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Ventelänraitti, Master Plan, 118586 
 

Tiivistelmä 
Ventelänraitti Master Plan –hankkeen tavoitteena on laatia kokonaiskehittämissuunnitelma Kalajoen kaupungin ydinkeskustan alueelle. 
Alueelle suunnitellaan ikääntyvien asumis- ja muita palveluja, koulu- ja päiväkotirakentamista sekä aktiivipuistoalue. Alueesta muodostuu 
toiminnallinen kohtauspaikka eri sukupolvia edustaville kaupunkilaisille.  
 

Kohderyhmä 
Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki kaupungin asukkaat, koska suunnitelma koskee ydinkeskustan uudistamista. Erityisenä kohderyh-
mänä ovat ikäihmiset, koululaiset ja päiväkotilapset. Suunnitelma toteutuessaan lue heille uudistettuja palveluja ja palveluympäristöjä.  
Ikäihmisten, yli 75-vuotiaiden lukumäärä kasvaa Kalajoella merkittävästi tulevina vuosina. Ikäihmisiä oli vuonna 2012 Kalajoella 1321 
henkilöä ja heidän määränsä arvioidaan kasvavan vuoteen 2020 mennessä 1544 ikäihmiseen.  

Aikataulu 
1.8.2015 – 31.5.2016 

Tavoitteet  
Hankkeen tavoite on laatia Master Plan – kokonaiskehittämissuunnitelma Kalajoen ydinkeskustan alueelle, johon sijoittuu ikääntyvien 
asumis- ja muita hyvinvointipalveluja, opetus- ja varhaiskasvatuspalveluja sekä aktiivipuisto kaikkien kaupunkilaisten olohuoneeksi.  
Ventelän vanhasta pihapiiristä muodostetaan yhteisöllisyyden sydän. 
Hankkeeseen liittyy keskeisesti myös seuraavat tavoitteet: 
- löytää senioreiden asumispalvelujen toteuttamiseen erikostunut palveluyritys, alan huippuosaaja, yhteistyökumppaniksi toiminnan kehit-
tämiseksi Kalajoella -> Yhdistetään hyvinvointipalvelujen tuottamisessa yksityisen ja julkisen sektorin resurssit 
- tarjota mahdollisuus ICT –alan yrityksille kehittää ja kaupallistaa palvelujaan hyvinvointiteknologiassa 
- lisätä sukupolvien kohtaamista 
- edistää kaupungin keskustan viihtyisyyttä ja vetovoimaa 
- näkemys jatkohankkeista Ventelänraitti Master Plan – kokonaiskehittämissuunnitelman toteuttamiseksi 
 

Sisältö ja keskeiset toimenpiteet 
Hankkeen toiminnot käynnistyvät kohderyhmälle suunnatun palvelukonseptiselvityksen laatimisella. Palvelukonseptiselvityksen avulla 
muodostetaan tarkempi kuva siitä, millaisia odotuksia, toiveita ja tarpeita tulevaisuudessa kohdistuu ikäihmisten asumis- ja muihin hyvin-
vointipalveluihin sekä niiden eri toteutusvaihtoehtoihin. 
Seuraavassa vaiheessa verkostoidaan hankkeen toimijat kolmannelta sektorilta ja palveluyrityksistä sekä ryhdytään varsinaisen Master 
Plan – kokonaiskehittämissuunnitelman laatimistyöhön. Hankkeen ydintoimijoiksi yrityksistä etsitään vanhusten palveluasumisen sekto-
rilla toimivaa/toimivia palveluyrityksiä ja rakennussuunnittelualan toimijaa. Nämä toimijat yhdessä kaupungin kaavoituspalvelun kanssa 
muodostavat hankkeen toimijaryhmän perusrungon. Lisäksi verkostoon kuuluvat toimijat Kalajoen vanhustenkotiyhdistyksestä, opetus- ja 
varhaiskasvatuspalveluista sekä kolmannen sektorin toimijoita asukasyhdistyksistä, seniori-, lapsi- ja nuorisotyöstä. 
 

Vaikutukset ja keskeiset tulokset 
Hankkeen lopputuloksena on syntynyt kokonaiskehittämissuunnitelma, joka toteutetaan vaiheittain erilaisilla jatkohankkeilla. 

Kustannukset ja rahoitus 
Kustannukset: 69 692  € 
Rahoitus: Maakunnan kehittämisraha, P-P liitto  34 846 € (50%) 
                Kalajoen kaupunki 34 846 € (50 %) 
                 

Vastuuorganisaatio ja yhteystiedot 
Kalajoen kaupunki, hyvinvointipalvelut 
Hankkeen johtaja Anne Mäki-Leppilampi, hyvinvointipalvelujohtaja, puh. 044-469 1546, anne.maki-leppilampi@kalajoki.fi@kalajoki.fi 
Hankkeen hankesuunnittelija Tuomas Räihä, puh. 044-469  1375, tuomas.raiha@kalajoki.fi 
 

 


