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VENTELÄN TALON KUNNOSTUS YHTEISÖJEN TALOKSI 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, toimenpide 7: Maaseudun palvelut ja kylien kehittäminen, 7.1 Maaseudun palvelut     
19.2 Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisstrategian mukainen. Hanketyyppi: Investointihanke;  
Toteutusaika 1.3.2016 -28.2.2019 

Hakija 
Hakija on Kalajoen kaupunki, joka omistaa Ventelän talo A:n. Kalajoen kaupunki on kuntalaisten muodostama 12634 asukkaan ydinmaa-
seutukunta, joka muodostuu useasta kylästä. Ventelän talo A sijaitsee nykyisessä kuntakeskuksessa, tarkemmin Pohjankylässä. Pohjan-
kylässä oli sen kyläsuunnitelman (2005) mukaan 2850 asukkaan kylä kun koko Kalajoen kaupungin kuntataajamassa on 6134 asukasta.  
Kalajoen kaupunki on sitoutunut talousarviossaan ja investointiohjelmassaan vuodelle 2015-2018 toteuttamaan Ventelän taloryhmän 
kunnostushankkeen, johon Ventelä talo A kunnostus kuuluu yhtenä osana.  Hankkeen toteuttamiseen on varauduttu taloudellisesti ja sen 
toteutus aloitetaan syksyllä 2015 purkamisella. Hankinnat kilpailutetaan 

Tiivistelmä  
Hankkeen tavoitteena on kunnostaa Ventelän talo A yhteisöjen taloksi.   

Tausta 
Ventelän talot ovat kolmen rakennuksen muodostama kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennusryhmä Kalajoen Pohjankylässä, joka on 
nykyään osa Kalajoen keskustaajamaa. Hanketta tarvitaan kunnostamaan ja ottamaan uusiokäyttöön 1800-luvulla rakennettu Ventelän 
talo A, joka sijaitsee Kalajoentien suuntaisesti Kalajoen keskustassa..  

Ventelän talo kuuluu keskiajalla eräomistuksen pohjalta syntyneeseen asutukseen. Pohjankylässä oli vuoden 1547 kymmenysluettelon 
mukaan 16 taloa. Suurin osa niistä oli vieri vieressä ketjuna joen rannalla ja Pohjankylä muodosti siihen aikaan koko pitäjän tiheimmän 
kyläryhmän.Kalajoen 1500-luvun kauppiaat olivat samalla kertaa talonpoikia ja kauppamiehiä, ja erotukseksi kaupunkien porvareista 
heitä sanotaan maakauppiaiksi. Kaupankäynti tuotti monelle maakauppiaalle huomattavan varallisuuden. Ventelän tila on ollut olemassa 
1500-luvulla. Vuonna 1547 Ventelän taloa asui Pekka Ollinpoika. Ventelän isännät ovat historiatietojen perusteella toimineet maanviljelyn 
lisäksi todennäköisesti myös niin kauppiaina, nimismiehinä, majatalonpitäjinä, postitalonpoikina kuin kippareina kauppapurjehduksilla. 
Mm. Ventelän talo on ollut 1500-luvun lopulla ja 1600-luvun alussa peltoalaltaan pitäjän suurimpien talojen joukossa. Ko. Ventelän ta-
lossa tiedetään toimineen postitalo 1600-luvulla ja 1700-luvulta alkaen majatalo, 1800-luvulla tilalla toimi kyyti- ja kievaritalo. Nykyinen 
Ventelän talo on rakennettu ennen vuotta 1869. Majatalotoimintaa on jatkettu 1900-luvun loppupuolelle saakka. Sen jälkeen tila oli pit-
kään yksityisessä omistuksessa ja Kalajoen kaupunki osti tilan rakennuksineen 2000 -luvulla.  

