN. 
 Kaiteissa hengittävä valkea pellavaöljymaali, maalattu v. 2000. 
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