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1

JOHDANTO
Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys on laadittu Metsä Fibre Oy:n biotuotetehdashankkeen ympäristövaikutusten arviointia varten. Metsä Fibre Oy selvittää noin 1 500 000 sellutonnin biotuotetehtaan rakentamista Kemin integraattiin. Hankkeen nimi on Kemin biotuotetehdas. Tehdas sijoittuisi nykyiselle tehdasalueelle, joka sijaitsee Kemin kaupunkitaajaman länsipuolella. Nykyinen sellutehdas puretaan uuden tehtaan käynnistyttyä nykyistä
pohjamassalinjaa lukuun ottamatta. Suunnitelman mukaan uusi tehdas sijoitetaan pääosin
nykyisen sellutehtaan pohjoispuolelle Pajusaareen ja puun varastointi Sahansaareen.
Hankealue on luonteeltaan teollisten toimintojen voimakkaasti muokkaamaa rakennettua
ympäristöä. Alueella sijaitsee muun muassa tehdasrakennuksia, säiliöitä, jätevedenpuhdistamon altaita, hake- ja puuvarastoalueita sekä jätehuoltoalueita.
Tässä maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksessä tarkastellaan hankealueen ja sen lähialueen kulttuuriympäristölle (maisemalle, rakennetulle kulttuuriympäristölle ja arkeologiselle kulttuuriperinnölle) tyypillisiä piirteitä. Erityisesti huomioidaan hankealueella ja sen läheisyydessä sijaitsevat arvoalueet ja -kohteet. Metsä Fibren Kemin tehtaan alue kuuluu
valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY) Karihaaran tehdasyhdyskunta. Arvoalue on määritelty Pohjois-Suomen teollisuushistorian avainkohteeksi.
Tässä selvityksessä Karihaaran tehdasyhdyskuntaa tarkastellaan ajan kuluessa rakentuneena ja aikojen mittaan muuttuneena kokonaisuutena. Myös jatkossa tehdasalue tulee
kehittymään teollisuustoimintojen alueena, teollisuuden tarpeiden pohjalta. Alueen kehitys
ei pysähdy nykytilanteeseen. Teollisen toiminnan kehitys ja muutokset aiheuttavat jatkossakin väistämättä muutoksia myös maisemassa ja rakennetussa ympäristössä.
Metsä Fibre Oy:n Kemin biotuotetehtaan rakentamisen vaikutuksia maiseman ja kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin ja arvoihin tarkastellaan tämän selvityksen pohjalta ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.

Tehdasalueen likimääräinen sijainti. (Ortokuva MML Paikkatietoikkuna)
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Tehdasalue nyt. (Kuva Metsä Fibre Oy, Kemin biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Sweco Industry Oy)

Havainnekuva tehdasalueelta biotuotetehtaan rakentamisen jälkeen. (Kuva Metsä Fibre Oy, Kemin
biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Sweco Industry Oy)
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1.1

Aineistot ja menetelmät
Tässä selvityksessä alueen maisemaa on tarkasteltu maisemarakenteen ja maisemakuvan
analysoinnin avulla. Analyysit on toteutettu karttatarkasteluna sekä ilmakuvien ja valokuvien avulla. Rakennetun kulttuuriympäristön sekä arkeologisen kulttuuriperinnön osalta selvitys on laadittu pääasiassa lähdeaineistojen pohjalta. Analyysiä on täydennetty maastokäynnillä 28.6.2019.
Selvityksessä on tarkasteltu maiseman ominaispiirteitä ja arvoja perusteellisemmin lähimaisemavyöhykkeellä, noin kahden kilometrin säteellä hankealueesta, ja yleispiirteisemmin kaukomaisemavyöhykkeellä, noin viiden kilometrin säteellä hankealueesta. Rakennetun kulttuuriympäristön ominaispiirteiden ja arvojen osalta tarkastelualue ulottuu noin kahden kilometrin säteelle hankealueesta.
Tiedot alueen ominaispiirteistä ja alueella sijaitsevista arvoalueista ja -kohteista pohjautuvat olemassa oleviin selvityksiin, inventointeihin, rekisteritietoihin sekä kartta- ja ilmakuvatarkasteluihin. Kaikki käytetyt lähteet on esitetty selvityksen lopussa. Keskeisimpinä lähteinä ovat olleet:
-

Meren ja teollisuuden kaupunki. Kemin kulttuuriympäristöohjelma. Heljala, Minna;
Seppälä, Sirkka-Liisa & Elo, Tiina. Ympäristöministeriö, Suomen ympäristö 15/2013,
Helsinki, 2013

-

Lapin kulttuuriympäristöohjelma. Lokio, Jarmo. Lapin ympäristökeskus, Rovaniemi,
1997

-

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY. Museovirasto,
http://www.rky.fi/read/asp/r_default.aspx (luettu 3.7.2019)

-

Länsi-Lapin maakuntakaava. Vahvistettu 19.2.2014, lainvoimainen 11.9.2015

-

Kemin kaupunki. Vaiheasemakaava 28. kaupunginosa kortteli 2801 tontit 1-4. Hyväksytty 1.4.2019, lainvoimainen 25.5.2019. Kaava-asiakirjat ja vaiheasemakaavan
taustaselvitykset:
-

Pajusaaren ja Sahansaaren karttoja ja ilmakuvia. FCG Suunnittelu ja tekniikka
Oy, 2018
Pajusaaren ja Sahansaaren rakentamisen historiaa. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2018
Pajusaaren ja Sahansaaren nykyiset rakennukset. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2019
Pajusaaren ja Sahansaaren puretut rakennukset. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2019
Saha. Rakennushistoriallinen selvitys. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2018
Korjaamo. Rakennushistoriallinen selvitys. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy,
2018
Sahan portti ja silta. Rakennushistoriallinen selvitys. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2018
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-

Sahan piippu ja korjaamo. Rakennushistoriallinen selvitys. FCG Suunnittelu
ja tekniikka Oy, 2018
Entinen spriitehdas. Rakennushistoriallinen selvitys. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2018
Sähkökorjauspaja. Rakennushistoriallinen selvitys. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2018

-

Etelä- ja Keski-Lapin kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet. Valtakunnallisesti
ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointi
2011-2013. Muhonen, Matleena & Savolainen, Mervi. Maaseutumaisemat – Arvokkaiden maisema-alueiden inventointi ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,
2013

-

Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö II. Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Mietintö 66/1992, 1993

-

Arkeologiset kohteet. Muinaisjäännösrekisteri, Museovirasto, kulttuuriympäristön
palveluikkuna, https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/portti/read/asp/default.aspx (luettu
3.7.2019)

Selvityksen on laatinut arkkitehti, TkT Kaisa Mäkiniemi Sweco Ympäristö Oy:stä. Selvitys
on osa Metsä Fibre Oy:n biotuotetehdashankkeen ympäristövaikutusten arviointia.
Selvityksessä käytetyt valokuvat Kaisa Mäkiniemi, Reetta Hurmekoski, Aija Degerman ja
Metsä Group (jos ei toisin mainita).
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2

MAISEMA

2.1

Suurmaisema
Kemin seutu kuuluu Peräpohjolan – Lapin maisemamaakuntaan ja Keminmaan maisemaseutuun. Perämeren rannalle ulottuva Keminmaan seutu poikkeaa melko selvästi muusta
Peräpohjolan ja Lapin maisemamaakunnasta. Seutu on korkeussuhteiltaan muuta maakuntaa loivempaa, maastoltaan tasaista tai loivan kumpuilevaa. Erityisesti rannikko ja jokien suistoalueet ovat maastonmuodoiltaan alavia. Myös saaristo on loivapiirteistä. Vesialueella on matalia saaria, karikkoja ja matalikkoja.
Kemin edusta on osa Perämeren maankohoamisrannikkoa, matalaa rannikkovyöhykettä,
jolle ominaisia piirteitä ovat rantaviivan rikkonaisuus ja suurten jokien suistoalueet. Tornionjoki laskee Perämereen kaukana luoteessa, Kemijoki Kemin kaupungin pohjoispuolella
ja Simojoki Kemin kaakkoispuolella. Kemin kaupungin keskusta sijaitsee Sauvosaaren niemellä laakealla moreenikummulla, jota ympäröivät etelässä ja lännessä Perämeri, pohjoisessa Kemijoen suistomaat ja -saaret ja idässä loivapiirteiset moreenikummut. Karihaaran
alueella Kemijokisuistossa hiekkaiset jokikerrostumat ovat muodostaneet kymmeniä loivapiirteisiä, matalia suistosaaria. Uloimmat saaret ovat suureksi osaksi moreenipeitteisiä.
Maankohoaminen kuuluu erityisesti Perämeren rannikon luonteenomaisiin piirteisiin.
Maankohoamisen seurauksena saarten ja rantojen kasvillisuus muodostaa selkeitä vyöhykkeitä. Maan kohotessa kasvillisuusvyöhykkeet siirtyvät ja aluksi merestä kohoavan
maan valtaavat pioneerilajit. Vähitellen sisämaahan siirryttäessä kasvillisuus runsastuu ja
muuttuu pensaikosta metsäksi.1

Kemijokisuisto ja Kemin edusta. Hankealueen sijainti on merkitty kartalle punaisella, Kemin keskusta
keltaisella. (Ortokuva MML Paikkatietoikkuna)

1

Muhonen & Savolainen 2013, 26-27; Heljala, Seppälä & Elo 2013, 14.
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Kemin seudulla kulttuurimaiseman kehittymiseen ovat tärkeimpinä vaikuttaneet leveinä virtaavat suurjoet, Kemijoki ja Tornionjoki. Jokien varsilla on vanhaa ranta-asutusta. Kemijoki
on Tornionjoen ohella Lapin merkittävin joki. Se on ollut vanhastaan tärkeä kulkureitti. Joki
oli aikanaan yksi Euroopan tuottoisimmista lohijoista, mikä vaikutti alueen kehitykseen.
1800-luvulta lähtien aina 1990-luvulle saakka Kemijoki oli maan suurin irtouittoväylä, jota
myöten kuljetettiin puutavaraa jokisuistossa sijaitseville sahoille. Yksi suurimmista oli Kemin pohjoispuolella sijaitseva Karihaaran saha, jonka yhteyteen kehittyi Kemi-yhtiö. Kemijokivarren maisema muuttui 1900-luvun puolivälissä voimalaitosten rakentamisen seurauksena. Nykyään voimalaitokset ja niihin liittyvät rakenteet muodostavat oman kerroksensa
kulttuurimaisemaan.
Kemin kaupunki on perustettu kaupankäynnin ja merenkulun kannalta keskeiselle paikalle
jokisuistoon meren äärelle vuonna 1869. Nykyään Kemin kaupunki on lähialueen keskus,
jonne on keskittynyt teollisuutta ja suuri osa alueen palveluista.2

2.2

Maisemarakenne
Kemijoen suistoalueella maiseman pinnanmuodot ovat tasaisia, paikoin loivasti kumpuilevia. Maisemassa erottuvat matalina harjanteina Kemin kaupungin keskusta-alue Sauvosaari, sen koillispuolella Ristikangas, Kivikangas, Tervaharju ja Rova, lounaispuolella Selkäsaari. Jokisuistossa muita korkeampana kumpareena erottuu Sotisaari. Pajusaaren eteläkärjessä on täytemaasta muodostuneita kumpareita.
Tehdasalueella Pajusaaressa ja Sahansaaressa maastonmuodot ovat tasaisia. Aluetta rajaavat molemmin puolin Kemijoen kapeat sivuhaarat, Vähähaara ja Kurimonhaara. Joen
leveä päähaara kulkee tehdasalueen luoteispuolella sijaitsevien isojen ja laakeiden saarten, Sotisaaren, Kuivanuoron, Hietalietteen, Vähämaan ja Paskon, luoteispuolella. Jokiuomien rannoilla on Perämeren maankohoamisrannikolle tyypillistä vyöhykkeistä kasvillisuutta.
Pajusaarella ja Sahansaarella sijaitseva tehdasalue erottuu maisemassa selkeästi rajautuvana kokonaisuutena. Sitä ympäröivät pohjoisessa ja lännessä jokisuiston laakeat saaret,
jotka ovat pääosin rakentamatonta viheraluetta. Tehdasalueen itäpuolella Karihaarassa
tehdasalueen välittömässä läheisyydessä on tehtaan kanssa rinnan rakentunut tehdaskylä. Sitä ympäröivät kaupungin keskustan pohjoispuolelle rannan tuntumaan rakentuneet
asuinalueet.

