
    
  

Kalajoen kaupunki | Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki | kirjaamo@kalajoki.fi | +358 8 46 911 | www.kalajoki.fi | Y-tunnus 0185924-7 

KALAJOEN MERENOJAN KOULUN LIIKUNTAHALLI -hanke 
Tiivistelmä 
Kalajoen kouluverkon uudistamisen yhteydessä kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen uuden Merenojan yhtenäis-

koulun rakentamisesta, mikä lisää koulukeskuksen oppilasmäärän yli 1000 oppilaaseen. Tämän lisäksi lukion liikunnan-

opetus sekä laaja-alainen aamuvalmennustoiminta (8 lajia, 100 oppilasta) asettavat omat haasteensa liikuntatiloille 

sekä niiden käyttömahdollisuuksille. 

Koulurakentamisen valmistelujen yhteydessä tehdyssä kartoituksessa on nykyinen Merenojan liikuntasali todettu kool-

taan liian pieneksi ja heikkokuntoiseksi. Tämän johdosta liikuntasali on päätetty purkaa ja sen tilalle rakennetaan uusi 

liikuntahalli, joka palvelee koulun tarpeita, mutta parantaa myös huomattavasti kalajokisten urheilu- ja liikuntaseuro-

jen toimintaedellytyksiä sekä kansalaisten harrastusmahdollisuuksia. Liikuntahallin synty mahdollistaa myös urhei-

luopistotasoisten palveluiden keskittymisen Merenojan liikunta puiston alueelle, jonne koulurakennus ja liikuntasali 

sijoittuvat. 

Kaupunki on tehnyt liikuntahallista rahoituspäätöksen, jonka suuruus on 3 M€, kustannusarvion ollessa 3.726 M€. KVR 

-urakka -asiakirjojen tilaohjelman mukaisesti liikuntahalli tulee rakentumaan kolmeen lohkoon jaettavasta liikuntasa-

lista, jonka lattia-ala on hieman yli 1140 m2 sekä siirtokatsomoparvelle muodostuvasta kahteen lohkoon jaettavasta 

liikuntatilasta, jonka avoin lattia-ala on 400 m2. Parven liikuntatilat ovat taidon oppimisympäristö sekä fyysisen harjoit-

telun tila, joka toimii myös fyysisen suorituskyvyn testiasemana. Kokonaisuudessaan liikuntatilojen lattia-ala on 1510 

m2. Liikuntasalin rakentaminen alkaa keväällä 2018 - KVR-urakkakilpailun ratkettua ja liikuntatilat tulevat käyttöön vii-

meistään kesällä 2020.  Tähän Kalajoen Merenojan koulun liikuntahallin rakentamiseen olemme saaneet avustusta 

opetus- ja kulttuuriministeriöltä.  

Kohderyhmä: kuntalaiset ja matkailijat 

Aikataulu: 01.01.2018 - 31.12.2020 

Strateginen tavoite: 
 Elinvoiman kehittäminen;  

1) Kalajoella on P-P eteläosan ja K-P:n monimuotoisin ja aktiivisin tapahtuma-, urheilu-, liikunta- ja kulttuuritoiminta 

Talousarviotavoite: 
1) Lapsia ja nuoria aktivoidaan liikkumaan ja harrastamaan; 

2) Monipuolinen ympärivuotinen kulttuuri- ja urheilutapahtumatuotanto;  

3) Työikäisen väestön liikunta- ja harrastustoiminnan aktivoiminen 

4) Hanketoiminnalla tuetaan varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden sekä Kalajoki Akatemian toiminnan kehittämistä 

Tavoitteet  
Tavoitteena on tarjota kuntalaisille ja matkailijoille keskeisellä paikalla toimiva, monipuoliset toimintamahdollisuudet 

tarjoava liikuntatila. 

Toimenpiteet  
Hankkeessa rakennetaan liikuntahalli Merenojan yhtenäiskoulun yhteyteen.  

Tulos: Liikuntahalli.  

Kustannukset ja rahoitus 

Kustannukset  Hyväksytty Toteuma 

Rakentaminen 3 726000  

Yhteensä 3726000  

Rahoitus   

OKM, 20 % 750000  

Kalajoen kaupunki, 80 % 2976000  

YHTEENSÄ 3 726 000  
 

Vastuuorganisaatio; 
Hankkeen johtaja: Anne Mäki-Leppilampi, Hyvinvointipalvelujohtaja 

Hankkeen yhteyshenkilö: Anita Ohtamaa ja Juha Isolehto 

 


