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Tiivistelmä 

 

Hankkeessa kunnostettiin Salmivaaran entisestä kauppakiinteistöstä kylätalo. Hankkeen aikana 

rakennukseen uusittiin lämmityspatteriverkosto, sähköt sekä hankittiin ilmalämpöpumput ja vesiliittymä. 

Sisätilojen pienillä kunnostustöillä saatiin tiloista yhteiseen kokoontumiskäyttöön soveltuva, ja tiloihin 

hankittiin kokouslaitteistot. Rakennus maalattiin ulkoa, ja sisäänkäyntiin rakennettiin esteetön kuisti. Piha-

aluetta kunnostettiin kylätalokäyttöä paremmin palvelevaksi. 

 

Hankkeen tausta ja tavoite 

 

Salmivaaran kylän talviaikaisen toiminnallisuuden esteenä oli jo pitkään ollut yhteisten tilojen puuttuminen. 

Syksyllä 2019 kyläseura sai omistukseensa vanhan kyläkaupparakennuksen, josta kunnostettiin yhteinen 

kokoontumistila kyläläisille. Leader Pohjoisin Lapilta haetun kylätalohankkeen tavoitteena oli kunnostaa 

kyläseuralle hankitusta kiinteistöstä toimiva, ja käyttökustannuksiltaan energiatehokas kylätalo, joka 

soveltuu erilaisiin toimintoihin, ja joka mahdollistaa mm. kansalaisopistotoiminnan omalla kylällä. 

Kylätalohankkeen välillisenä tavoitteena on pysäyttää eri-ikäisten kyläläisten syrjäytyminen lisäämällä kylän 

toiminnallisuutta ja kyläläisten yhteistä tekemistä. Toiminnallisen kylätalon tavoitteena on myös toimia 

kylän elinvoimaisuuden linkkinä, ja olla osaltaan mukana edesauttamassa kylän elinkeinojen kehittymistä 

myös kylätalohankkeen jälkeen. 

 

Hankkeen toteutus 

 

Hanke toteutettiin ajalla 1.11.2019-30.10.2021. Hankkeen alkuperäiseen toteutusaikaan saatiin jatkoaikaa 

lokakuun 2021 loppuun asti. Hankkeen toteutukseen vaikutti keväästä 2020 alkaen koronaepidemian 

aiheuttamat rajoitukset. Hanke toteutettiin kyläläisten toimesta talkootyöllä. Ammattitaitoa vaativat 

tehtävät, sähkö-, putki- ja vesijohtotyöt sekä ilmalämpöpumppujen asennus teettettiin ammattilaisilla 

hankkeen hakuvaiheessa kilpailutettujen toteuttajien toimesta. 

 

Talkoolaisten ensimmäinen toimenpide oli löytää kylätaloksi hankittu kiinteistö aidan, puuston ja pusikon 

sisältä.  

   

  



Marraskuun suuri ponnistus oli osuuskunnan vesijohdon saaminen kiinteistölle. Sää ja lähestyvä talvi sekä 

maaperä aiheutti haasteita ennakoitua enemmän. Onneksi talkoolaisia riitti hyvin pitkittyneeseen 

urakkaan. 

 

 

 

Talven lähestyminen aiheutti kiirettä myös sisätilojen remontoinnin osalta, sillä tiloissa ei ollut leivinuunin 

lisäksi minkäänlaista lämmitystä. Sisätilojen remontointi aloitettiin kiireisimmillä toimenpiteillä, 

lämmityspattereiden ja vesiputkien uusimisella sekä vessan kunnostuksella.  

  



Putkityöt teetettiin jo hankesuunnitteluvaiheessa pyydettyjen tarjousten perusteella edullisimman 

tarjouksen tehneellä yrityksellä. Vanha rakennus toi töiden edetessä muutamia yllätyksiä, ja putkitöiden 

kustannukset ylittyivät jonkin verran alkuperäisestä kustannusarviosta.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Vessan pinnat ja kalusteet sekö sähköt uusittiin. Myös rakennuksessa ollut toinen wc-pönttö uusittiin, ja 

rakennuksen ahtaiden wc-tilojen lisäksi toteutettiin liikuntarajoitteisille sopiva wc-tila invawc-tuolin avulla. 

      

 

 

Entisen kaupparakennuksen sisätilat oli jaettu kevytrakenteisilla väliseinillä pienempiin osiin. Väliseiniä ja 

komeroita purkamalla avarrettiin ahtaita tiloja alkuperäiseen kokoon ja paremmin kylätalokäyttöön 

sopivaksi.  

   



     

 

Sisätilojen remontointiin löytyi osaavia talkoolaisia, joiden ansiosta haastavammatkin tekemiset saatiin 

hoidettua. Rakennuksen vanhat sähköjohdot uusittiin, ja valaistus toteutettiin ekologisemmilla led-

valaisimilla.  

 

Rakennuksen kunnostuksissa pyrittiin hyödyntämään mahdollisimman paljon kierrätysmateriaaleja, 

esimerkiksi puretussa väliseinässä ollut käyttökelpoinen ovi siirrettiin uuteen paikkaan. 

                                    

  



Puretulla väliseinällä olleesta kaapistosta tehtiin lisää kaappi-ja pöytätilaa keittiöön. 