2

Muhonen & Savolainen 2013, 26-27; Heljala, Seppälä & Elo 2013, 14.
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Kemijoen suistoalueella pinnanmuodot ovat varsin tasaisia, paikoin loivasti kumpuilevia. Tehdasalue
on merkitty kartalle punaisella, Kemin keskusta keltaisella. Kuvan oikeassa yläreunassa on Outokumpu Chrome Oy:n Kemin kaivos. (Rinnevarjostuskartta MML paikkatietoikkuna)

Tehdasalue erottuu Kemijoen suistoalueella selkeästi rajautuvana, suistoalueen jokiuomien, rakentamattomien viheralueiden ja asuinalueiden ympäröimänä kokonaisuutena. (Ortokuva MML paikkatietoikkuna)
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Maankäyttö (Corine 2018, 25 ha). Maankäyttö on esitetty kartalla seuraavasti: violetti – teollisuuden
ja palveluiden alueet, punainen – väljästi rakennetut asuinalueet, vihreä – puustoiset alueet (lehtimetsät, havumetsät, sekametsät). (Kartta MML paikkatietoikkuna)

Eriluonteiset aluekokonaisuudet kartalla. Pajusaarella ja Sahansaarella sijaitsevaa tehdasaluetta
(merkitty kartalle violetilla) ympäröivät rakentamattomat viheralueet (vihreällä) ja asuinalueet (punaisella). Tehdasalueen itäpuolella Karihaarassa on tehdaskylä (oranssilla). Kemin keskusta sijaitsee
Sauvosaarella. (Ortokuva MML paikkatietoikkuna)
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2.3

Maisemakuva
Kemin keskustan pohjoispuolella Kemijokisuistossa ja Karihaarassa on ollut teollisuutta
1800-luvun lopulta lähtien. Tehdasalueen korkeimmat rakennukset ovat muodostuneet
osaksi Kemin kaupungin maisemakuvaa. Kemissä pitkään toimineiden teollisuuslaitosten,
Kemi Oy:n sekä Veitsiluodon, (nykyään Metsä Fibre Oy ja Stora Enso Veitsiluoto Oy), siluetit ovat muodostuneet tunnuskuvanomaisiksi kemiläisiksi maamerkeiksi. Toisaalta tehdasalueet ja tehtaiden savut näkyvät kaupungissa lähinnä taustamaisemassa, ne eivät
erotu maisemaa hallitsevina.
Kaupungin keskustasta käsin Metsä Fibre Oy:n tehdasalueelle avautuu paikoin kapeita näkymiä. Tehdasalue näkyy kaukomaisemassa muun muassa Kemin kaupungin pääkatua,
Valtakatua, pitkin luoteeseen avautuvan näkymän päätteenä. Kaupungin keskustasta tärkeimmät näkymät avautuvat merimaisemaan etelään, lounaaseen ja länteen, sivuun tehdasalueesta. Sisäsataman alueelta avautuvat pitkät, avoimet merinäkymät suuntautuvat
Selkäsaaren ohitse länteen ja etelään.
Kemijoen ylitse kulkevat sillat erottuvat maisemassa maamerkkeinä. Silloilta avautuu pitkiä
näkymiä pohjoiseen Kemijoelle sekä etelään Kemin suuntaan jokisuiston maisemaan. Tehdasalueen korkeimmat rakennukset näkyvät silloilta avautuvien näkymien taustasiluetissa.
Saarien ja rantojen viheralueet peittävät näkymiä tehdasalueelle.
Kemissä kaupungin tunnusmerkeiksi muodostuneina maamerkkeinä maisemakuvassa
erottuvat kaupungin keskustan koillislaidalla sijaitseva Kemin kaupungintalo sekä Metsä
Fibre Oy:n teollisuusalueella korkeimpana kohoava kattilalaitos piippuineen.
Kemijoen suistoalueen maisema näyttäytyy metsäisenä alueena, jonka keskellä tehdasalue sijaitsee. Pajusaaren ja Sahansaaren alueilla sijaitseva tehdasalue erottuu selkeästi
rajautuvana kokonaisuutena ympäröivistä rakentamattomista viheralueista, vehreistä
ranta-alueista ja asuinalueista. Kiikelin ja ranta-alueiden metsät peittävät tehdasalueelle
suuntautuvia näkymiä. Myös tehdasalueen lähialueilta tehtaalle päin avautuvat näkymät
ovat kapea-alaisia ja suureksi osaksi metsän peittämiä.
Uusi tehdas tulee sijoittumaan nykyisen tehdasalueen yhteyteen sen pohjoispuolelle. Uudet teollisuusrakennukset jäävät Kemin keskusta-alueelta avautuvissa näkymissä katveeseen, tärkeimmät näkymät suuntautuvat tehdasalueen ohitse.
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Tärkeimmät maamerkit ja näkymät. Kemissä näkyvimpinä maamerkkeinä maisemakuvassa erottuvat
Kemin kaupungintalo sekä Metsä Fibre Oy:n kattilalaitos piippuineen. Tärkeimmät näkymät avautuvat Sauvosaarelta niemeä ympäröivään merimaisemaan. (Ortokuva MML paikkatietoikkuna)
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Maisemakuva, lähialueet. Karihaarassa tehdasaluetta ympäröivät puustoiset, vehreät viheralueet
(kartalla vihreällä) ovat alueelle tyypillinen, omaleimainen erityispiirre. Viheralueet peittävät lähialueilta tehdasalueelle avautuvia näkymiä. Tehdasalueelle avautuu laaja näkymä vain Pajusaarentien
ja Tehdastien risteysalueelta. Sahansaarelle johtava silta ja tehtaan vanha porttirakennus näkyvät
Karihaaran tehdaskylässä Polttimonkadun päätteenä. Maamerkkirakennuksina (kartalla oranssilla)
erottuvat paloasema ja tehtaan pääkonttori. Paloasema, ruokala, Karila ja leipomo muodostavat tehdaskylän keskukseksi hahmottuvan tihentymän (sinisellä). Tehdasalueella maisemakuvaa hallitsee
maamerkkirakennuksena SK1 soodakattila. Rakennettua kulttuuriympäristöä edustavat arvokohteet
on merkitty kartalle punaisella. Valtaosa niistä sijaitsee Karihaarassa tehdaskylän alueella. (Karttapohja MML paikkatietoikkuna)
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Kaupungin keskustan luoteispuolella sijaitseva tehdasalue on ollut pitkään osa Kemin kaupungin
maisemaa. (Kuva Heljala, Seppälä & Elo 2013).

Näkymä Kemi Oy:n Pajusaaren tehtaille vuonna 1967. 1960-, 1970- ja 1980-luvuilla tehtaan maamerkkinä erottui vuonna 1961 valmistunut soodakattila. Soodakattilan purku vuonna 2004 muutti tehtaan siluettia. (Kuva Museovirasto, Musketti, Historian kuvakokoelma, kuvaaja Teuvo Kanerva, 1967)
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Tehtaan savut ovat Kemissä olleet jo yli vuosisadan ajan olennainen osa maisemakuvaa. Tehtaan
korkein piippu näkyy monin paikoin osana taustamaisemaa eri puolille kaupunkia. Kuvassa näkymä
Lapintieltä länteen kohti Karihaaran koulua, tehdasalueelle on matkaa vajaat 2 kilometriä.

Merelle Kemin maamerkkeinä näkyvät Metsä Fibre Oy:n tehtaat ja Kemin kaupungintalo. Kaupungin
eteläpuolella maamerkkeinä merelle erottuvat Stora Enson Veitsiluodon tehdas ja Ajoksen satama,
kaupungin länsipuolella Tornion Röyttän tehdasalue ja satama.
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Teollisuusalue näkyy Kemin sisäsatamasta luoteeseen suuntautuvissa näkymissä Kiikelin viheralueen taustalla.

Näkymä Ruutin rannasta kohti tehdasaluetta. Alue jää osittain piiloon Kiikelin kasvillisuuden taakse.
Maamerkinomaisina kohteina maisemassa erottuvat korkeimmat rakennukset ja rakenteet, kuten piiput ja kattilalaitos.
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Näkymä Pajusaarentien kaarteesta Väinölän kohdalta länteen kohti tehdasaluetta. Ranta-alueella ja
Sahansaaressa kasvava puusto peittää näkymiä. Pajusaarentieltä on etäisyyttä tehdasalueelle noin
700-800 m.

Näkymä Pajusaarentieltä tehtaan vanhan pääkonttorin edustalta kohti tehdasaluetta.

Tehdasalueelle johtavalta Sahansaarenkadulta ei avaudu selkeitä näkymiä nykyiselle tehtaalle. Uusi
tehdas sijoittuu tietä myöten avautuvan näkymän päätteeksi.
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Karihaaran suunnasta tehdas jää pääsääntöisesti piiloon ranta-alueilla kasvavan puuston taakse.
Karihaarasta Pajusaareen johtavalta Tehdastieltä avautuu tehdasalueelle avoin näkymä, jossa alue
erottuu kokonaisuutena.

Polttimokatu johtaa Pajusaarentieltä Sahansaareen. Sillan kupeessa on punatiilinen porttivahdin
tupa.
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Jokisuulle Kemijoen länsirannalle tehdas näkyy horisontissa osana alueen taustasiluettia. Tehtaan
savut erottuvat alueella maamerkin omaisena tunnusmerkkinä. Tehtaan piiput itsessään ovat siluetissa melko huomaamattomat ja niitä on hankalaa, lähes mahdotonta erottaa ilman savua.

2.4

Arvokkaat maisema-alueet
Maisema-aluetyöryhmän mietinnön Arvokkaat maisema-alueet (1993) sekä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventoinnin
Etelä- ja Keski-Lapin kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet (2013) mukaan alueella tai
sitä ympäröivillä lähialueilla ei ole valtakunnallisesti eikä maakunnallisesti arvokkaiksi määriteltyjä maisema-alueita.
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3

RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ

3.1

Tehdasalueen historiaa
Pajusaaren ja Sahansaaren kehityshistoriaa on selvitetty varsin tarkasti Kemin kaupungin
28. kaupunginosan korttelin 2801 tontteja 1-4 koskevan vaiheasemakaavan laatimisen yhteydessä. (Kaava-asiakirjat ja vaiheasemakaavan taustaselvitykset, 2018 ja 2019).
Karihaaran saha perustettiin Sahansaarelle 1870-luvun alussa. Saari oli tuolloin vielä nimeltään Niittysaari, paikalla oli tuolloin vain muutama lato. Saha sai perustamis- ja toimiluvan vuonna 1873. Sen nimeksi tuli Kemi Ånsågs Ab – Kemin Höyrysaha Oy. Saha meni
kuitenkin konkurssiin jo muutaman vuoden kuluessa. Toimintaa jatkoi vuonna 1884 perustettu uusi yhtiö, Karihaara Ånsågs Aktiebolag – Karihaaran Höyrysaha-Osakeyhtiö. Saha
siirtyi vuonna 1890 oululaisten G. & C. Bergbomin ja J. W. Snellman G:sonin kauppahuoneiden omistukseen.
Trävaruaktiebolaget Kemi – Kemiyhtiö – perustettiin vuonna 1893. Karihaaran höyrysahan
ohella yhtiöön kuuluivat myös Laitakarin ja Röytän höyrysahat. Yhtiön nimi muuttui muotoon Ab Kemi Oy vuonna 1918. Yhtiön nimeksi tuli Kemi Oy vuonna 1953.
Selluloosatehtaan perustaminen tuli ensimmäisen kerran esille vuonna 1906. Kemiyhtiö
osti Pajusaaren uuden tehtaan paikaksi. Sulfiittiselluloosatehdas otettiin käyttöön vuonna
1919. Tehtaan rakennusten suunnittelusta vastasivat arkkitehdit Walter ja Ivar Thomé.
1920-luvun kuluessa sellun tuotantoa päätettiin lisätä, sulfiittitehdasta laajennettiin ja alueelle rakennettiin sulfaattitehdas. Tehdasrakennusten suunnittelusta vastasi arkkitehti Jarl
Eklund. Sulfaattitehdas käynnistyi vuonna 1927. Tehdasalueelle rakennettiin myös aputiloja, mm. korjauspaja valimoineen, puutyöverstas, laboratorio, piirustuskonttori ja sähkökorjauspaja.
Saha uudistettiin 1930-luvulla. Uuden sahan suunnittelusta vastasi arkkitehti W. G. Palmqvist. Vuonna 1936 käynnistetty uusi saha oli yksi Euroopan suurimmista ja moderneimmista sahalaitoksista.

