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Kalajoenseudun palveluliiketoiminnan kehittäminen, A70854 
 

Tiivistelmä 
Hanke toteutetaan yhteistyössä Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n kanssa. 

Hankkeen taustalla on tarve kehittää Kalajoenseudun, erityisesti Hiekkasärkkien matkailukeskuksen ja Kalajoen kaupunkikeskustan pal-
veluliiketoiminnan monimuotoisuutta. Kaupunkikeskustan palveluliiketoiminnan kehittyminen on välttämätön edellytys, jotta matkailukes-
kuksen kasvutavoitteet voidaan saavuttaa. Kehittämistarpeet ovat nousseet esille Kalajoenseudun matkailun kasvuohjelmassa, jossa on 
todettu Kalajoen tarvitsevan erityisesti matkailukeskuksen elämyspalveluiden kehittämistä ja monipuolistamista sekä tukipalveluiden 
kehittämistä.  
 
Hanketta tarvitaan 
- verkostoimaan erityisesti palveluliiketoimintaa harjoittavia yrityksiä alueen kehittämiseen 
- kehittämään ja käyttöönottamaan uusia palvelukokonaisuuksia ja –konsepteja 
- luomaan yhteistyöverkostoja eri hankkeilla rakennettaviin toimintaympäristöihin ja toimitiloihin 
- edistämään yritysten sijoittumista alueelle 
- laatimaan konkreettisia selvityksiä, suunnitelmia ja asiakirjoja, joissa määritellään matkailu- ja elinkeinostrategiaa tukevat toimenpiteet. 
 
Projektin toimenpiteitä ovat suunnittelu sekä yritysten ja muiden toimijoiden verkostoituminen palveluliiketoiminnan kehittämiseen ja 
investointeihin. Tuloksena syntyy selvityksiä ja suunnitelmia palveluliiketoiminnan kehittämiseksi sekä jatkosuunnitelmia investointi- ja  
kehittämishankkeiksi yritysryhmille. 

Kohderyhmä 
Projektin kohderyhmänä ovat alueella toimivat palvelutoimialan yritykset ja yritysryhmät sekä potentiaaliset uudet yrittäjät, toiminnan 
operaattorit, sijoittajat ja julkisorganisaatiot. Välillisiä kohderyhmiä ovat palvelujen potentiaaliset asiakkaat. 

Aikataulu 
16.2.2015 – 31.12.2018 

Tavoitteet  
Hankkeen tavoitteena on edistää Kalajoenseudun matkailun kasvuohjelman ja elinkeinostrategian toteutumista. Tavoitteena on saada 
syntymään uusia yrityksiä, saada olemassa olevat yritykset laajentamaan ja kehittämään toimintaansa, laajentamaan asiakaskuntaansa 
sekä luomaan uusia palveluliiketoiminnan palvelu- ja tuotekonsepteja. 
 

Sisältö ja keskeiset toimenpiteet 
Hankkeen keskeiset toimenpidekokonaisuudet ovat: 
 
- alueen yrittäjien ja potentiaalisten uusien toimijoiden verkostoiminen Kalajoen palveluliiketoiminnan kehittämiseen 
- kasvuohjelman mukaisten elämystuotteiden ja palveluiden toimintaympäristöjen kehittäminen ja konseptointi 
- Kalajoen toimintaympäristöjen liikuntamahdollisuuksien markkinointi 
- työpajat palveluliiketoiminnan toimintaympäristöjen kehittämisen välineinä 

 

Vaikutukset ja keskeiset tulokset 
1) Alueen yrittäjien ja potentiaalisten uusien toimijoiden verkostot eri jatkohankkeiden toteutukseen. 
2) Yritysryhmien innovaatiotoiminnan käynnistäminen elämystuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi. 
3) Esiselvitykset ja suunnitelmat uusiksi palveluliiketoiminnan toimintaympäristöiksi sekä näiden toimintaympäristöjen tar-

kempi konseptointi, tuotteistaminen ja paketointi sekä operaattori- ja investointitahojen selvittäminen ja yhteistoiminta. 
Em. toimenpiteisiin kuuluvat mm. seuraavat kokonaisuudet: liikunnallinen elämyskeskus, tapahtumahotelli, Event Park 
ulkoilmatapahtumien areena, Motor World moottoriurheilukeskus, Horse Village ja liikuntapuisto, Marina sekä Kalajoen 
keskustan palvelu-keskus. 

4) Hankkeen aikana on organisoitu Kalajoen matkailutoimialan kehittämisyksikön toiminta.  
 

Kustannukset ja rahoitus 
Kustannukset: 390 000 € 
Rahoitus:         EAKR ja valtio 273 000 € (70 %) 
                        Kalajoen kaupunki 85 528 € (21,9 %) 
                        Yksityinen rahoitus 31 472 € (8,1 %) 
 

Vastuuorganisaatio ja yhteystiedot 
Kalajoen kaupunki, elinkeinopalvelut 
Hankkeen johtaja Miia Himanka, elinkeinojohtaja, puh. 044-469 1246, miia.himanka@kalajoki.fi 
 
Kalajoen Hiekkasärkät Oy 
Hankkeen kehittämispäällikkö Janne Anttila, toimitusjohtaja, puh. 044-563 0001, janne.anttila@hiekkasarkat.fi 

 