Hanketta tarvitaan uudistamaan Ventelän talo A yhteisöjen taloksi ja hyödynnetään yhteisöllisyyden edistämisessä: Siellä tulee toimi-
maan Kalajoen kaupungin hyvinvointipalveluiden ja sen yhteistyökumppanien toimipaikkana ja jonne sijoitetaan mm. palveluohjauskes-
kus ja seniorikahvila. Seniorikahvilan tiloja tullaan käyttämään yhteisöjen kokoontumis- ja toimitilana.  Uusi palvelukonsepti tähtää siihen, 
että Ventelän talo A.sta tulee monisukupolvisuutta korostava ikäihmisten toiminnan keskus. Hanketta tarvitaan Venteläntalo A:n kunnos-
tusrakentamisen henkilöstö- ja investointikustannuksiin. Sitä varten rekrytoidaan osa-aikainen projektityöntekijä, joka johtaa hanketta ja 
verkostoi korjaustöihin paikallisen ammattiopisto ARTEMAN toteuttamaan korjaustöitä osana opetusta yhteistyössä kaupungin oman 
organisaation kanssa. 

Ventelän talon palvelua tarvitsevien Ikäihmisten määrän arvioidaan kasvavan 1321 ikäihmisestä 1544 ikäihmiseen vuonna 2020, joten 
palvelutarpeen kasvu on suurta. Ventelän talojen naapuritontille on tarkoitus rakentaa uusi Venteläntien liittymä, Ventelänraitin ikäihmis-
ten palvelukortteli eri hankkeilla. Ennestään Ventelän talojen lähinaapurina on Kalajoen vanhustenkotiyhdistys ry:n omistamat palvelu-
asumisen yksiköt. Ventelän talo A:n korjaus on ensimmäinen osaprojekti muodostettaessa nk.  Ventelän raitin palvelukorttelikokonai-
suus. Ventelän talo A tulee toimimaan palvelukorttelin ytimenä.  Ventelänraitin palvelukortteli ja Ventelän talo A yhteisöjen talona muo-
dostavat yhteistyöverkoston, johon on koottu toimimaan yrityksiä, 3. sektorin edustajia, julkispalveluiden tuottajia ja oppilaitoksia. Vente-
län talo A:n suunnitellaan sijoitettavan seuraavia toimintoja: kahvila- ja tukitoimintoja (kokous-, kokoontumis- ja toimistotilat).  

Hanke edistää alueen vetovoimaisuutta, nuorten osallisuutta sekä ydinmaaseudulla asuvien ikääntyvien miesten ja naisten mahdolli-
suutta arvokkaaseen ja vireään ikääntymiseen, asumiseen ja hyvinvointiin ja helpottaa läheisten tapaamista esim. seniorikahvilassa 
pienten asuntojen sijaan. Tasa-arvoisuus ja osallisuus omaan elämään säilyy myös toimintakunnon heikentyessä. 

Toiminta-alue, kohderyhmä, hyödynsaajat ja aikataulu 
Projektin toiminta-alue on Kalajoki. Toteutuessaan parantuneista vetovoimaisesta ympäristöstä ja palveluista hyötyvät paikallisten ydin-
maaseudun asukkaiden ja heidän läheistensä lisäksi kaikki Kalajoen keskustassa liikkuvat ja vierailevat, myös matkailijat, kun Ventelän 
talo sijaitsee niin keskeisellä paikalla. Projektin kohderyhmä ovat nuoret, jotka voivat osallistua kulttuurihistoriallisesti arvokkaan raken-
nuksen kunnostamisen seuraamiseen ja oppivat arvostamaan vanjoja rakennuksia. Toisen kohderyhmän muodostavat kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaiden rakennusten arvostajat ja suojelijat, joiden tavoite toteutuu. Hyödynsaajia ovat kaikki hankkeen aikana työllistyvät ra-
kennusalan ammattilaiset, sekä kaupungin palveluksessa olevat, että ostopalvelutuottajien palveluksessa olevat. Lisäksi loppukäyttäjä-
kohderyhmä ovat uudenlaisten palveluiden tuottajat, jotka sijoittuvat Ventelän talo A:han ja sekä heidän asiakkaansa ikäihmiset, joita on 
lähtötilanteessa 1321 ja vuonna 2020 heitä arvioidaan olevan jo 1544 sekä heidän läheisensä ja tuttavansa. Ventelän talo sijaitsee niin 
keskeisellä paikalla että sen kunnostamisesta hyötyvät kaikki Kalajoentiellä ohikulkevat, jotka hyötyvät parantuneesta ympäristöstä 
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Tavoitteet  
Hankkeen tavoitteena on uudistaa kulttuurihistoriallisesti arvokas Ventelän talo A, yhteisöjen taloksi, Kalajoen kaupungin ja ammat-
tiopisto Arteman yhteistyönä.  Hankkeen tuloksia seurataan: Hankkeen valvoja seuraa etenemistä, josta raportoidaan päärahoittajalle 
heidän raportointirytmissään. 