Karihaaran saha. (Kuva Pajusaaren ja Sahansaaren rakentamisen historiaa 2018)

Tehtaan toimintaa laajennettiin ja monipuolistettiin 1940-luvun kuluessa. Puutalojen valmistus aloitettiin. Tehdasalueelle rakennettiin spriitehdas, mäntyöljykeittämö, uusi kytkinlaitos sekä höyrykattila- ja turbiinilaitos. Rakennusten arkkitehtisuunnittelusta vastasi Sigurd Frosterus.
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Tehdasalue 1900-luvun alkupuolella. Suurimpina rakennuksina alueella erottuvat sulfiittitehtaan jugend-tyyliset rakennukset. Maamerkkinä erottuu tehtaan happotorni. Happotorni purettiin 1970-luvun
lopulla, sulfiittitehdas vuonna 1986. (Kuva Pajusaaren ja Sahansaaren rakentamisen historiaa 2018)

Tehdasalue 1900-luvun puolivälin tienoilla. Alueen keskuksena erottuvan vanhan sulfiittitehtaan ympärille on rakentunut uusia tehdasrakennuksia. (Kuva Pajusaaren ja Sahansaaren rakentamisen historiaa 2018)
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Tehdasalue vuonna 1960. Uutena maamerkkirakennuksena alueella erottuu valtava betonirakenteinen GV-soodakattilalaitos. Sen suunnitteli arkkitehti Uki Heikkinen. GV-soodakattilalaitoksen korvasi
vuonna 1990 rakennettu uusi kattilalaitos. Vanha kattila purettiin räjäyttämällä vuonna 2004. (Kuva
Pajusaaren ja Sahansaaren karttoja ja ilmakuvia 2018)

Tehdasalue vuonna 2019.

1950- ja 1960-lukujen mittaan teollista toimintaa kehitettiin ja alueelle rakennettiin toimintoja palvelevia rakennuksia ja rakenteita, kuten sahalle uusi konttori ja kuivaamorakennus,
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uusia suolavarastoja sekä varastorakennuksia, vedenpuhdistuslaitos, sulfaattitehtaan keittämö, sahan kanavakuivaamo, kuorimo ja kraftliner-tehdas. Rakennusten suunnittelusta
vastasi arkkitehti Uki Heikkinen. Vuonna 1961 tehtaalle valmistui liukuvalamalla tehty 75 m
korkea, maailman suurin GV-kattila (soodakattila). Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Uki
Heikkinen. Kattilasta muodostui vuosikymmenien ajaksi olennainen osa teollisuusalueen
siluettia. Rakennus kuului heti valmistuttuaan Pajusaaren teollisiin maamerkkeihin. Rakennus näkyi maamerkkinä Kemin kaupungin keskustaan.
1970-luvulla tehdasalueelle sijoittuvien rakennusten suunnittelusta vastasi arkkitehti Veli
Hyrskykari. Alueella olevia rakennuksia laajennettiin ja alueelle rakennettiin mm. kaustisointiosaston laajennus, kattilalaitos ja voimalaitoksen konttorirakennus sekä varastorakennuksia, sahatavaran jälkikäsittelylaitos ja valkaisulaitos. 1980- ja 1990-luvuilla alueen
toimintoja kehitettiin ja modernisoitiin, samalla rakennuskantaa ja rakenteita uudistettiin.
Alueelle valmistuivat mm. uusi valkaisimo, uusi kuorimo, uusi soodakattila, uusi jätevedenpuhdistuslaitos ja uusi mäntyöljykeittämö. 1980- ja 1990-luvuilla alueelta purettiin pääosa
entisen sulfiittitehtaan rakennuksista sekä muita rakennuksia. GV-soodakattila purettiin
vuonna 2004.
Vuonna 1989 Kemi Oy päätettiin liittää metsäteollisuuden uudelleenjärjestelyjen yhteydessä muodostettavaan Oy Metsä-Botnia Ab:hen. Karihaaran saha liitettiin samaan konserniin kuuluvaan Oy Botnia Wood Ab:hen. Vuonna 2012 sahasta tuli Metsä Wood Oy ja
selluloosateollisuudesta Metsä Fibre, kartonkiteollisuus liittyi osaksi Metsä Board Oyj:tä.
Sahan toiminta päätettiin lopettaa kokonaan vuonna 2014.3

3.2

Tehtaan lähialueiden kehityksestä
Kemi-yhtiön kehitys vaikutti myös lähialueiden kehitykseen. 1900-luvun alkupuolella Kemiyhtiö rakennutti työväelle siistejä ja suunniteltuja asuinalueita tehdasta ympäröiville alueille.
Yhtiö rakennutti ensimmäiset työläisasunnot Sahansaarta vastapäätä sijaitsevalle Juntonkankaalle jo 1880-luvulla. Nämä rakennukset tuhoutuivat Lapin sodassa. Pajusaareen valmistuivat ensimmäiset työläisasunnot vuonna 1916, alue laajeni koko ajan sulfiittiselluloosatehtaan laajenemisen rinnalla. Karihaarassa asui alkujaan pääasiassa sahan työntekijöitä. Alue laajeni voimakkaasti 1920-luvulta lähtien. Karihaaran läheisyyteen rakentuivat
1920-luvun kuluessa Marttalan, Torvisen, Vainion ja Ristikankaan alueet. Alueilla oli pääasiassa tehtaan työväen asuntoja. Ensimmäiset Kemi-yhtiön rakennuttamat asuintalot valmistuivat Marttalaan vuonna 1922. Alueelle rakennettiin suuri määrä työntekijöiden asuinrakennuksia 1920-luvun lopulla. Tehtaan rakennuttamien asuintalojen ohella alueella oli
vaurastuneiden työläisten itselleen rakentamia pientaloja. Kemi-yhtiö omisti Pajusaaren kokonaan ja hankki omistukseensa vähitellen myös kaikki Marttalan alueen maat. Pohjoisille
Torvisen, Vainion ja Paattion esikaupunkialueille syntyi yhtiön rakennuttamien asuinalueiden naapuriin myös hyvinkin spontaanisti rakennettuja, yksityisen omistamia epäsäännöl-

3

Pajusaaren ja Sahansaaren rakentamisen historiaa 2018.
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lisiä puukaupunkialueita. Pajusaaren, Karihaaran ja Junton alueelle oli 1930-luvulle tultaessa rakentunut Kemin kaupungin merkittävin asutuskeskittymä, joka oli asukasmäärältään kantakaupunkia suurempi.4
Lapin sodassa tuhoutui suuri määrä Karihaarassa sijaitsevia Kemi-yhtiön työläisten asuntoja. Sotien jälkeen yhtiö rakennutti Mäntylään yhteensä 12 pienkerrostaloa, joissa oli kaikkiaan 96 asuntoa. Rakennukset suunnitteli arkkitehti Kaj Englund.5
Kemin pohjoisissa kaupunginosissa oli sotien jälkeen vilkasta yksityisten, kaupungin ja
seurakunnan rakennustoimintaa. Aluetta leimasi kuitenkin edelleen Kemi-yhtiön tukema
asutustoiminta. Vuoteen 1963 mennessä Kemi-yhtiön henkilökunnalla oli käytössään 750
yhtiön omistamaa asuntoa. Lisäksi yli kaksisataa yhtiössä työskentelevää oli rakentanut
itselleen omakotitalon.6
Pajusaaren asutus oli laajimmillaan 1900-luvun puolivälissä. Saaren pohjoisosassa oli
1930-luvulla rakennettu Pajusaaren koulu. Koulun eteläpuolella oli pientaloja sekä vuosina
1951-1952 rakennetut, arkkitehti Kaj Englundin suunnittelemat asuinkerrostalot Pääskylä
ja Peippola. Pajusaaren asutus purettiin koulua ja kerrostaloja lukuun ottamatta vuoteen
1988 mennessä.7

Kemi Oy:n työväen asuintaloja Pajusaaressa vuonna 1917. (Kuva Heljala, Seppälä & Elo 2013, 33.
Alkuperäinen kuva Kemin historiallisen museon kuva-arkisto)

4

Heljala, Seppälä & Elo 2013, 32-33.
Heljala, Seppälä & Elo 2013, 76.
6 Heljala, Seppälä & Elo 2013, 35.
7 Pajusaaren ja Sahansaaren karttoja ja ilmakuvia 2018.
5
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Peruskartta vuodelta 1955. Selluloosatehtaat sijaitsevat Pajusaaressa, saha Sahansaaressa. Pajusaaren pohjoisosassa on asuinalue. (MML Vanhat painetut kartat)

Peruskartta vuodelta 1982. Kartalla tehdasalue ja saha sijaitsevat entisillä paikoillaan Pajusaaressa
ja sahansaaressa, alueet ovat 1950-luvun jälkeen selkeästi laajentuneet. (MML Vanhat painetut kartat)
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3.3

Rakennetun kulttuuriympäristön nykytilanne

3.3.1 Tehdasalue
Tehdasalue sijaitsee ympäristöstään selkeästi rajautuvalla alueella Kemijoen suistossa,
Pajusaaressa ja Sahansaaressa. Tehdasalueella ympäristö on pitkään jatkuneen teollisen
toiminnan leimaamaa. Alueella on teollista toimintaa varten rakennettuja rakennuksia ja
rakennelmia. Eri-ikäiset rakennukset ovat peräisin pääasiassa 1900-luvun eri vuosikymmeniltä.
Tehdasalueen rakennusvaiheita ja alueella olemassa olevaa rakennuskantaa on tarkasteltu alueen vaiheasemakaavoituksen yhteydessä. Selvityksen Pajusaaren ja Sahansaaren nykyiset rakennukset (2019) mukaan vanhimpia rakennuksia alueella ovat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sahansaaren piippu ja korjaamo, 1874/1911/1920-luku/1936/1962/1968/1981
Kytkinlaitos 1917, laajennus 1947
Korjaamo, 1926/1935/1988
Sähkökorjauspaja 1926/1947/1970-luku/2001
Sahansaaren porttivahdintupa ja silta, 1935
Saha, 1936/1953/1976
Spriitehdas 1943/1968/1991
Konttori ja kuivaamorakennus, 1951
BW-soodakattila, 1952.8

Maamerkkirakennuksina alueella erottuvat korkeat piiput sekä vuonna 1990 valmistunut
korkea, julkisivuiltaan sininen kattilalaitos. Kaupungin puoleisella reunalla sijaitseva kattilalaitos hahmottuu alueen tunnusmerkkinä.

Pajusaaren tehdasaluetta hallitsee vuonna 1990 valmistunut SK1 soodakattila.

8

Pajusaaren ja Sahansaaren nykyiset rakennukset 2019.
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Sahansaarella merkkirakennuksena erottuu punatiilinen, kaarevakattoinen saharakennus vuodelta
1936.

