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Kalajoen satama sijaitsee Itä-
mereen kuuluvan Pohjanlahden 
rannalla. Sataman sijainti on 
asiakasyritysten kannalta opti-
maalinen, sillä kuljetusmatkat 
ovat kohtuulliset ja sijainti 
käytännössä kahden valtatien 
risteyksessä (vt 8 ja vt 27) on 
erinomainen. Maantieyhteys 
satamaan valtatie 8:lta on lyhyt, 
vain neljä kilometriä. Myös me-
riväylän kunnossapidon kannal-
ta Kalajoen sataman sijainti sy-
vän avomeren äärellä on erittäin 
edullinen. Matka pääväylälle, 
Kallan saaren ulkopuolelle, on 
ainoastaan 20–25 km ja meri 
syvenee nopeasti ollen sataman 
suulla yli 10 metriä ja kahden 
kilometrin päässä satamasta jo 
13–15 metriä. 

Puutavarasatama
-Satamamme kautta on his-

torian saatossa kulkenut puuta-
varaa sen eri muodoissa, jossa 
sahatavara muodostaa tällä 
hetkellä päävientiartikkelin. 
Olemme merkittävä sahatava-
ran vientisatama ja Suomes-
sakin neljänneksi suurin. Toi-
mintamme rakentuu puutavaran 
ympärille. Sahatavaran rinnalla 
kasvua on saanut kiitettävästi 
myös bulkkipuoli, jonka puit-
teissa teollisuudelle tuodaan 
mm. mineraaleja ja rehuja. 
Myös projektilastit ovat merkit-
tävässä roolissa, toimitusjohtaja 
Pauli Sarpola toteaa. 

Laivarahteja Eurooppaan 
ja Kiinaan

Kalajoen Sataman kautta 
kulkee lähinnä Euroopan bulk-
kiliikennettä ja projektilasteista 
kaukaisimmat tulevat Kiinasta. 
Sahatavaraa lähtee Englantiin, 
Egyptiin, Marokkoon, Pohjois-
Afrikkaan sekä Välimeren 
seudulle. 

-Laivakoot ovat kasvaneet 

Kalajoen Satama Oy aloittaa konttiliikenteen
Konttiliikennettä käynnistelevä Kalajoen satama 
on merkittävä sahatavaran vientisatama. Sata-
malla on sahatavaran ohella kokemusta irtolas-
tiliikenteestä ja suurten projektilastien käsittelys-
tä, joten se tarjoaa  toimivan kuljetusyhteyden 
myös alueen suurhankkeiden tarpeisiin. Kalajo-
en Satama toimii tehokkaasti ja joustavasti sekä 
palvelee asiakaslähtöisesti. 

jatkuvasti. Elokuun lopussa 
nettotonnisto on kasvanut 16 
% viime vuodesta. Meillä on 
täällä 8,5 metrin syvyinen 
väylä, joten isoimmat laivat 
eivät pysty ottamaan meiltä 
lähtiessään täyttä lastia. Vaikka 
syväys riittäisikin, ei missään 
satamassa todennäköisesti riit-
täisi kapasiteetti käsittelemään 
koko sahatavaramäärää, joten 
laiva kiertää joka tapauksessa 
kolmessa tai neljässä satamassa 
ennen kuin se lähtee ulos. Esi-
merkiksi viime viikolla käynyt 
laiva poimi lastia Loviisasta, 
Kalajoelta, Oulusta ja Riikasta 
ja lähti vasta sitten Egyptiin, 
Sarpola kertoo. 

Säännöllistä linjaliikennet-
tä Kalajoelta on Englantiin 
(Shoreham ja Immingham). 
Välimeren alueelle menevät 
ovat pääasiassa hakurahteja. 
Myöskin bulkkiliikenne käsit-
tää yksittäisiä eriä. 

– Kokonaisliikennemäärä on 
pysynyt 2016 vuoden tasolla. 
Tuontiliikenne on napannut 
vähän osuutta ja vienti on aa-
vistuksen laskenut. Kokonais-
rahtimäärä on vuositasolla noin 
500 000 tonnia ja laivakäyntejä 
on noin 150.

Kalajoen satama 
on käynnistämässä 
konttiliikennettä

– Olemme valmistelleet vii-
meisen vuoden ajan konttilii-
kenteen kännistämistä. Siinä on 
ollut tekemistä ja kova homma 
saada konttivarustamoita mu-
kaan. Tämän osalta tehdään 
yhteistyötä satamaoperaatto-
reiden kanssa.  

Konttiliikenteen käynnistä-
minen vaatii Sarpolan mukaan 
satamaan uutta nosturikalustoa 
sekä lisää laituripaikkoja. Kont-
tiliikenne olisi tarkoitus aloittaa 
vuoden päästä. 

