
Kalajoen strategia:

viiden tähden 
kaupunki
• Tulevaisuuteen investoinnin mahdollistaja 

• Sujuvan arjen ja kasvun tukija

• Laadukkaan elämisen ja asumisen ympäristö

• Ilmastotekojen edelläkävijä

• Tasapainoisen talouden kaupunki



Kalajoki mahdollistaa 
investoinnit tulevaisuuteen
• Sataman Yrityspuiston toiminta laajenee ja kehittyy. Tavoitteena on saada 

alueelle logistiikkakeskus ja erikokoisia työnantajia, ja luoda siten uusia 
työpaikkoja Kalajoelle.  

• Kampus on uusi ja nykyaikainen oppimisympäristö, jossa on laaja 
koulutustarjonta. Kampus mahdollistaa kansainvälisen yhteistyön sekä 
yhteistyön alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa sekä alueella että 
alueen ulkopuolelle korkeakoulupaikkakuntien kanssa.  

• Kalajoelle syntyy uudenlainen ympärivuotinen ja elämyksellinen tapahtumien ja 
hyvinvoinnin viihdekeskus 

• Kalajoen Marina täydentää Hiekkasärkkien palvelutarjontaa ja houkuttelee uusia 
yrityksiä ja matkailijoita. Merellinen luonto ja luontokohteet ovat matkailun 
toinen vetonaula. Meriluontokeskuksen uudistuminen, luontoliikuntareittien 
kehittäminen ja uudet merelliset aktiviteetit edistävät luontomatkailua. 

• Kalajoella on ympärivuotista tapahtuma- ja messutoimintaa. Uudenlaiset 
kumppanuudet ja investointimallit mahdollistavat tapahtuma-alustan tai 
-areenan rakentamisen. Alueen palvelukokonaisuus ja liikenneratkaisut tukevat 
messu- ja tapahtumatuotantoa. 



Sujuva arki ja kasvun 
mahdollisuudet
• Laadukkaat varhaiskasvatustilat ja -toiminta, kouluissa saatava tuki, 

perhepalvelut sekä monipuoliset vapaa-ajan mahdollisuudet tukevat perheiden 
hyvinvointia ja houkuttelevat uusia perheitä Kalajoelle. Ikäihmiset lisäävät 
kaupungin elinvoimaa ja ovat tärkeä voimavara. Ikäihmisille on tarjolla 
monipuolisia asumisratkaisuja ja palveluita. 

• Kuntalaisten erilaisia osallistumismahdollisuuksia kaupungin kehittämiseen 
kokeillaan ja kehitetään edelleen valtuustokauden aikana. 

• Yrittäjille on tarjolla monipuolisia palveluita yrittäjyyden eri vaiheissa. Yritysten 
kanssa tehdään yhteistyötä mm. työllisyyden edistämisessä. Yrityspalvelut ja 
vahva yritysyhteistyö houkuttelevat uusia yrityksiä ja luovat uusia työpaikkoja.  

• Toisen asteen koulutuksen kehittäminen, uudet avaukset 
korkeakouluyhteistyössä ja monipuoliset koulutusmahdollisuudet tukevat 
alueen yritysten työvoimatarpeita ja edistävät osaamisen kehittämistä. 
Koulutuspalvelut vahvistavat osaavan työvoiman saatavuutta, jota tukee myös 
asumisen ratkaisut, etätyön tekemisen edellytykset sekä asumisviihtyvyyttä 
edistävä toiminta ja palvelut. 

• Kalajoen kaupunkikonserni on Pohjois-Suomen paras julkisen sektorin 
työpaikka. Se tunnetaan hyvästä yhteishengestä ja tekemisen meiningistä. 
Päätöksenteossa otetaan huomioon henkilöstön hyvinvointi. Työnantajamaine 
houkuttelee pyrkimään kaupunkikonsernin palvelukseen.  



Laadukas elämisen ja 
asumisen ympäristö
• Kaavoituspolitiikka tukee strategian tavoitteita, kaupungin kasvua, kehitystä 

ja elinkeinopolitiikan tavoitteita. Eläväinen ja houkutteleva kaupunkikuva 
sekä vireät kylät kutsuvat vierailemaan ja asumaan koko kaupungin alueella. 
Kaavoituksen ja rakentamisen kysymyksissä huomioidaan erityisesti 
vetovoimaiset alueet. Kaavoitus- ja lupaprosessit ovat sujuvia ja nopeita. 
 

• Pitkäjänteinen ja kestävä asuntopolitiikka varmistaa monipuoliset 
asumisratkaisut ja -vaihtoehdot, jotka tukevat työvoiman saatavuutta ja lisäävät 
kaupungin vetovoimaa. Vetovoimaisten alueiden asumisratkaisuissa tehdään 
uudenlaista yhteistyötä. 
 

• Kaupungin tilat ovat avoimia ja ne ovat kuntalaisten, yhteisöjen ja muiden 
toimijoiden aktiivisessa käytössä. 
 

• Uudenlaiset oppimisympäristöt, toimivat varhaiskasvatustilat sekä 
monipuoliset harrastuspaikat ovat tärkeä osa kuntalaisten sujuvaa arkea ja 
hyvinvointia. 

• Kalajoella on kasvava ja ympärivuotinen matkailukeskus sekä viiden tähden 
liikunta-, kulttuuri- ja harrastusmahdollisuudet ja arvokkaat luontokohteet.



Ilmastotekojen 
edelläkävijä
• Ympäristötietoisuus ja -vastuu näkyy ilmasto- ja ympäristöystävällisissä 

energiaratkaisuissa, rakentamisessa ja hankinnoissa. 

• Kalajoki edistää uusiutuvan energian, lähiruoan ja lähipalveluiden käyttöä. 

• Matkailun edistäminen tapahtuu vastuullisella ja kestävällä tavalla.  

• Ympäristövastuullisuudesta ja ilmastoteoista viestitään avoimesti ja  
se on yksi vetovoimatekijä. 

• Kalajoki tunnetaan ilmastotekojen edelläkävijänä kansallisesti ja 
kansainvälisesti.



Talous 
tasapainossa
• Isoista muutoksista huolimatta talouden tasapaino säilyy koko konsernissa  

ja omistajapolitiikka tukee tätä tavoitetta. 

• Verot ja maksut pysyvät alueen keskitasossa. 

• Päätökset ovat taloudellisesti kestäviä. 

• Palvelut on järjestetty ja tuotettu oikea-aikaisesti, vaikuttavasti ja 
kustannustehokkaasti, ja ne täyttävät kunnan tehtäviä koskevissa laeissa 
säädetyt palvelutavoitteet. 

• Positiivinen väestökehitys sekä yritysten määrän kasvu luovat edellytykset 
vakaalle tulopohjalle. 