Hakekuljettimet ovat teollisuusalueella näkyviä rakenteita.
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Tehdasalueen rakennukset ikäkausittain ja (aiemmassa asemakaavassa) suojellut rakennukset.
Suojeltuja rakennuksia olivat korjaamo ja entinen spriitehdas Pajusaarella sekä entinen sahan voimaasema ja piippu, saha sekä porttivahdin tupa Sahansaarella. (Kartta Kaavaselostus, Kemin kaupunki.
Vaiheasemakaava 28. kaupunginosa kortteli 2801 tontit 1-4)
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3.3.2 Karihaaran tehdaskylä ja Pajusaari
Karihaaran kaupunginosa on kasvanut Kemi Oy:n sellutehtaan (myöhemmin Metsä-Botnia,
Metsä Fibre Oy Kemin tehdas) ympärille. Karihaarassa tehdasalueen itäpuolella sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Juntto ja Hiilimö muodostavat tehdaskylän, tehdasyhdyskunnan vanhan keskuksen. Alueella on tehtaan hallinnon ja palvelun rakennuksia sekä
lähinnä toimihenkilöille kuuluneita asuinrakennuksia.
Aluetta on rakennettu pitkäjänteisesti 1900-luvun alusta 1950-luvulle. Kemi-yhtiö käytti rakennusten suunnittelijoina kokeneita ja aikansa nimekkäimpiä arkkitehteja, kuten Viktor J.
Sucksdorff, Harald Andersin, Walter ja Ivar Thomé, Birger Federley ja W.G. Palmqvist.9
Alueen historia liittyy kiinteästi tehdasalueen historiaan. Tehdas ja sen liepeille rakentunut
tehdaskylä muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, joka on määritelty valtakunnallisesti
arvokkaaksi rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY) edustavaksi kokonaisuudeksi Karihaaran tehdasyhdyskunta.
Tehdaskylä on harvaan rakennettu ja ilmeeltään puistomainen. Tehdaskylän rakennukset
sijaitsevat Kemijoen Vähähaaran uomaa myötäilevän Pajusaarentien varressa sekä tehdasalueen portille johtavan Polttimonkadun ja Hiilimöntien varsilla. Kemin kulttuuriympäristöohjelman Meren ja teollisuuden kaupunki (2013) mukaan hyvin säilyneet rakennukset
ovat rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokkaita.
Alueelta aukeaa paikoin kapeita ja suurimmaksi osaksi metsän peittämiä näkymiä kohti
tehdasaluetta.
Alueella sijaitsevat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kemiyhtiön pääkonttori, 1936, ja autotalli, 1935
Lääkärin asuintalo, 1918
Sairaalaksi valmistunut Kemilä (terveystalo), 1908
Paloasema, 1937
Ruokala, 1937
Liikerakennus Karila, 1912, ja leipomorakennus, 1913
Virkailijakerho, 1921
Toimitusjohtajan asunto, 1921
Sahanjohtajan asuintalo Kontula, 1939
Toimihenkilöasuntola Kukkola, 1927
Junton sauna.10

Rakennuksista paloasema, ruokala, Karila, leipomorakennus ja Junton sauna sijaitsevat
ryppäänä Polttimonkadun ja Hiilimöntien risteysalueen ympäristössä. Rakennusryhmä
hahmottuu alueella keskeisenä tihentymänä. Paikallisena maamerkkinä erottuu paloaseman korkea torni. Lääkärin asuintalo ja Kemilä sijaitsevat rinnakkain Polttimonkadun varressa edellä mainittujen rakennusten itäpuolella. Kemiyhtiön entinen pääkonttori ja autotalli
9

Heljala, Seppälä & Elo 2013, 70-75; Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
RKY, http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=2190 (luettu 3.7.2019).
10 Heljala, Seppälä & Elo 2013, 70-75; Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
RKY, http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=2190 (luettu 3.7.2019).
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sijaitsevat Pajusaarentien varressa Sahansaarenkadun risteyksen pohjoispuolella. Virkailijakerho, tehtaan toimitusjohtajan asunto, Kontula ja Kukkola sijaitsevat puistomaisella,
väljään rakennetulla alueella Pajusaarentien itäpuolella. Alueella on edellä mainittujen kohteiden lisäksi 1900-luvun puolivälin tienoilla rakennettuja asuinkerrostaloja.
Pajusaaren pohjoisosassa sijainnut teollisuustyöväen asuinalue on suurimmaksi osaksi purettu. Alueella on kaksi asuinkerrostaloa, Pääskylä ja Peippola, vuosilta 1951-1952, Pajusaaren koulu vuodelta 1930 ja työnjohtajakerho vuodelta 1930.

Karila, ruokala ja paloasema sijaitsevat rykelmänä Sahansaaren portille johtavan Polttimonkadun
varressa.

Tehtaan pääkonttori.
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Virkailijakerho ja toimitusjohtajan asunto.

Asuinkerrostalo Hiilimöntien ja Polttimonkadun risteyksessä, Karilaa ja leipomoa vastapäätä.

3.3.3 Suistoalueen saaret
Tehdasaluetta ympäröivät pohjoisessa ja lännessä Kemijoen suistoalueen suuret saaret,
Sotisaari ja Kuivanuoro. Suistossa Kuivanuoron länsipuolella on useita pienempiä saaria,
mm. Lammassaari, Hietaliete, Pasko, Vähä Kuivanuoro eli Vähämaa, Räiskönpankki, Markinkari, Iso-Räiskö, Niittykari ja Pieni-Räiskö.
Tehdasalueen länsipuolella sijaitsevilla saarilla, Kuivanuorossa, Sotisaarella, Pajusaarella
ja muilla pienemmillä saarilla, on enimmäkseen rakentamattomia viheralueita. Paikoin saarien luoteen puoleisilla rannoilla Kemijoen pääuoman varsilla on vapaa-ajan asuntoja. Sotisaaren eteläosissa Uitontien, Putaantien ja Myllyniementien varsilla on 1900-luvun puolivälin tienoilla rakennettua vakinaista asutusta. Kuivanuoron keskiosissa on soranottoalueita.
Sahansaaren kaakkoispuolella tehdasalueen ja Kemin kaupungin keskustan välissä sijaitseva Kiikelin niemi on rakentamatonta viheraluetta ja toimii mm. virkistysalueena.
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Kiikeli.

Kaupungin puoleiselta ranta-alueelta avautuvaa maisemaa (panoraamakuva).

3.3.4 Asuinalueet
Tehtaaseen liittyvän Karihaaran alueen koillis-, itä- ja kaakkoispuolilla sijaitsevat Paattion,
Torvisen, Vainion, Marttalan, Mäntylän, Väinölän, Koivuharjun ja Ruutin kaupunginosat.
Asuinalueet sijaitsevat noin 1-2 km etäisyydellä tehdasalueesta.
Tehdaskylää ympäröiville alueille rakentui 1920-luvulta lähtien tehtaan työväestön asuinrakennuksia. Nykyään alueilla on pääasiassa 1900-luvun kuluessa rakennetuista pientaloista, rivitaloista ja kerrostaloista muodostuvaa asutusta. Alueilla on jälleenrakennuskauden ja uusien asuinrakennusten seassa säilynyt muutamia pieniä taitekattoisia asuinrakennuksia 1920- ja 1930-luvuilta.
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3.4

Arvokkaat rakennetun kulttuuriympäristön alueet

3.4.1 Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö RKY
Tehdasalue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön
(RKY) Karihaaran tehdasyhdyskunta. Aluekuvauksen mukaan:
”Karihaaran tehdasyhdyskunta on Pohjois-Suomen teollisuushistorian avainkohde. Se ilmentää merkittävän metsäteollisuusyhtiön (Kemiyhtiö 1893-1991) vaikutusvaltaa Lapissa
ja yhtiön mahdollisuuksia vastata eri henkilöstöryhmiensä asumisen ja palveluiden tarpeisiin omassa rakennustoiminnassaan 1900-1950-luvuilla.
Tehdasyhdyskunnan vanha keskus on säilyttänyt eheytensä ja omaleimaisuutensa. Rakenne ja puistomaisuus perustuvat 1900-luvun alkupuolen kokonaissuunnitelmiin. Kemiyhtiön entinen pääkonttori (1936) ja sen autotalli (1935) sijoittuvat päätien laidalle, kuten myös
entinen ruokala (1937) ja paloasema (1937). Arkkitehti W.G. Palmqvistin niissä käyttämä
muotokieli tukeutuu klassismiin ja huipentuu konttorissa.
Muita kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittäviä rakennuksia ja pihapiirejä
ovat muun muassa:
-

sairaalaksi valmistunut Kemilä (1908, Victor J. Sucksdorff)
liikerakennus Karila (1913, Harald Andersin)
lääkärinasunto (1918, Valter ja Ivar Thomé)
toimitusjohtajan asunto (1921, Birger Federley)
virkailijakerho (1921, Birger Federley)
toimihenkilöasuntola Kukkola (1927, Jarl Eklund)
johtajanasunto Kontula (1939, W.G. Palmqvist)

Yhtiön vuonna 1945 rakentama 12 puukerrostalon asuinalue Mäntylä sijaitsee idempänä
samannimisessä kaupunginosassa.
Karihaaran teollisuus toimii alkuperäisillä sijoillaan Kemijoen suiston kahdessa saaressa:
sellutehdas ja kartonkitehdas Pajusaaressa, sahalaitos Sahansaaressa. Molemmat ympäristöt ovat kauttaaltaan teollisuustoiminnan muovaamia lukuun ottamatta Pajusaaren pohjoisosaa, jossa on työnjohtajakerho (1930) ja koulutalo (1932). Tehtaalaisten pientaloalue
on saaresta purettu. Pajusaaren sellutehtaan ja kartonkitehtaan lomassa on säilynyt yksittäisiä osia tehtaan 1900-luvun rakennuskannasta.
Sahansaaressa toimivan sahalaitoksen tiilinen tuotantorakennus on vuodelta 1936 (W.G.
Palmqvist). Vuonna 1874 käynnistyneen sahan voima-asema ja sen savupiippu on teollisuushistoriallinen rakennusmuistomerkki.”
”Ensimmäinen Karihaaran teollisuuslaitos oli norjalaisyhtiön höyrysaha, jonka perustaminen 1874 joudutti ratkaisevasti Kemin kehitystä teollisuus- ja satamakaupunkina.
Kemiyhtiö aloitti toimintansa vuonna 1893 Trävaruaktiebolaget Kemi -nimisenä. Sen perustajat eli oululaiset J.W. Snellman G:son ja G.& C. Bergbom -nimiset kauppahuoneet
harjoittivat toimintaansa muun muassa mainitulla norjalaisten käynnistämällä sahalla. Ke32 (63)
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miyhtiö ryhtyi jalostamaan puuta kemiallisesti rakentamalla Pajusaaren sulfiittiselluloosatehtaan 1916-1919 ja sulfaattiselluloosatehtaan 1927-1929. Yhtiö toteutti puun käyttöä ja
energiatuotantoaan integroidusti, kehittäen Karihaaraa mekaanisen ja kemiallisen metsäteollisuuden monipuolisena laitoskokonaisuutena.
Kemiyhtiö turvasi tehtaiden ja yhdyskunnan rakentamisessa kokeneisiin arkkitehteihin,
näin esimerkiksi tehdaskylän asemakaavallisessa suunnittelussa (Valter Thomé 1906?,
W.G. Palmqvist 1934). Karihaarassa käydyssä Lapin sodan yhteenotossa tuhoutui yhtiön
työväenasuinalue. Tehtaalaisten asuntopulaa helpotettiin rakentamalla 1945 Mäntylän
puukerrostaloalue.
Kemiyhtiö yhdistettiin 1991 Metsäliitto-konserniin, jonka tuotantolaitoksiin se on kuulunut
Oy Metsä-Botnia Ab Kemin tehtaat -nimisenä.”11
Valtaosa kuvauksessa mainituista rakennuksista sijaitsee tehdasalueen ulkopuolella Hiilimön alueella, Pajusaarentien itäpuolella. Kuvauksessa mainituista rakennuksista varsinaisella tehdasalueella sijaitsevat sahan tuotantorakennus ja voima-asema.

