
 

    
 

KALAJOEN MERENOJAN KOULUN LIIKUNTAHALLI -hanke 
 
Tiivistelmä 
Kalajoen kouluverkon uudistamisen yhteydessä kaupunginvaltuusto teki päätöksen uuden Merenojan yhtenäiskoulun 
rakentamisesta, mikä lisää koulukeskuksen oppilasmäärän yli 1000 oppilaaseen. Tämän lisäksi lukion liikunnanopetus 
sekä laaja-alainen aamuvalmennustoiminta (8 lajia, 100 oppilasta) asettivat omat haasteensa liikuntatiloille sekä       
niiden käyttömahdollisuuksille. 
 
Koulurakentamisen valmistelujen yhteydessä tehdyssä kartoituksessa on nykyinen Merenojan liikuntasali todettu 
kooltaan liian pieneksi ja heikkokuntoiseksi. Tämän takia liikuntasali oli päätetty purkaa ja sen tilalle rakentaa uusi      
liikuntahalli, joka palvelee koulun tarpeita, mutta parantaa myös huomattavasti kalajokisten urheilu- ja liikuntaseuro-
jen toimintaedellytyksiä sekä kansalaisten harrastusmahdollisuuksia. Uuden liikuntahallin valmistuminen mahdollistaa 
myös urheiluopistotasoisten palveluiden keskittymisen Merenojan liikunta puiston alueelle, jonne koulurakennus ja 
liikuntasali sijoittuvat. 
 
Hakuvaiheen rakentamiskustannus oli 3 726 000 € ja sen lisäksi varustaminen eri hankkeena. Tilaohjelman mukaisesti 
liikuntahalliin tulee kolmeen lohkoon jaettava liikuntasali, jonka lattia-ala on hieman yli 1140 m2 sekä siirtokatsmo-
parvelle muodostuu kahteen lohkoon jaettava liikuntatila, jonka avoin lattia-ala on 400 m2. Parven liikuntatilat ovat 
taidon oppimisympäristö sekä fyysisen harjoittelun tila, joka toimii myös fyysisen suorituskyvyn testiasemana.            
Kokonaisuudessaan liikuntatilojen laajuus on 2521 brutto -m2. Liikuntasalin rakentaminen alkoi 1.9.2018 ja liikuntahalli 
valmistui 14.10.2020. 
 
Kalajoen Merenojan koulun liikuntahallin rakentamiseen olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.  
 

Kohderyhmä: kuntalaiset ja matkailijat 
 
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 
Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti rahoittaa hanketta enintään 750 000 eurolla. Hankkeen alustavat kustannukset 
olivat 3 726 000 € sekä tilojen varustaminen. Hankkeen valmistuessa kokonaiskustannukset nousivat suunnitteluvai-
heen jälkeen vaatimusten mukaisuuden perusteella tehtyjen muutosten vuoksi 4 581 025,75 euroon.   
 

Vastuuorganisaatio; 
Rakentamisvaiheesta vastasi tekninen palvelu. Sivistyspalvelut hankkeen vastaanottajana ja tulevana käyttäjänä vas-
tasi avustusten hausta. Hankkeen johtaja oli Anne Mäki-Leppilampi, hyvinvointipalvelujohtaja sekä hankkeen yhteys-
henkilö oli Juha Isolehto.  
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