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Kalajoen Marinan Masterplan 
 

 

Loppuraportti 
Hankkeessa laadittiin Masterplan Kalajoen Hiekkasärkkien Marinan alueelle. Tavoitteena yhteisen kokonaisnäkemyksen 
muodostaminen Kalajoen Hiekkasärkkien matkailukeskuksen Marinan alueen kehittämisestä; retki-, vene- ja vierasvene-
satamana, sen toiminnoista, tarvittavista toimenpiteistä ja investoinneista. Tavoitteena oli aktivoida pk-yrittäjyyttä sekä 
kasvattaa pk-sektoria ja vientiin verrattavaa matkailutuloa, selvittää julkisten investointien vaikutukset yrityksiin ja niiden 
toimintaympäristöön.  

Pitkän aikavälin tavoitteena ovat julkiset satamapalvelut, joiden luomien edellytysten avulla yritykset ja muut toimijat     
alueella voivat kehittää palveluitaan. Hanketta tarvitaan myös vahvistamaan kansainvälistymistä, erityisesti Ruotsin   
markkinoilta.  

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa koottiin Masterplanin edellyttämä tausta-aineisto ja kilpailutettiin konsultti. Valituksi 
tuli yhteenliittymä Studio Puisto Arkkitehdit Oy ja Sweco Ympäristö Oy. Järjestettiin työpaja, jonka keskustelujen pohjalta 
jatkettiin vuoropuhelua ja Masterplanin laatimista. Toisessa työpajassa esiteltiin Masterplania ja kuultiin toimijoiden       
palautetta ja ideoita sekä keskusteltiin kokonaisuudesta. Hankkeen loppuvaiheessa Masterplania esitelty myös toimija-
kohtaisissa tapaamisissa ja pohdittu hankkeistamiseen liittyviä näkökulmia. 

Hankkeen tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Kalajoen Marinan Masterplanissa on luotu yhteinen kokonaisnäkemys ja 
edellytykset pk-yrittäjyyden aktivointiin ja sen myötä pk-sektorin ja matkailutulon kasvattamiseen ovat parantuneet. Poten-
tiaalisten investointien tasoa ja vaikutuksia on selvitetty. Masterplania hyödyntäen on mahdollista jatkohankkeilla kehittää 
mm. venematkailua Ruotsin markkinoilta sekä muitakin kohderyhmiä kiinnostavia arktisen merellisyyteen liittyviä vetovoi-
matekijöitä ja siten vahvistaa kansainvälistymistä. Lisäksi Masterplanista on hyötyä rahoitusvaihtoehtojen suunnittelussa. 

Kalajoen Marinan Masterplan on hyödynnettävissä Marinan infra- ja palveluympäristön kehittämisessä sekä investointien 
suunnittelussa ja toteutuksessa sekä yritystoiminnan aktivoimisessa. 

 

Kohderyhmä 
Veneily-, purjehdus- ja muut meriaktiviteettiharrastajat, paikalliset asukkaat, matkailijat sekä alueella toimivat yritykset ja 
yhdistykset sekä sinne tulevaisuudessa sijoittuvat yritykset ja organisaatiot. Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat Kala-
joen ja lähialueiden yritykset ja asukkaat, harrastejärjestöt ja muut matkailijat.  

 

Aikataulu 
1.9.2017 – 30.4.2018 

 

Toteutuneet kustannukset ja rahoitus 
Kustannukset: 28 777 € 
Rahoitus:         Maakunnan kehittämisraha   20 143,90  € (70 %) 
                        Kalajoen kaupunki                   8633,10 € (30  %) 
                        YHTEENSÄ                           28 777,00 € 
 

 

Vastuuorganisaatio ja yhteystiedot 
Kalajoen kaupunki, elinkeinopalvelut 
Hankkeen johtaja Miia Himanka, elinkeinojohtaja, puh. 044-469 1246, miia.himanka@kalajoki.fi 
Hankkeen yhteyshenkilö Janne Anttila, toimitusjohtaja Kalajoen Hiekkasärkät Oy, puh. 044- 5630 001,  
janne.anttila@hiekkasarkat.fi 
 

 