Karihaaran
tehdasyhdyskunta.
https://kartta.museoverkko.fi/)

(Kartta

Museoviraston

valtakunnallinen

karttapalvelu,

11

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY,
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=2190 (luettu 3.7.2019).
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Hankealueen lähiympäristössä enintään kahden kilometrin etäisyydellä tehdasalueesta sijaitsevat valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä edustavat aluekokonaisuudet Myllyniemen sortteerialue, Kemin ruutukaava-alue ja kirkon ympäristö sekä
Kemin linja-autoasema.
Myllyniemen sortteerialue kuuluu kokonaisuuteen Lapin uitto- ja savottatukikohdat. Lapin
metsäseuduille ja jokilaaksoille ominaista rakennuskantaa ovat savotta- ja uittotukikohdat
ja muut uittoon liittyvät rakenteet. Uitto yleistyi 1890-luvulla ja jatkui Kemijoessa vuoteen
1991. Uiton ja suursavottakauden kukoistusta ja ajallista kirjoa kuvastavat kämppäkartanot,
uittopirtit, uittopadot ja -ruuhet sekä tukinsiirtolaitteet ja sortteerialueet Lapin metsäseuduilta rannikolle asti. Myllyniemen sortteerialue on yksi Euroopan suurimpia erottelutyömaita, Kemijoen uittohistorian merkittävin alue. Toiminta jatkui vuoteen 1991 asti. Alueella
on jäljellä runsaasti erotteluun liittyvää rakennuskantaa asuinrakennuksista, ruokalarakennuksista ja lukusaleista pajoihin, verstaisiin ja venehuoneisiin. 12
Kemin kirkon ympäristö on Lapin läänin ainoa 1800-luvun ruutuasemakaavaihanteen mukaisesti toteutettu kaupunkikeskusta, jonka puistokaduilla paloalueisiin jaettu kaupunkirakenne on edelleen säilynyt selkeänä kaupunkikuvassa. 1900-luvun alun kirkko ja sen ympäristössä olevat koulurakennukset 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta 1950-luvulle muodostavat kaupungin keskustassa merkittävän julkisten rakennusten kokonaisuuden. Puistokatujen varsilla säilyneet asuintalot ja purjelaivakauden satama-alue rakennuksineen kuvastavat 1800- ja 1900-lukujen vaihteen kaupunkirakentamista.13
Lapin linja-autoliikenneverkon keskuspaikkojen Kemin, Rovaniemen ja Sodankylän linjaautoasemien jälleenrakentaminen toisen maailmansodan jälkeen on maassamme merkittävä liikennehistoriallinen hanke ja ilmiö. Verkosto takasi seudun asukkaiden ja tavaroiden
uudenlaisen liikkuvuuden osana yhteiskunnan yleistä muutosta, vaurastumista ja laajoja
rakennemuutoksia sotien jälkeisinä vuosikymmeninä. Rakennuskanta ajanmukaistettiin
1959-1964. Lapin keskuspaikkojen linja-autoasemat ovat edelleen sekä toiminnallisesti
että taajamakuvallisesti keskeisiä osia yhdyskuntarakenteessa. Kemin 1960-luvun alussa
valmistunut linja-autoasema sijoittuu kaupungintalon ja rautatieaseman lähiympäristöön.
Modernina liike- ja palvelutilana se on varhaisimpia seudullaan. Kemin linja-autoasema sijoittuu jälleenrakennuskauden korkeatasoista rakentamista edustavaan kortteliin, jossa on
mm. Kemin työväentalo ja kolme pistetaloa. 14

12

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY,
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=2182 (luettu 3.7.2019).
13 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY,
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4411 (luettu 3.7.2019).
14 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY,
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=5241 (luettu 3.7.2019).
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Enintään noin kahden kilometrin etäisyydellä hankealueesta sijaitsevat valtakunnallisesti merkittävää
rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY) edustavat aluekokonaisuudet Karihaaran tehdasyhdyskunta,
kokonaisuuteen Lapin uitto- ja savottatukikohdat kuuluva Myllyniemen sortteerialue, Kemin ruutukaava-alue ja kirkon ympäristö sekä kokonaisuuteen Lapin keskuspaikkojen linja-autoasemat kuuluva Kemin linja-autoasema. Arvoalueet on esitetty kartalla oranssilla pohjavärillä. Yli kahden kilometrin etäisyydellä sijaitsevat kokonaisuuteen Perämeren kalasatamat ja kalastustukikohdat kuuluvat Saarenkrunni ja Pieni Valkeakari, Isohaaran voimalaitos ja Vallitunsaaren voimalaitosyhdyskunta,
Pohjanmaan rantatiehen kuuluva Tornionkatu sekä Keminmaassa sijaitseva kokonaisuuteen Kemijoen jokivarsiasutus ja kirkkomaisemat kuuluva Valmarinniemen alue. (Kartta Museoviraston valtakunnallinen karttapalvelu, https://kartta.museoverkko.fi/)

3.4.2 Maakunnallisesti arvokkaat alueet
Lapin kulttuuriympäristöohjelmassa vuodelta 1997 mainitaan maakunnallisesti arvokkaana
aluekokonaisuutena Karihaaran teollisuusympäristö: Hiilimö, Juntto ja Kontula. Alueen kuvauksen mukaan:
”Karihaaran tehdasrakennukset ovat suurelta osin sotien välissä muotoutunutta teollisuusympäristöä. Kulttuuriympäristönä merkittävä kohde on Juntto – Hiilimön alueella hyvin hoidetun kokonaisuuden muodostavat, nykyisen Metsä-Botnia Oy:n vanhat hallinto-, talousja asuinrakennukset. Alueella sijaitsee 11 kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti
merkittävää rakennusta, joista vanhin, jugend-tyylinen entinen kaupparakennus (nyk. toimistorakennus), on vuodelta 1905 ja nuorin on W.G. Palmqvistin vuonna 1936 suunnittelema klassistisvaikutteinen päärakennus. Alueella sijaitsee myös vuonna 1916 rakennettu,
Thomén veljesten suunnittelema massamakasiinirakennus, joka tosin nykyisellään on hyvin heikossa kunnossa ja kaipaisi nopeasti kunnostusta ennen kuin rapistuu lopullisesti.
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Vieressä sijaitseva Kontulan asuinalue tehtaan työntekijöille muodostaa myös viihtyisän
jälkifunktionalistiseen tyyliin toteutetun rivitaloalueen täysikasvuisen puuston ympäröimänä.”15
Alueen rajaus on pääpiirteissään sama kuin valtakunnallisesti merkittävän alueen Karihaaran tehdasyhdyskunta rajaus. Kuvauksessa mainittu massamakasiinirakennus on purettu
vuonna 2008.16
Länsi-Lapin maakuntakaavassa tehdasalueelle sijoittuu rakennussuojelukohde SR 3108
Karihaaran tehdasyhdyskunta ja Mäntylä. Merkinnällä osoitetaan kirkkolailla, rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla tai maankäyttö- ja rakennuslain nojalla suojeltuja tai
suojeltavaksi tarkoitettuja alueita tai kohteita. Suunnittelumääräysten mukaan suunnittelussa on turvattava kohteen / alueen kulttuurihistorialliset arvot. Uudis- ja lisärakentaminen
tulee sopeuttaa sijainniltaan, mittakaavaltaan ja rakennustavaltaan arvokkaaseen rakennuskantaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön.

3.5

Arvokkaat kohteet
Kemin kulttuuriympäristöohjelmassa Meren ja teollisuuden kaupunki vuodelta 2013 on esitelty Kemin kaupungin kulttuuriympäristökohteita kaupunginosittain. Kulttuuriympäristöohjelma pohjautuu Lapin ympäristökeskuksen vuosina 2004-2008 toteuttaman Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hankekokonaisuuden yhteydessä laadittuihin inventointeihin. Hanke
toimi Kemin seudulla vuosina 2006-2007.17
Tässä selvityksessä on huomioitu Kemin kulttuuriympäristöohjelman pohjalta tehdasalueella ja sen lähiympäristössä Karihaaran, Pajusaaren, Sotisaaren, Kuivanuoron ja muiden
suistoalueen saarten, Paattion, Torvisen, Vainion, Marttalan, Mäntylän, Väinölän, Koivuharjun ja Ruutin alueella sijaitsevat kohteet. Lisäksi on huomioitu voimassa olevissa asemakaavoissa suojeltaviksi määrätyt kohteet. Kaikkia asemakaavoissa suojelumerkinnöillä
esitettyjä arvokohteita ei ole mukana kulttuuriympäristöohjelmassa.
Kemin keskustassa Sauvosaaren alueella sijaitsevat yksittäiset arvokohteet on rajattu tämän selvityksen ulkopuolelle. Ruutukaava-alueella on kulttuuriympäristöohjelman mukaan
vajaat 40 arvokohdetta. Sauvosaaressa sijaitsevista kohteista lähimmät ovat noin 1,5 km
päässä tehdasalueen kaupungin puoleisista osista.
Kohteiden arvot on esitetty Kemin kulttuuriympäristöohjelman mukaisesti.

15

Lokio 1997, 72.
Pajusaaren ja Sahansaaren puretut rakennukset 2019.
17 Heljala, Seppälä & Elo 2013, 8.
16

36 (63)
MAISEMA- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS
METSÄ FIBRE OY – KEMIN BIOTUOTETEHDASHANKE

Arvokohteet kartalla (karttapohja MML paikkatietoikkuna):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Sahan piippu ja korjaamo
Saha
Pajusaaren sahan portti
Korjaamo
Entinen spriitehdas
Kemiyhtiön pääkonttori
Autotalli
Lääkärin asuintalo
Terveystalo Kemilä
Paloasema
Ruokala
Karila
Leipomorakennus
Virkailijakerho
Toimitusjohtajan asunto

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kontula
Kukkola
Pajusaaren koulu
Työnjohtajakerho
Junton sauna
Mäntylän kerrostalot
Myllyniemen sortteerialue / Uiton rakennukset
Sotisaari
Paattion kartano
Alarautiola
Paattion kappeli
Karihaaran koulu
Karihaaran työväen asuintalot
Koivuharjun koulu
Toivola
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3.5.1 Tehdasalue

Tehdasalueella sijaitsevat arvokohteet (karttapohja MML paikkatietoikkuna):
1
2
3
4
5

Sahan piippu ja korjaamo
Saha
Pajusaaren sahan portti
Korjaamo
Entinen spriitehdas

Sahan piippu ja korjaamo
Rakennus on rakennettu useassa vaiheessa. Kokonaisuuteen kuuluvat entinen konehuone, kattilahuone, paja ja savupiippu. Rakennuksen vanhimmat osat ovat peräisin vuodelta 1874. Rakennukselle on ominaista kerroksellisuus, mikä kertoo rakennuksen pitkästä
käyttöhistoriasta. Rakennusta on muutettu, korjattu ja laajennettu vuosina 1911, 1920-luvulla, 1936, 1962, 1968, 1971 ja 1981. Rakennuksessa ovat toimineet mm. voima-asema,
paja, trukkikorjaamo ja talli, koneverstas ja sähkökorjaamo. Savupiipun alaosan oletetaan
olevan peräisin 1800-luvun lopulta. Piippua on korotettu 1920-luvun muutostöiden yhteydessä. 1920-luvun muutostyöt on mahdollisesti suunnitellut arkkitehti Jarl Eklund.18

18

Kemin kaupunki. Vaiheasemakaava 28. kaupunginosa kortteli 2801 tontit 1-4. Kaavaselostus, 2627.
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(Kuva Kemin kaupunki. Vaiheasemakaava 28. kaupunginosa kortteli 2801 tontit 1-4. Kaavaselostus)

Saha

(Kuva Kemin kaupunki. Vaiheasemakaava 28. kaupunginosa kortteli 2801 tontit 1-4. Kaavaselostus)

Valmistuessaan vuonna 1936 saha oli yksi Euroopan suurimmista ja moderneimmista sahalaitoksista. Saharakennuksen on suunnitellut arkkitehti W.G.Palmqvist. Rakennusta on
laajennettu vuosina 1953 ja 1976, laajennusten suunnittelusta ovat vastanneet arkkitehdit
Kaj Englund ja Veli Hyrskykari.
Punatiilinen, kaarevakattoinen saharakennus on säilyttänyt keskeisen asemansa Sahansaarella. Rakennuksessa on aikojen mittaan tehty huomattavia käytön vaatimia muutoksia.
Siitä huolimatta vanha tuotantorakennus on säilyttänyt keskeisen asemansa saharakennuksena.19
19

Kemin kaupunki. Vaiheasemakaava 28. kaupunginosa kortteli 2801 tontit 1-4. Kaavaselostus, 2829.
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Pajusaaren sahan portti

Punatiilinen porttivahdintupa on valmistunut vuonna 1935. Pieni rakennus edustaa ajalle
tyypillistä rationaalista teollisuusarkkitehtuuria. Silta on rakennettu samaan aikaan vahtituvan kanssa. Sillan ja vahtituvan on todennäköisesti suunnitellut W.G. Palmqvist, joka vastasi alueelle samaan aikaan rakennettujen teollisuusrakennusten suunnittelusta.
Porttirakennus sijaitsee näkyvällä paikalla Sahansaaren rannalla. Pienellä porttivahdintuvan ja sillan muodostamalla kokonaisuudella on symbolista merkitystä Sahansaaren teollisuusalueen ja tehdaskylän välissä.20