Hankkeen tuloksena Ventelän talo A on kunnostettu toimitilaksi palvelemaan uutta hyvinvointipalveluiden konseptikokonaisuutta yhteisö-
jen talona, johon sijoittuu palveluohjauskeskus, seniorikahvila, kokoontumis- ja toimistotiloja. Ventelän talo A:n kunnostukseen rekrytoi-
daan projektityöntekijä, joka johtaa hanketta ja verkostoi korjaustöihin paikallisen ammattiopisto ARTEMAN nuoret oppimaan käytän-
nössä kuinka vanhaa korjataan sitä kunnioittaen ja yhteistyössä kaupungin oman organisaation että yhteisöjen ja yritysten kanssa, jotka 
sijoittuvat tiloihin. 

Hankkeen sisältö ja keskeiset toimenpiteet 
Hankkeessa korjataan vanhaa kunnioittaen Ventelän talo A museoviraston hyväksymän suunnitelman mukaan  hyvinvointipalvelujen ja 
sen  yhteisökumppaneita palvelevaan toimintaan palveluohjauskeskukseksi, seniorikahvilaksi ja kokoontumis- ja toimitilaksi. Hanke edis-
tää nuorten osallisuutta palvelujen kehittämisessä, kun he osallistuvat ammattiopisto Arteman toimesta osatoteuttajina kunnostukseen. 
Kalajoen kaupunki vastaa kokonaan hankkeen toteutuksesta ja vetämisestä apunaan kaupungin teknisen palvelun henkilöstö ja Duuni-
ryhmä. Hankkeen riskit liittyvät teknisiin seikkoihin, joita voi aina nousta esiin kun vanhaa korjataan. Riskiä vähennetään kuulemalla asi-
antuntijoita (museovirasto) ennen hankkeen käynnistämistä. 

Konkreettiset toimenpiteet ovat 
1) Rakennuttaminen, mihin kuuluu suunnittelu, tutkimukset, rakennuttamisen ohjaus, valvonta ja liittymien hankinta 
2) Rakennusteknisiä töitä ovat alue- ja maatyöt, perustukset ja kellarin erityisrakenteiden, runko- ja vesikattorakenteiden  kunnostus, 
täydentävien rakenteiden tekeminen, sisäpuolisten pintarakenteiden tekeminen sekä kalusteiden, varusteiden ja laitteiden hankinta ja 
asentaminen ja konetekniset työt, ym. työmaatehtävät.  
3) LVI- työt 
4) Sähkötyöt 
Kalajoen kaupungin tekninen palvelu irrottaa talon kunnostukseen henkilökuntaa ja toteuttaa Duuniryhmän kanssa tarvittavat purkutyöt 
omana hankkeesta erillisenä työnä sekä kilpailutetut rakennusalan ammattilaiset tekevät perustusten ja vesikaton korjaukseen liittyvät 
työt, josta rakennuttajan valvonnassa. 