– Satamaoperaattori hankkii 
nosturin, joka olisi käyttö-
kunnossa kesä-heinäkuussa 
2018. Me satamana odotamme 
rakennuslupaa, jonka jälkeen 
käynnistämme  laituripuolen 
hommat. Maa-alueita meillä 
on tässä hyvin, joten emme 
tarvitse uusia varastoalueita 
konttiliikennettä varten. Lai-
turin uusinnalla haluamme 
jouhevoittaa liikennettä, jolloin 
laivoille ei tule odotusaikoja, 
Sarpola toteaa. 

Mikäli kaikki suunnitelmat 
menevät nappiin ja satamaan 
saadaan hyvät viikkokuormat, 
näyttää konttiliikenteen aloit-
taminen lupaavalta. 

– Tässä ovat tärkeässä roo-
lissa lähialueen laivaajat. Tällä 
hetkellä täältä laivataan kontti-
puolta pääsääntöisesti eteläsata-
mien, eli Kotkan ja Helsingin, 
kautta. Lähtökohtanamme on 
olla kustannustehokas kontti-
satamakumppani.

Laivaliikennettä 
ympäri vuoden

Laiturin pituus on Sarpolan 
mukaan usein mietinnässä, kun 
satamaan tulee pitkiä laivoja. 
Kalajoen satamassa on kolme 
laituripaikkaa ja laituripituutta 
on 415 metriä. Yhdessä laitu-
rissa on myös ro-ro-ramppi, 
joka mahdollistaa kumipyörillä 
laivoihin sisäänmenon. 

-Tänne on kapea väylä, jo-
ten isommat laivat tuodaan 
satamaan yhteistyössä operaat-
toreiden ja viranomaisten kans-
sa. Meillä on ympärivuotinen 
liikenne, jäänmurtaja avustaa 
talviaikana. Nyt on saatu nauttia 

”Kalajoen satama on merkittävä sahatavaran vientisatama”

”Kalajoen satamassa on katettua varastotilaa yhteensä noin 44 000 neliötä”

”Sataman toiminta rakentuu vahvasti puutavaran ympärille”

kolmesta kevyestä talvesta, jol-
loin meri on ollut käytännössä 
sula koko talven. 

Satama-alueella runsaasti 
tilaa yritystoiminnalle

-Meillä on kenttäalueita 54 
hehtaaria ja rakentamatontakin 
aluetta on lähes saman verran. 
Viime vuonna valmistunutta 
vapaata kenttätilaa on neljä 
hehtaaria. Katettua varastotilaa 
löytyy yhteensä noin 44 000 
neliötä, jotka on vuokrattu 
satamaoperaattoreille. Meillä 
on runsaasti mahdollisuuksia 
laajentumiseen. Kenttäalueille 
voidaan rakentaa myös halleja, 
koska pohjatyöt on rakennettu 
sitä silmällä pitäen, Sarpola 
kertoo.  

Satamassa toimii kaksi 
operaattoria/huolintafirmaa. 
Operaattoreilta löytyy lastin-
käsittely, varastot, tarvittava 
ammattitaito, nosturit, ahtaajat 
ja hinaajat. Hinaajalla hoide-
taan myös satamajään murto. 

-Sataman ympärillä on run-
saasti alueita, jonne voi si-
joittua. Kaavoitettunakin on 
valmiita teollisuuskiinteistö-
paikkoja esimerkiksi vienti-/
tuontialan yrityksille. Olen 
ottanut sen vahvuutena, että 
olemme pieni satama Suomen 
tasolla. Tätä kautta olemme 
riippumaton ja pystymme pal-
velemaan kaikkia asiakkai-
tamme tasapuolisesti – meille 
kaikki asiakkaat ovat ykkösasi-
akkaita, Sarpola toteaa. 

Suunnitelmissa uusia 
linjoja ja frekvenssejä 

– Pyrimme toimimaan asia-

kastarpeiden mukaan niin, että 
uusia linjoja ja frekvenssejä 
mietitään yhdessä operaatto-
reiden, varustamoiden sekä 
satamaa käyttävien loppuasiak-
kaiden kanssa, että löydettäisiin 
mahdollisimman hyviä koko-
naisuuksia. Tarjoamme myös 
door to door -palvelua, jolloin 
voimme hoitaa käytännössä 
autorahdit täältä määränpää-
hän ja asiakkaalta laivaajalle. 
Pyrimme tarjoamaan mahdol-
lisimman kustannustehokkaita 
ratkaisuita, että ne palvelisivat 
mahdollisimman hyvin laivaa-
jan tarpeita, Sarpola lupaa. 

Satama mahdollistaa 
seutukunnan kasvua

Kalajoen satama on tärkeä 
toimija Kalajoen kaupungille 
ja kaupunki on määrätietoisesti 
tukenut sataman toimintaa ja 
ollut edesauttamassa sataman 
kasvua. Satamassa toimii kaksi 
operaattoria, Rahjan Huolinta 
Oy ja Oy Blomberg Stevedo-
ring Ab. Yhdessä operaatto-
reiden kanssa Satamalla on 
tulevaisuudessa mahdollisuudet 
tukea Kalajoen kaupungin ja 
koko seutukunnan kasvua.
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