Korjaamo

(Kuva Kemin kaupunki. Vaiheasemakaava 28. kaupunginosa kortteli 2801 tontit 1-4. Kaavaselostus)

Vuonna 1926 rakennettu korjaamo kuuluu Pajusaaren vanhimpiin rakennuksiin. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Jarl Eklund. Rakennusta on laajennettu 1930-luvulla. Sen
jälkeen rakennukseen on tehty muutoksia muuttuvien tarpeiden mukaan. Rakennus edustaa 1920- ja 1930-lukujen punatiilistä, klassistista teollisuusarkkitehtuuria. 21

20

Kemin kaupunki. Vaiheasemakaava 28. kaupunginosa kortteli 2801 tontit 1-4. Kaavaselostus, 2526.
21 Kemin kaupunki. Vaiheasemakaava 28. kaupunginosa kortteli 2801 tontit 1-4. Kaavaselostus, 29.
40 (63)
MAISEMA- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS
METSÄ FIBRE OY – KEMIN BIOTUOTETEHDASHANKE

Entinen spriitehdas

(Kuva Kemin kaupunki. Vaiheasemakaava 28. kaupunginosa kortteli 2801 tontit 1-4. Kaavaselostus)

Vuonna 1943 valmistuneen spriitehtaan on suunnitellut arkkitehti Sigurd Frosterus. Rakennus on muutettu 1960- ja 1970-lukujen taitteessa konekorjaamoksi, muutossuunnitelmat
on laatinut arkkitehti Uki Heikkinen. Rakennus edustaa 1940-luvun rationalismin vaikutteista punatiilistä tehdasarkkitehtuuria. Se on yksi ainoa jäljellä oleva rakennus arkkitehti
Sigurd Frosteruksen 1940-luvulla alueelle suunnittelemasta kolmesta rakennuksesta. 22
3.5.2 Karihaaran tehdaskylä
Tehdaskylän alueella sijaitsevat Kemin kulttuuriympäristöohjelmassa mainitut kohteet: lääkärin asuintalo, terveystalo Kemilä, paloasema ja ruokala, Karila, tehtaan pääkonttori ja
autotalli, virkailijakerho, toimitusjohtajan asunto ja sahanjohtajan asuintalo Kontula. Mainittujen kohteiden lisäksi alueeseen kuuluvat samaa aikakautta edustavat arvokohteet: Karilan vieressä sijaitseva leipomo, toimihenkilöasuntola Kukkola ja Junton sauna. Näiden kohteiden arvot ovat vastaavat kuin kulttuuriympäristöohjelmassa mainituilla kohteilla.

22

Kemin kaupunki. Vaiheasemakaava 28. kaupunginosa kortteli 2801 tontit 1-4. Kaavaselostus, 3031.
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Karihaaran tehdaskylä, arvokohteet (karttapohja MML paikkatietoikkuna):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Kemiyhtiön pääkonttori
Autotalli
Lääkärin asuintalo
Terveystalo Kemilä
Paloasema
Ruokala
Karila
Leipomorakennus
Virkailijakerho
Toimitusjohtajan asunto
Kontula
Kukkola
Junton sauna

Tehtaan pääkonttori ja autotalli
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Arkkitehti W.G. Palmqvistin suunnittelema Kemi Oy:n pääkonttori on rakennettu vuosina
1935–1936. Rakennus sijaitsee näkyvällä paikalla Pajusaarentien varrella. Se edustaa tyyliltään Palmqvistille ominaista pelkistettyä klassismia. Kolmikerroksisessa rakennuksessa
on rapatut julkisivut, leimaa-antavana piirteenä erottuvat pystysuuntaiset ikkunarivistöt. Sisäänkäyntejä korostavat pilareiden kannattamat katokset. Rakennusta ympäröi puistoalue.
Rakennuksen pohjoispuolella Pajusaarentien varressa on yksikerroksinen autotallirakennus.
Kohteen arvot: Sodalta säästynyt kohde. Liittyy Kemi Oy:n rakennuskokonaisuuteen ja Karihaaran alueeseen. Edustaa pohjoismaista klassismia, nähtävissä vielä 1920-luvun vaikutteita. Erinomaisessa kunnossa, materiaaleiltaan poikkeuksellisen arvokas rakennus
Lapissa. RKY-kohde (Karihaaran tehdasyhdyskunta). Kaavasuojeltu. Rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas kohde. 23

Lääkärin asuintalo

Rakennuksen ovat suunnitelleet arkkitehdit Walter ja Ivar Thomé vuonna 1916 tehtaan lääkärin asuintaloksi. Kookkaassa jugend-tyylisessä asuinrakennuksessa on myös vuosisadan alun klassismin piirteitä. Talo on myöhemmin toiminut mm. päiväkotina. Tontilla on
myös päärakennuksen kanssa saman tyylinen talousrakennus. Rakennus liittyy tehtaan
terveydenhoidon historiaan.
Kohteen arvot: Sodalta säästynyt kohde. Liittyy Kemi Oy:n rakennuskokonaisuuteen ja Karihaaran alueeseen. Edustaa jugend-tyylisuuntaa. Liittyy tehtaan (Kemi Oy) terveydenhoidon historiaan. Ulkoisesti hyvin säilynyt jugend-rakennus. RKY-kohde (Karihaaran tehdasyhdyskunta). Kaavasuojeltu. Rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas kohde.24

23
24

Heljala, Seppälä & Elo 2013, 74-75.
Heljala, Seppälä & Elo 2013, 71-72.
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Terveystalo Kemilä

Arkkitehti Viktor J. Sucksdorffin vuosina 1906–1908 suunnittelemassa rakennuksessa on
toiminut Kemin ensimmäinen sairaala vuoteen 1938 saakka. Puistoalueen ympäröimä rakennus sijaitsee lääkärin asuintalon vieressä. Isossa poikkipäädyllisessä rakennuksessa
on jugendille ominaista koristelua. Rakennuksessa on toiminut pitkään lääkärin vastaanotto
ja ensiapuasema. Myöhemmin rakennuksessa on toiminut mm. päiväkoti, askarteluasema
ja ompeluseura sekä tehtaan työterveyshuolto, sairaskassa ja terveysalan yrittäjiä.
Kohteen arvot: Sodalta säästynyt kohde. Liittyy Kemi Oy:n rakennuskokonaisuuteen ja Karihaaran alueeseen. Edustaa jugend-tyylisuuntaa. Liittyy tehtaan (Kemi Oy) terveydenhoidon historiaan. Ulkoisesti hyvin säilynyt jugend-rakennus. RKY-kohde (Karihaaran tehdasyhdyskunta). Kaavasuojeltu. Rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas kohde.25

Paloasema ja ruokala

Arkkitehti W.G. Palmqvist on suunnitellut 1930-luvulla Kemi Oy:lle useita eri rakennuksia.
Hänen tuotannossaan näkyy eri tyylisuuntien vaikutusta ja voimakasta vuosisadan alun
rationalismia. Kemi-yhtiön paloasema on rakennettu vuosina 1934–1936. Rakennuksen

25

Heljala, Seppälä & Elo 2013, 72.
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muotokieli on yksinkertaista funktionalismia. Vuosina 1975–1986 rakennuksessa toimi hälytyskeskus. Yläkerrassa on kaksi asuntoa, jotka ovat toimineet palolaitoksen tiloina. Rakennus sijaitsee tehdasalueella Pajusaarentien ja Polttimonkadun risteyksessä. Polttimonkadun varressa paloasemaa vastapäätä on ulkoasultaan saman tyylinen ruokalarakennus.
Maisemallisesti rakennus sijaitsee keskeisellä paikalla Karihaaran tehdaskylässä hallintoja asuinalueen solmukohdassa.
Kohteen arvot: Sodalta säästynyt kohde. Liittyy Kemi Oy:n rakennuskokonaisuuteen ja Karihaaran alueeseen. Edustaa pohjoismaista klassismia. Hyvin säilynyt. RKY-kohde (Karihaaran tehdasyhdyskunta). Kaavasuojeltu. Rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti
ja maisemallisesti erittäin arvokas kohde. 26

Karila ja leipomo

Karilan on suunnitellut arkkitehti Harald Andersin vuonna 1912 tehdasalueen kaupaksi.
Rakennuksessa on toiminut kauppa 1950-luvulle asti. Karila on puurakenteinen jugendtyylinen rakennus. Erityispiirteenä erottuu moni-ilmeinen kattomuoto. Rakennus sijaitsee
Polttimonkadun varressa ruokalarakennuksen vieressä paloasemaa vastapäätä. Karilan
takana on vuonna 1913 valmistunut leipomona toiminut taitekattoinen rakennus.
Kohteen arvot: Sodalta säästynyt kohde. Liittyy Kemi Oy:n rakennuskokonaisuuteen ja Karihaaran alueeseen. Ulkoisesti hyvin säilynyt jugend-rakennus. RKY-kohde (Karihaaran
tehdasyhdyskunta). Kaavasuojeltu. Rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas kohde.27

26
27

Heljala, Seppälä & Elo 2013, 72-73.
Heljala, Seppälä & Elo 2013, 73.
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Virkailijakerho ja toimitusjohtajan asunto

Arkkitehti Birger Federlayn suunnittelemat virkailijaklubi ja toimitusjohtajan asuintalo ovat
valmistuneet vuonna 1921. Rakennukset sijaitsevat rinnakkain puistomaisella piha-alueella. Virkailijakerho ja toimitusjohtajan asunto muodostavat arkkitehtonisesti korkealaatuisen ja kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennusparin. Rakennukset edustavat tyyliltään
1920-luvun klassismia.
Kohteen arvot: Sodalta säästynyt kohde. Liittyy Kemi Oy:n rakennuskokonaisuuteen ja Karihaaran alueeseen. Edustaa pohjoismaista klassismia. RKY-kohde (Karihaaran tehdasyhdyskunta). Kaavasuojeltu. Rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas kohde.28

Sahanjohtajan asuintalo Kontula

(Kuva Heljala, Seppälä & Elo 2013)

Arkkitehti W.G. Palmqvistin suunnittelema sahanjohtajan asuintalo on rakennettu vuosina
1939–1940. Se sijaitsee puistomaisella metsän ympäröimällä tontilla klubirakennuksen ja
toimitusjohtajan asuintalon lähistöllä. Kaksikerroksinen asuinrakennus edustaa 1930-luvulle tyypillistä yksinkertaista muotokieltä. Rakennus on ollut sahanhoitajan ja varatoimitusjohtajan asuntona.

28

Heljala, Seppälä & Elo 2013, 74-75.
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Kohteen arvot: Sodalta säästynyt kohde. Liittyy Kemi Oy:n rakennuskokonaisuuteen ja Karihaaran alueeseen. Edustaa pohjoismaista klassismia. RKY-kohde (Karihaaran tehdasyhdyskunta). Kaavasuojeltu. Rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas kohde.29

Toimihenkilöasuntola Kukkola
Toimihenkilöiden asuinrakennukseksi rakennettu Kukkola sijaitsee Väinölässä virkailijakerhon ja toimitusjohtajan asunnon pohjoispuolella. Kukkola edustaa tyyliltään 1920-luvun
klassismia. Vuonna 1927 valmistuneen rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Jarl Eklund.
Puistomaisella, väljään rakennetulla alueella harvaan rakennettuna nauhana sijaitsevat rakennukset muodostavat omaleimaisen kokonaisuuden.

