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alajoen satamalla on toimitus-
johtaja Esa Anttion mukaan 
positiivinen ongelma. Asiakkai-

ta tulee välillä melkeinpä ovista ja ikku-
noista. Sataman liikenne on viimeisten 
kahdeksan vuoden aikana lähes kaksin-
kertaistunut.

– Tämä on tietyllä tavalla lumipalloil-
miö. Monet myönteiset asiat ja signaalit 
tuovat koko ajan uutta liikennettä. Poh-
jois-Pohjanmaan tuulivoimalaprojektit 
ovat lähteneet voimalla liikkeelle. Pyhäjo-
en ydinvoimahankkeesta odotetaan lisää 
kasvua.

Menestyksen takana on Anttion mu-
kaan monta tekijää. Hän nostaa valokei-
laan Kalajoen sataman kaksi operaattoria; 
Rahjan Huolinta Oy:n sekä Oy Blomberg 

Stevedoring Ab:n. Molemmat ovat onnis-
tuneet kasvattamaan liikennettä ja pysty-
neet palvelemaan asiakkaita kustannuste-
hokkaasti.

Kalajoen kaupunki saa myös kiitokset. 
Se on määrätietoisesti kehittänyt omista-
mansa sataman toimintaa ja rakentanut 
infraa asiakkaiden toiveiden mukaisesti. 

– Painottaisin ennen kaikkea sitä, että 
kaupunki on yksimielisesti seissyt sata-
man takana ja tukenut kaikkia päätök-
siämme ja investointejamme. Ne on hy-
väksytty yksimielisesti. Meidän on ollut 
äärettömän helppo toimia, Anttio toteaa. 

Hän toteaa että myös sillä saattaa olla 
merkityksensä, että satamassa palvellaan 
asiakkaita ainakin viidellä kielellä. Palve-
luja saa molempien kotimaisten lisäksi 

Kalajoen satamassa 
taas uusi ennätys
Kalajoen sataman 
liikennemäärä rikkoi viime 
vuonna ensimmäisen kerran 
yli puolen miljoonan tonnin 
rajan. Kasvua edelliseen 
vuoteen oli yhdeksän 
prosenttia. 
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englanniksi, venäjäksi ja saksaksi. Onpa 
Anttio pitänyt tervetulopuheen japanik-
sikin, jota hän kertoo oppineensa jonkin 
verran nuorena merillä seilatessaan.

Jatkuvaa laajenemista 
ja rakentamista
Kalajoen kaupunki on hankkinut yli 20 
hehtaaria uutta satama-aluetta sen ym-
päristöstä.  Nyt satama-alue on kaikki-
aan 54 hehtaaria. Siitä vasta puolet on 
rakennettu, joten tilaa liikenteen kasvul-
le löytyy. 

Viime vuodet ovat olleet satamassa 
melkoista investointien ja laajentami-
sen aikaa. Uutta on rakennettu joko 
operaattoreiden tai sataman toimesta: 
satamalaituria ja varastoja on peruskor-
jattu, uusia varastoja ja satamakenttiä 
on tehty. Viime vuonna kenttäala laa-
jentui parilla hehtaarilla ja tänä vuonna 
suunnitelmissa on tehdä ainakin kolme 
hehtaaria lisää.

– Merkittävin investointi lähitulevai-
suudessa on laiturin jatkaminen niin, 
että saamme yhden laivapaikan lisää. 
Lisäksi olemme jättäneet Liikennevi-
rastolle esityksen nykyisen 8,5 metrin 
meriväylän syventämisestä kymmeneen 
metriin. Se mahdollistaisi liikennöinnin 
30 000 tonnin laivalla nykyisen 20 000 

tonnin laivan sijaan.

Satamasta tuli osakeyhtiö
Kalajoen satamasta tuli tämän vuoden 
alusta osakeyhtiö. Sataman koko omai-
suusmassa maa- ja vesialueineen, laitu-
reineen sekä rakennuksineen siirtyi kau-
pungilta Kalajoen Satama Oy:lle. 