                           

 

Keittiön sähköt ja valaistus uusittiin, ja keittiöön asennettiin ilmalämpöpumppu. Toinen ilmalämpöpumppu 

asennettiin kokoontumistilaan. 

+  

  



Kesällä 2020 talkoiltiin enimmäkseen ulkona. Kylätalon maalaus- ja pihatyöt olivat suuri ponnistus. 

Kiivaimpaan aikaan talkoita pidettiin yhdeksänä päivänä peräkkäin. 

   

  

     

 



 

  

Ulkopuolen työt tehtiin pääasiassa talkoilla, vain kaivinkonetyö hankittiin ostopalveluna. Pusikkoinen pieni 

piha muuttui kylätalon parkkialueeksi. 

                        Kuistin kattoa uusittiin syksyllä. 

  



Kesällä 2021 rakennettiin kylätalon sisäänkäyntiin kuisti ja invaluiska. Invaluiska toteutettiin metalliritilällä, 

mikä todettiin puurakenteista luiskaa turvallisemmaksi liukkaalla säällä. Hankkeen toteutusvaiheessa 

todettiin, että ulko-ovi joudutaan vaihtamaan invaluiskan paremman toimivuuden kannalta. Rahoittajalta 

saatiin hyväksyntä suunnitelman muutokseen. Uusittu ulko-ovi paitsi toimii paremmin invaluiskan kanssa, 

on myös ulkonäöltään ja energiatehokkuudeltaan vanhaa ovea parempi.  

  

 

 

Sisäänkäynteihin asennettiin myös liiketunnistinvalaisimet turvallisuuden lisäämiseksi pimeällä.  

 

  



Hankkeessa hankittiin kylätalolle kokouslaitteisto, eli tietokone, tulostin sekä seinille asennetut näytöt. 

Korona-ajan lisääntyneiden etäyhteys –kokoontumisten kannalta toimivat laitteet ovat osoittautuneet 

tärkeiksi. Hankkeessa hankittaviin laitteisiin oli kirjattu myös suurtalouskahvinkeitin, mutta kyläseura sai 9 

litran kahvinkeittimen lahjoituksena, joten sitä ei tarvinnut ostaa. Muutenkin kylätalolle saatiin paljon 

lahjoituksia eri tahoilta, mm. kalusteet, tiskikone, pakastin, piano, astiastot sekä Salmivaarasta lähtöisin 

olevan taiteilijan taulut kylätalon seinälle. Myös itse kylätalorakennus saatiin perikunnalta lahjoituksena 

yhden euron kauppahinnalla. Kylätalon lämmitykseen on saatu polttopuita useammalta lahjoittajalta.  

  

 

Tavoitteiden toteutuminen 

Korona-ajasta huolimatta kylätalohanke saatiin toteutettua hyvin. Talkoolaisia riitti hyvin vaikeisiinkin 

työkohteisiin, ja talkootyötunteja kertyi enemmän kuin hankesuunnitelmassa oli arvioitu.  

Hankkeen tärkein tavoite toteutui eli Salmivaaran kylälle saatiin viihtyisä, toimiva kylätalo. Korona-ajoista 

huolimatta kylätalolle on saatu käyttöä: kylätalolla on kansalaisopiston kokoontumisia kolmena päivänä 

viikossa. Lisäksi kylätalolle on saatu palkattua kylärenki, joka käy auttamassa kylän ikäihmisiä mm. 

polttopuiden kantamisessa ja lumitöissä. Kylätalo tarjoaa hyvät puitteet erilaisille tapahtumille ja kylän eri 

toimijoiden kokouksille. Kylätalon käyttäjäkunta ei rajoitu pelkästään oman kylän asukkaisiin, vaan 

kylätalon toimintoihin on osallistuttu myös naapurikylistä. 

Virallisesti kylätalon avajais- ja kylätalohankkeen päättymisjuhlaa vietettiin joulukuussa 2021. Mukana 

tilaisuudessa oli myös Sallan seurakunta, jonka pastori Anja Hauer siunasi kylätalon. 

  

 

 



Kustannukset ja rahoitus 

Kustannukset 

 Kustannusarvio Toteutunut 

Rakentaminen 60 915 € 61 034,38 € 

Koneet ja laitteet   3 077 €   2 980,77 € 

Kustannukset yhteensä, 63 992 € 64 015,15 € 

      josta vastikkeeton työ 22 397 € 22 405,30 € 

 

Rahoitus  

 Kustannusarvio 

Haettu julkinen tuki. josta 41 594,80 € 

   EU    17 469,81 € 

   Valtio    15 805,99 € 

   Kunta      8 319,00 € 

Yksityinen rahoitus, vastikkeeton työ 22 397,20 € 

 

 

 

Tiedottaminen 

Hankkeesta tiedotettiin kylän omien tiedotuskanavien lisäksi mm. Lapin Kansassa olleessa lehtijutussa sekä 

hankkeen loppuvaiheessa Lapin Keinon toimittaja Johanna Asialan tekemän jutun avulla, jota jaettiin sekä 

paikallislehtiin että sosiaalisessa mediassa.  

  



Hankkeesta tehtiin lehtijuttu Lapin kansaan 14.5.2020.  

 

 

 



 



 

  



Lapin keino 29.11.2021 

 

 

 



 

 

 

  



 