Junton sauna

Junton yleinen sauna sijaitsee palolaitoksen takana Pajusaarentien varressa. Yleisen saunan toiminta loppui 1970-luvun alussa. Myöhemmin rakennus on toiminut mm. palokunnan
varastona.
3.5.3 Pajusaari

Pajusaaren koulu

29

Heljala, Seppälä & Elo 2013, 75.
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Pajusaaren koulun on suunnitellut vuonna 1930 arkkitehti Toivo Salervo. Pohjoismaista
klassismia edustava koulurakennus on hieno esimerkki oman aikakautensa koulurakennuksista.
Kohteen arvot: Sodalta säästynyt kohde. Koulurakennus, joka ei enää käytössä. Kemin
kaupunkirakentamisen toisen vaiheen rakennuskantaa. Pohjoismaista klassismia edustava koulurakennus. Kaavasuojeltu. Rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas kohde.30

Työnjohtajakerho

Vuonna 1930 rakennettu työnjohtajakerho sijaitsee Pajusaaressa tehdasalueen pohjoispuolella, Tehdastien varressa. Kookas selkeälinjainen rakennus edustaa tyyliltään pohjoismaista klassismia. Alun perin työnjohtajakerho oli yhtiön työnjohtajilleen lahjoittama tila,
jossa järjestettiin monenlaisia vapaa-ajan toimintoja. Kerholla järjestettiin myöhemmin mm.
henkilöstön koulutustilaisuuksia. Työnjohtajakerholla oli toimintaa vielä 2010-luvun alkupuolella.
3.5.4 Mäntylä

Mäntylän kerrostalot

(Kuva Heljala, Seppälä & Elo 2013)

30

Heljala, Seppälä & Elo 2013, 93.
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Koivuharjun kaupunginosaan, Mäntylään, on rakennettu vuosina 1945–1949 yhteensä 12
asuinrakennusta, joissa on 96 asuntoa. Rakennusten suunnittelusta on vastannut arkkitehti
Kaj Englund. Kerrostalot oli tarkoitettu vuokra-asunnoiksi Kemi-yhtiön työntekijöille. Mäntylän kerrostaloryhmän rakennukset ovat lähes identtiset keskenään, mutta ne eroavat toisistaan väritykseltään. Rakennustapa on sodanjälkeiselle ajalle tyypillistä vähäilmeistä ja
funktionalismia. Alue edustaa sodan jälkeistä tehdasyhdyskunnalle tyypillistä rakennustapaa.
Kohteen arvot: Jälleenrakennusajan kohde. 12 kappaletta, vuonna 1946 Kemiyhtiön rakennuttamia ja arkkitehti Kaj Englundin suunnittelemia asuinkerrostaloja yhtiön työntekijöille.
Alue on säilyttänyt hyvin luonteensa. Hurrikas-palkinto 1990-luvulla. Rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas kohde. 31
3.5.5 Sotisaari ja Kuivanuoro

Myllyniemen sortteerialue / Uiton rakennukset, Myllyniemi/Kuivanuoro
Sotisaaren luoteisrannalla sijaitseva Myllyniemen sortteerialue on ollut Euroopan suurimpia erottelutyömaita ja Kemijoen uittohistorian merkittävin alue. Toiminta alueella alkoi
1900-luvun alussa ja päättyi vuonna 1991. Suurimmillaan uitto oli 1950- ja 1960-lukujen
taitteessa.
Myllyniemen alueella on säilynyt paljon erotteluun liittynyttä rakennuskantaa, esimerkiksi
asuinrakennuksia, ruokalarakennuksia, paja, verstaita ja venehuoneita. Kaikkiaan alueella
on 20 uittotoimintaan liittyvää rakennusta. Rakennuskokonaisuus on tärkeä erityisesti erotteluun liittyvien kulttuurihistoriallisten arvojen näkökulmasta. Myllyniemen sortteerialue
kuuluu valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY) edustavaan
kokonaisuuteen Lapin uitto- ja savottatukikohdat.
Kohteen arvot: Osa rakennuksista sodalta säästyneitä. Liittyy uiton erotteluun ja Kemijoen
Uittoyhdistyksen historiaan. RKY-kohde (Lapin uitto- ja savottatukikohdat, Myllyniemi). Rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas kohde. 32

Sotisaari
Sotisaaren tila edustaa Sotisaaren vanhaa asutusta. Kokonaisuuteen kuuluu asuinrakennuksen lisäksi kaikkiaan 19 rakennusta. Pihapiiri sijaitsee Kemijoen törmällä, lähiympäristössä on peltoa, metsää ja yhdellä sivulla joki.
Kohteen arvot: Sodalta säästynyt kokonaisuus. Sotisaaren vanhaa asutusta. Maatilan rakennuskokonaisuus, johon kuuluu kaikkiaan 19 rakennusta asuinrakennuksen lisäksi. Kaavasuojeltu. Rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas kohde.33

31
32
33

Heljala, Seppälä & Elo 2013, 76.
Heljala, Seppälä & Elo 2013, 77-78.
Heljala, Seppälä & Elo 2013, 78-79.
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3.5.6 Paattio

Paattion kartano

Komea, kartanomainen rakennus on rakennettu Kemijoen Uittoyhdistyksen pääkonttoriksi
vuonna 1918. Jo vuonna 1921 Paattion kartano siirtyi Kemin kaupungille ja rakennus otettiin koulukäyttöön. Talvisodan aikana koululla oli suomalaisia sotilaita ja Kemin maalaiskunnan reserviläisiä. Jatkosodan aikana rakennus oli saksalaisten käytössä. Koulutoimi
loppui Paattion kartanossa 1977.
Kohteen arvot: Sodalta säästynyt kohde. Vuonna 1918 rakennettu Uittoyhdistyksen pääkonttori. Liittyy uiton, koulun ja sotahistoriaan. Kaavasuojeltu. Rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas kohde. 34

Alarautiola
Alarautiolan pihapiiri on edustava esimerkki peräpohjalaisesta rakentamisperinteestä. Pihapiirissä on suurikokoinen asuinrakennus sekä kaksi ulkorakennusta.
Kohteen arvot: Sodalta säästynyt kohde. Rakennushistoriallisesti ja kulttuurihistoriallisesti
erittäin arvokas kohde, jolla on myös maisemallista arvoa. 35

Paattion kappeli
Arkkitehti Osmo Siparin suunnittelema Paattionlehdon kappeli on valmistunut Pohjoisen
hautausmaan yhteyteen vuonna 1960. Muodoltaan yksinkertainen ja selväpiirteinen rakennus on esimerkki modernista kirkkoarkkitehtuurista.
Kohteen arvot: Kaavasuojeltu. Rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas kohde.36

34
35
36

Heljala, Seppälä & Elo 2013, 80-81.
Heljala, Seppälä & Elo 2013, 82.
Heljala, Seppälä & Elo 2013, 95-96.
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3.5.7 Marttala

Karihaaran koulu

Karihaara-Marttalan koulun on suunnitellut arkkitehti Hannu K. Vainio. Koulu on valmistunut vuosina 1947-1949. Rakennuksessa on nähtävissä jälleenrakennusajan piirteitä, mutta
periaatteiltaan se muistuttaa 1930-luvun koulurakennustyyppiä. Kookas koulurakennus
erottuu alueella maamerkkirakennuksena.
Kohteen arvot: Jälleenrakennusajan kohde. Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas kohde, jolla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. 37

Karihaaran työväen asuintalot (Kemin Työläismuseo)

Karihaaran Marttalan aluetta alettiin rakentaa vuonna 1922. Alueelle rakennettiin asuintaloja Kemiyhtiön sahan työntekijöille. Alueella oli aikanaan neljäkymmentä työväen asuintaloa. Asuintaloihin kuului oleellisena osana myös ulkorakennus, jonka vintillä mm. lapset ja
"kortteerimiehet" asuivat kesäisin.
Karihaaran koulun vieressä koulun alueen luoteispuolella on kolme Ab Kemi Oy:n rakennuttamaa asuintaloa, jotka valmistuivat Marttalan työväen asuinalueen viimeisinä, vuonna
1929. Niistä kahdessa toimii Kemin Työläismuseo. Työläismuseo esittelee 1910-luvun sahatyöläisen asunnon, 1930-luvun tehdastyöläisen asunnon sekä 1930-luvun lopun ammattityömiehen asunnon.38

37
38

Heljala, Seppälä & Elo 2013, 93.
Kemin työläismuseo, http://merilapinmuseot.fi/nayttelyt/kemin-tyolaismuseo (luettu 8.8.2019).
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3.5.8 Koivuharju

Koivuharjun koulu

Vuonna 1908 rakennettu Koivuharjun koulu ja edustaa jugendhenkistä puukoulurakentamista. Pihapiiriin kuuluu myös toinen 1920-1030-lukujen tienoilla rakennettu koulurakennus. Rakennukset ovat edelleen koulukäytössä.
Kohteen arvot: Sodalta säästynyt kohde. Kemin kaupunkirakentamisen ensimmäisen vaiheen rakennuskantaa. Käytössä oleva koulurakennus. Jugendvaikutteinen. Rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas kohde. 39

Toivola

Toivola-Luotolan Setlementti ry on perustettu Kemiin vuonna 1923. Yhdistyksen rakennus
on valmistunut Koivuharjun kaupunginosaan vuonna 1933. Kookkaassa julkisivuiltaan epäsymmetrisessä kivirakennuksessa on funktionalismin tyylipiirteitä.

39

Heljala, Seppälä & Elo 2013, 92.
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3.6

Arvokohteita koskevat suojelumääräykset

3.6.1 Tehdasalueella sijaitsevat arvokohteet
Tehdasaluetta koskeva Metsä Groupin tehdasalueen vaiheasemakaava on hyväksytty Kemin kaupunginvaltuustossa 1.4.2019. Asemakaava on saanut lainvoiman 25.5.2019. Vaiheasemakaava koskee Kemin 28. kaupunginosan Pajusaaren korttelin 2801 tontteja 1-4.
Vaiheasemakaavassa on osoitettu poistuvina merkintöinä viittä tehdasalueella sijaitsevaa
rakennusta koskevat suojelumerkinnät:
sr-1

Rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokas
rakennus. Maankäyttö- ja rakennuslain 57 §:n 2
momentin nojalla määrätään, että rakennusta ei
saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaustai muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen, vesikattojen tai porrashuoneiden rakennustaiteellista tai historiallista arvoa.

Sahan piippu ja korjaamo

sr-2

Rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan
säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Maankäyttö- ja rakennuslain 57 §:n 2 momentin nojalla
määrätään, että rakennusta ei saa purkaa ilman
rakennuslautakunnan lupaa. Lautakunta voi
myöntää luvan vain, jos purkamiseen on pakottava syy. Lupahakemusta käsiteltäessä noudatetaan muutoin soveltuvin osin, mitä on säädetty
maankäyttö- ja rakennuslain 127 §:ssä tarkoitetusta luvasta. Rakennuksessa tehtävien korjaustai muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy.

Saha
Pajusaaren sahan portti
Korjaamo
Entinen spriitehdas

Kohteet kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaaseen aluekokonaisuuteen Karihaaran tehdasyhdyskunta.
Vaiheasemakaavaan liittyvässä vaikutusten arvioinnissa on esitetty perustelut kohteiden
suojelustatuksen poistamiselle. Vaikutusten arvioinnissa todetaan rakennetun kulttuuriympäristön arvojen ja teollisuustoiminnan kehittämisen välinen ristiriita ja esitetään perustelut
sille, miksi kaavaratkaisussa halutaan edistää bio- ja kiertotalouteen liittyviä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita enemmän kuin valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen turvaamista ja suojeluarvoja.
Alueen toimija on yhdessä Museoviraston kanssa tehnyt sitoumuksen siitä, että suojelustatuksen piiristä poistettuja rakennuksia ei pureta ilman painavaa syytä. Rakennuksia koskee
vaiheasemakaavassa annettu suunnitteluohje, jonka mukaan rakennusten purkamisesta
päätetään vasta, kun uutta rakentamista luvitetaan:
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”Seuraavien rakennusten osalta:
-

Pajusaaren sahan portti
Sahan piippu ja korjaamo
Saha
Korjaamo
Entinen spriitehdas

Lupa purkamiseen voidaan myöntää rakentamisen luvituksen yhteydessä.”40
3.6.2 Karihaaran tehdaskylä ja Pajusaari
Kohteet sijaitsevat tehdasalueen läheisyydessä Karihaaran tehdaskylän alueella ja Pajusaaressa tehtaan pohjoispuolella. Kohteiden historia liittyy kiinteästi tehtaan ja tehdasalueen historiaan. Karihaaran tehdaskylässä sijaitsevat kohteet kuuluvat tehdasalueen
kanssa valtakunnallisesti arvokkaaseen aluekokonaisuuteen Karihaaran tehdasyhdyskunta.
sr-1

Rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokas
rakennus. Maankäyttö- ja rakennuslain 57 §:n 2
momentin nojalla määrätään, että rakennusta ei
saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaustai muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen, vesikattojen tai porrashuoneiden rakennustaiteellista tai historiallista arvoa.