– Tämä on merkittävin muutos sata-
man toiminnassa. Uuden yrityksen alka-

va tase oli yhteismäärältään noin 10 mil-
joonaa euroa. Tämä ratkaisu takaa aloit-
tavalle yhtiölle erittäin hyvät, elinkelpoi-
set ja tuloksentekokykyiset lähtökohdat, 
toimitusjohtaja Esa Anttio kuvailee.  

Kalajoen satama on erikoistunut saha-
tavaran käsittelyyn. Satamaa työllistävät 
sahateollisuuden vienti ja tuulivoimate-
ollisuuden tuonti. Myös viljan viennissä 
odotetaan merkittävää kasvua. Sata-
massa käsitellään myös paljon rehuja, 

Tuulivoimaloiden siipien purkausta laivasta Kalajoen satamassa.

Blomberg Stevedoring 
on rakentanut vuosittain 
lisää varastotilaa. 
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HaminaKotka on täyden palvelun satama, 
joka tarjoaa asiakkailleen laadukkaita ja monipuolisia 

palveluja. Satama yritys- ja logistiikka-alueineen luo
 dynaamisen ja logistisesti tehokkaan toiminta-

ympäristön yritystoiminalle. HaminaKotkan satamaan 
on helppo tulla, siellä toimia, kasvaa ja menestyä!
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lannoitteita, kalkkia, mineraaleja, magnesiumsulfaattia sekä 
muita irtolasteja. 

Kalajoen satamassa kävi viime vuonna 128 alusta. Vuo-
sittainen liikenne vastaa noin 15 000 rekkakuormaa. Koko 
rekkasaattueen pituus olisi luokkaa Hangosta Petsamoon ja 
takaisin. 

Ihanteellinen satama operaattorille 
Satamaoperaattori Oy Blomberg Stevedoring Ab on toiminut 
Kalajoella vuodesta 2007 lähtien. Toimitusjohtaja Sakari 
Mäki-Fränti sanoo Kalajoen sataman olleen kaikista sen 
toimintasatamista viime vuosina eniten kehittyvä ja kasvava. 
Sen sijainti 15 kilometriä kaupungin keskustasta on ihanteel-
linen. 

– Kalajoen satama on siitä harvinainen, että se sijaitsee 
metsän keskellä. Siellä on hyvät laajenemismahdollisuudet, 
ja kun asutusta ei ole lähellä on helppo laajentaa. Ei tule int-
ressiristiriitoja.

Mäki-Fränti kehuu sataman liikenneyhteyksiä. Se on valta-
teiden 8 ja 27 risteyksessä. Maantieyhteydet ovat erittäin hy-
vät ja ne soveltuvat niin raskaalle kuin kevyelle liikenteelle. 

Tuulivoima toi töitä
Blomberg Stevedoringille Kalajoen satama on monipuolinen 
tuontisatama. Yritys on rakentanut vuosittain lisää varasto-
tilaa ja päivittänyt kalustoa. Alkuvuosina eniten työllistivät 
agribulk-tuotteet. Nyt kasvava tuulivoimaloiden tuonti tuo 
paljon töitä. 

–  Tuulivoimarakentaminen tuo kymmeniä lisälaivoja 
vuodessa. Olemme investoineet sitä varten kahteen uuteen 
kurottajaan, jotta kykenemme siirtämään tuulivoimaloiden 
osia. Niiden nostoteho on noin 60 tonnia. Kaikki vapaat ken-
tät ovat täynnä tuulivoimakomponentteja. Niiden kuljettami-
nen raskaina erityiskuljetuksina tulee näkymään maanteillä.

Mäki-Fränti odottaa tuulivoimalabuumin jatkuvan lähi-
vuosina. Myös Pyhäjoen mahdollinen ydinvoimarakentami-
nen toisi paljon uutta liikennettä Blomberg Stevedoringille.

– On mahdoton tietää, kuinka suuri osuus sen kuljetuk-
sista tulisi meriteitse. Kalajoen satamalla on kuitenkin riit-
tävät resurssit palvella hanketta, vaikka kaikki liikenne tulisi 
tämän kautta. Meillä on mahdollista rakentaa ja laajentaa 
tarpeen vaatiessa. 

Blomberg Stevedoring 
on hankkinut kaksi 

uutta kurottajaa siirtämään 
tuulivoimaloiden osia. 


