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Kalajoen keskustan kauppakatujakson liikenneympäristön kehittäminen, A70626 
 

Tiivistelmä 
Projektin tärkeimpänä tavoitteena oli PK-yritysten kilpailukyvyn edistäminen ja toimintaedellytysten parantaminen kohdealueen saavutetta-
vuutta, taajamakuvaa ja viihtyvyyttä parantamalla. 
Palveluiden keskittyessä keskustaajamaan myös liikennöintitarpeet kasvavat. Hanke paransi Kalajoentien liikenneturvallisuutta, kun     
liikennemäärät tulevina vuosina kasvavat. 
Projekti oli tarpeellinen kaupunkikeskustan palveluiden kehittämissykäyksen käynnistäjäksi sekä tuomaan ratkaisun huonoksi koettuun  
liikenneympäristöön Kalajoentien vaikutusalueella, jonka alueen yritykset kokevat vetovoimaa heikentävänä tekijänä.  
Hanke edisti vähähiilisyyden ja esteettömyyden toteutumista hankkeen toimenpiteiden tukiessa palveluiden säilymistä kaupungin ydin-
alueella, jolloin ne ovat kävellen ja pyöräillen saavutettavissa.  
Projektin toimenpiteitä olivat Kalajoentien ajoradan, kevyen liikenteen väylien, alueen viihtyvyyden, pysäköintijärjestelyiden ja valaistuksen 
sekä esteettömyyden kehittäminen. 

 
Kohderyhmä 
Kalajoen asukkaat, yritykset, julkiset toimipaikat, matkailijat ja läpikulkuliikenne. 

Aikataulu 
9.1.2015 – 31.12.2016 

Tavoitteet  
Hankkeen päätavoitteena oli pk-yritysten kilpailukyvyn edistäminen ja toimintaedellytysten parantaminen: 

- Kalajoentien liikenneturvallisuuden parantaminen 
- Kalajoen taajamakuvan kehittäminen ja viihtyvyyden lisääminen 
- Liikenneympäristön kehittäminen edistämään vähähiilisyyttä ja esteettömyyttä ja helpottamaan liikkumista kävellen tai pyöräillen 
- Alueen saavutettavuuden paranataminen 
- Uusien investointien saaminen alueelle 

Sisältö ja keskeiset toimenpiteet 
Kalajoen keskustan läpi kulkevan Kalajoentien parantaminen yhteistyössä Kalajoen kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 
kanssa: 

- Kalajoentien ajoradan kaventaminen 6,5 metriin, liittymien ja suojateiden rakentaminen korotettuina / sinitöyssyillä ajonopeuksien 
laskemiseksi sekä rakennekerroksien parantaminen 

- Kevyen liikenteen olosuhteiden ja turvallisuuden parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä. Jalkakäytävien  
leventäminen 3-metrisiksi väyliksi, joilla sallitaan pyöräily. 

- Tieympäristön parantaminen erottamalla reunatuilla ja kiveyksillä ajorata kevyen liikenteen väylistä. 
- Viihtyvyyden parantaminen puuistutuksilla. Kalajoentien reunojen tuenta graniittireunatuella. 
- Kalajoentien eteläreunaan pysäköintitaskujen  ja vinopysäköinnin rakentaminen  
- Tonttien pysäköintialueiden erottaminen tiestä teräspollari-kettinki -aidalla ja pensasistutuksin. 
- Taajamailmeen  korostaminen rakentamalla pohjoisreunaan katuvalaistus ja eteläreunaan puurivi. 
- Esteettömyyden huomiointi. 
 

Vaikutukset ja keskeiset tulokset 
Hankkeen tuloksena alueen yritystoimipaikkojen ja palveluiden kilpailukyky ja toimintaedellytykset paranevat saavutettavuuden para-
nemisen myötä, mikä näkyy yritysten kasvavana liikevaihtona, yritystoimipaikkojen lukumäärän kasvuna, kaupan tilantarpeen kasvuna, 
henkilöstön määrän kasvuna, asiointiliikenteen kasvuna sekä alueelle syntyvinä uusina investointeina. 
Kalajoen taajamakuvallinen kehittäminen ja viihtyvyyden lisääminen johtavat palvelukeskustan imagon kohenemiseen, mikä näkyy 
kaupunkikuvan vilkastumisena. 

        Kevyen liikenteen olosuhteita parantamalla on edistetty kestävää liikkumista, poistettu kävelyn ja pyöräilyn esteitä ja siten edistetty   
        vähähiilisyyttä. 

Kustannukset ja rahoitus 
 Kustannukset: 1 834 270 €. 
 Rahoitus: EAKR ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 917 136 € (50%) 
                 Kalajoen kaupunki 917 134 € (50 %) 

Vastuuorganisaatio ja yhteystiedot 
Kalajoen kaupunki, tekniset palvelut 
Hankkeen johtaja Marko Raiman, tekninen johtaja, puh. 044-469 1213 
Hankkeen projektipäällikkö Matti Sirviö, puh. 0400-385 108 
 
Yhteistyökumppani: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, liikennevastuualue 
 