Yhteydet Mannersuomen maaseutuohjelmaan 
Hankkeen toimenpide Ventelän talojen kunnostamiseksi toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpidettä "Pe-
ruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla"  ja toteuttaa sen alatoimenpiteitä 7.4, investoinnit maaseutuväestölle suunnattujen pa-
kallisten peruspalvelujen ja vapaa-aika- ja kulttuuri ml.  ja niihin liittyvä infrastruktuurin perustamiseen, parantamiseen laajentamiseen 
sekä liittyvä investointi. Hanke on myös Rieska-Leader ry strategia 2014-2020 toimintasuunnitelmaa toteuttava tavoitellessaan yhteisölli-
syyden edistämistä tarjoamalla toimitila sekä kehittämällä uusia palvelutuotannon malleja uudistettaviin tiloihin sekä vahvistamalla alueen 
vetovoimaisuutta ja tuottamalla uusi innovaatio, toimintakonsepti Ventelän yhteisöjen talo. Lisäksi projektissa edistetään välillisesti yh-
teistyön ja yhteistyöverkostojen syntymistä ja luodaan edellytyksiä Kalajoen elinkeinopohjan monipuolistamiselle korjausrakentamisessa 
että palveluiden tuottamisessa. Projekti hyödyntää Kalajoen ydinmaaseudun kulttuuriperintökohteita ja merkittäviä paikkoja, ja edistäen 
niiden suojelua ja kehittämistä. Projekti parantaa ja täydentää ydinmaaseutukunnan palveluita luomalla uuden palvelukonseptin ja lisää-
mällä toimijoiden välistä yhteistyötä ja kehittämällä uusia toimintamalleja ja toiminnan paikkoja. Projekti säilyttää, ennallistaa ja kohentaa 
kulttuurihistoriallisesti tärkeän toimintaympäristön, jonka kunnostamisen tärkeys on todettu aiemmissa projekteissa ja toisaalta se on 

tunnustettu kaavoissa ja maakunnallisesti.  

Hankkeen vaikutukset ja keskeiset tulokset 
Projektin tuloksena syntyvästä Ventelän talo A yhteisöjen taloon sijoittuu Kalajoen kaupungin ja sen yhteistyökumppaneille palveluoh-
jauskeskus ja seniorikahvila kokoontumistiloineen, jossa yhdistykset ja palveluja tuottavat julkiset palvelut voivat pitää toimipaikkanaan, 
missä omaiset ja läheiset voivat tavata ikäihmisiä viehättävässä ympäristössä, ikäihmiset viettää aikaa ja kokoontua parantuneiden pal-
veluiden äärelle 

Tiedottaminen 
Projektin etenemisestä tiedotetaan päärahoittajan ohjeiden mukaan. Projektin etenemisen aikana tiedotetaan rahoituspäätöksen saami-
sesta ja 2) tiedotetaan rahoittajasta asianmukaisilla tauluilla rakennuskohteessa, 3) tiedotetaan työn vaiheista ja etenemisestä koska 
kyseessä on yleisöä kiinnostava kohde. 4) Tiedotetaan investoinnin ja hankkeen päättymisestä.  

Kustannukset ja rahoitus 
 

Kustannukset Yhteensä, € Rahoitus Yhteensä, € Osuus netto-kustan-
nuksista % 

Rakentaminen 180 000 1 Haettava EAKR- ja  
valtion rahoitus 

126000 45,65 

  2 Rieska-Leader kuntaraha 
 

54000 19,56 

  3 Oma rahoitus, Kalajoen kaupunki 96000 34,78 
Kustannukset yhteensä 276 000 Rahoitus yhteensä 276 000 100 

 

Vastuuorganisaatio ja yhteystiedot 
Kalajoen kaupunki, Teknisen palvelut   
Hankkeen johtaja: Tekninen johtaja Marko Raiman, puh.044-469 1213 

 