Lääkärin asuintalo
Terveystalo Kemilä
Paloasema
Ruokala
Karila
Leipomo
Tehtaan pääkonttori ja autotalli
Virkailijakerho
Toimitusjohtajan asunto
Sahanjohtajan asuintalo
Kontula
Työnjohtajakerho

sr-2

Rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan
säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Maankäyttö- ja rakennuslain 57 §:n 2 momentin nojalla
määrätään, että rakennusta ei saa purkaa ilman
rakennuslautakunnan lupaa. Lautakunta voi
myöntää luvan vain, jos purkamiseen on pakot-

40

Toimihenkilöasuntola Kukkola
Junton sauna
Pajusaaren koulu

Kemin kaupunki. Vaiheasemakaava 28. kaupunginosa kortteli 2801 tontit 1-4. Kaavaselostus, 5860.
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tava syy. Lupahakemusta käsiteltäessä noudatetaan muutoin soveltuvin osin, mitä on säädetty
maankäyttö- ja rakennuslain 127 §:ssä tarkoitetusta luvasta. Rakennuksessa tehtävien korjaustai muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy.
3.6.3 Lähialueilla sijaitsevat arvokohteet
Osa lähialueilla sijaitsevista arvokohteista, kuten Karihaaran työväen asuintalot ja Mäntylän kerrostalot, liittyy suoraan tehtaan historiaan. Myös useimpien muiden tehdasaluetta
ympäröivissä kaupunginosissa sijaitsevien kohteiden historia liittyy välillisesti tehtaaseen.
Esimerkiksi Koivuharjun ja Karihaaran koulut on rakennettu palvelemaan alkujaan tehdastyöväestön asuinalueiksi kasvaneita kaupunginosia.
Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaana purkaa eikä siinä eikä sen lähiympäristössä saa suorittaa sellaisia muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka turmelevat julkisivujen tai vesikaton kulttuurihistoriallista tai rakennustaiteellista arvoa tai tyyliä. Mikäli rakennuksessa tai sen
lähiympäristössä on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus korjaus- tai muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin sopivalla tavalla.

Koivuharjun
hempi osa)

Rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokas
rakennus. Maankäyttö- ja rakennuslain 57 §:n 2
momentin nojalla määrätään, että rakennusta ei
saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaustai muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen, vesikattojen tai porrashuoneiden rakennustaiteellista tai historiallista arvoa.

Paattion kartano

sr-1

Rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokas
rakennus. Rakennuslain 135 §:n 1 momentin nojalla määrätään, että rakennusta ei saa purkaa
eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen, vesikattojen tai
porrashuoneiden rakennustaiteellista tai historiallista arvoa.

Myllyniemen sortteerialue /
Uiton rakennukset

sr-2

Suojeltava rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei
saa purkaa ilman rakennuslautakunnan lupaa.

Koivuharjun koulu (uudempi
osa)

sr

sr-1

koulu

(van-

Toivola

Paattion kappeli
Karihaaran työväen asuintalot (Kemin Työläismuseo)
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Rakennuslautakunta voi myöntää luvan purkamiseen vain, jos siihen on pakottava syy. Rakennuksessa ei saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät katujulkisivujen tyyliä tai vesikaton perusmuotoa. Mikäli rakennus puretaan tai se on tuhoutunut, on rakennuksen tilalle rakennettava rakennus suunniteltava siten, että se on sopusoinnussa ympäröivien
rakennusten julkisivujen rakennusaineen, värityksen ja julkisivupintojen jäsentelyn suhteen.
Rakennuksen omistajan on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle rakennuksen purkamisesta vähintään 6 kk ennen aiottua toimenpidettä. Rakennuslautakunta voi tällöin vaatia, että
uudisrakennuksen rakentamiseen haetaan rakennuslupa ennen kuin purkutöihin ryhdytään.
sr-2

sr-2

Rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan
säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Rakennuslain 135 §:n 1 momentin nojalla määrätään, että
rakennusta ei saa purkaa ilman rakennuslautakunnan lupaa. Lautakunta voi myöntää luvan
vain, jos purkamiseen on pakottava syy. Lupahakemusta käsiteltäessä noudatetaan muutoin soveltuvin osin, mitä on säädetty rakennuslain 42 a
§:ssä tarkoitetusta luvasta. Rakennuksessa tehtävien korjaus- tai muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä
luonne säilyy.

Mäntylän kerrostalot

Rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan
säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Maankäyttö- ja rakennuslain 57 §:n 2 momentin nojalla
määrätään, että rakennusta ei saa purkaa ilman
rakennuslautakunnan lupaa. Lautakunta voi
myöntää luvan vain, jos purkamiseen on pakottava syy. Lupahakemusta käsiteltäessä noudatetaan muutoin soveltuvin osin, mitä on säädetty
maankäyttö- ja rakennuslain 127 §:ssä tarkoitetusta luvasta. Rakennuksessa tehtävien korjaustai muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy.

Karihaaran koulu
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Myllyniemen sortteerialue /
Uiton rakennukset

4

ARKEOLOGINEN KULTTUURIPERINTÖ
Museoviraston muinaisjäännösrekisterin mukaan alueella tai sen lähiympäristössä ei ole
tiedossa olevia arkeologisia kohteita.

Alueen ympäristössä sijaitsevat arkeologiset kohteet Museoviraston Muinaisjäännösrekisterin mukaan (tarkistettu 3.7.2019).
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YHTEENVETO JA SUOSITUKSIA
•

Kemin kulttuuriympäristöohjelman Meren ja teollisuuden kaupunki (2013) mukaan:
”Metsä Fibre Oy, Kemin tehdas (entinen Kemi Oy) ja muut teollisuuteen liittyvät rakennukset ja rakennelmat ovat tärkeä osa kemiläistä kulttuurimaisemaa”.41 Kemijoen
suistossa kaupungin keskustan pohjaislaidalla sijaitseva Kemi Oy:n tehdasalue on
ollut olennainen osa kaupungin siluettia 1800-luvun lopulta saakka. Tehdas on ollut
koko 1900-luvun ajan tärkeä tekijä kaupungin kasvun ja kehityksen taustalla.

•

Tehdasalue on pitkään jatkuneen ja edelleen jatkuvan teollisen toiminnan myötä
syntynyttä kulttuuriympäristöä. Kerroksellisesti rakentunut tehdasalue on ollut alati
muuttuvassa tilassa koko historiansa ajan. Tehdasalueella on toiminut ajan mittaan
useita erilaisia tuotantolaitoksia. Alueella sijaitsevia rakennuksia ja rakenteita on
muutettu, otettu uuteen käyttöön, purettu pois vanhoja ja rakennettu uusia muuttuvien toimintojen ja tarpeiden mukaisesti. Aluetta on uudistettu ja muutettu teollisen
toiminnan edellyttämällä tavalla, jotta alue on voinut toimia kilpailukykyisesti niillä
markkinoilla, joilla se on kulloinkin toiminut. Menneet ja tulevat muutokset alueella
ovat osa pitkän ajan kuluessa tapahtuneiden muutosten jatkumoa. Jatkuva muutos
on osa alueen kulttuurihistoriaa ja alueelle luonteenomainen piirre.

•

Tehdasalue sijaitsee selkeästi rajautuvalla alueella Pajusaarella ja Sahansaarella
Kemijoen suistoalueella. Tehdasaluetta ympäröivät lännessä ja pohjoisessa rakentamattomat viheralueet, etelässä Perämeri. Tehdasalueen itäpuolella sen välittömässä läheisyydessä on Karihaaran tehdaskylä. Sitä ympäröivät alkujaan tehdastyöläisten asuinalueiksi rakentuneet kaupunginosat. Tehtaalla on ollut aikojen mittaan voimakas vaikutus lähialueiden kehitykseen.

•

Tehtaan savut ovat Kemissä olleet jo yli vuosisadan ajan olennainen osa maisemakuvaa. Tehtaan korkein piippu näkyy monin paikoin osana taustamaisemaa eri puolille kaupunkia. Lähimaisemassa tehdasalue jää piiloon jokisuiston saarilla ja rantaalueilla kasvavan puuston taakse. Tehtaan lähialueet Karihaarassa ovat maisemaltaan sulkeutuneita, tehdasalue ei juurikaan näy Karihaaran tehdaskylän alueelle.

•

Alueella on voimassa Länsi-Lapin maakuntakaava, joka on vahvistettu 19.2.2014 ja
saanut lainvoiman 11.9.2015. Maakuntakaavassa tehdasalue on osoitettu kaavamerkinnällä teollisuusalue / -kohde T 703 Pajusaari. Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittäviä teollisuustoimintojen alueita. Länsi-Lapin maakuntakaavassa tehdasalueelle sijoittuu rakennussuojelukohde SR 3108 Karihaaran tehdasyhdyskunta
ja Mäntylä. Merkinnällä osoitetaan kirkkolailla, rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla tai maankäyttö- ja rakennuslain nojalla suojeltuja tai suojeltavaksi tarkoitettuja alueita tai kohteita. Suunnittelumääräysten mukaan suunnittelussa on turvattava kohteen / alueen kulttuurihistorialliset arvot. Uudis- ja lisärakentaminen tulee
sopeuttaa sijainniltaan, mittakaavaltaan ja rakennustavaltaan arvokkaaseen rakennuskantaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön. Maakuntakaavassa esitettyjen ke-

41

Heljala, Seppälä & Elo 2013, 102.
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hittämisperiaatteiden mukaan aluetta kehitetään teollisuustoimintojen alueena ja turvataan alueen rakennussuojelukohteiden säilyminen, uudis- ja lisärakentaminen
kohteiden lähiympäristössä sovitetaan sijainniltaan, mittakaavaltaan ja rakennustavaltaan arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Alueen kehittäminen edellyttää näiden
tavoitteiden yhteensovittamista.
•

Tehdasalue ja Karihaarassa tehtaan välittömässä läheisyydessä sijaitseva tehdaskylä muodostavat valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä
(RKY) edustavan kokonaisuuden Karihaaran tehdasyhdyskunta. Karihaaran tehdasyhdyskunta on pitkän ajan kuluessa rakentunut kerroksellinen kokonaisuus. Tässä
selvityksessä aluetta on tarkasteltu valtakunnallisesti arvokkaana, pitkän ajan kuluessa rakentuneena ja aikojen mittaan muuttuneena kokonaisuutena. Myös jatkossa
alue tulee kehittymään ja muuttumaan teollisuustoimintojen alueena, teollisuuden
tarpeiden pohjalta. Teollisen toiminnan kehittyminen ja muuttuminen aiheuttaa väistämättä muutoksia myös maisemassa ja rakennetussa ympäristössä.

•

Tehdasalueella Pajusaarella ja Sahansaarella ympäristö on pitkään jatkuneen teollisen toiminnan leimaamaa. Alueella on eri ikäisiä teollisuusrakennuksia ja rakenteita
1800-luvun lopulta 2000-luvun alkuun. Tuleva kehitys voi edellyttää alueella sijaitsevien vanhojen tehdasrakennusten ja rakenteiden purkamista ja korvaamista uusilla.
Vanhojen teollisuusrakennusten purkamisen myötä katoaa alueen historiaan liittyvää rakennuskantaa. Toisaalta purkaminen on osa alueelle ominaista muutosta ja
kulttuurihistoriallista jatkumoa. Uudistuminen turvaa alueen säilymisen toimivana teollisuusalueena.

•

Tehdasalueen lähiympäristössä on paljon kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa. Valtaosa arvokohteista sijaitsee Karihaarassa tehdaskylän alueella. Tehdaskylän historia liittyy kiinteästi tehdasalueen historiaan, tehdaskylää ei olisi olemassa ilman tehdasta.

•

Karihaaran tehdaskylä on ominaispiirteiltään hyvin säilynyt väljästi rakennettu, puistomainen kokonaisuus. Tehdaskylään kuuluvat arvorakennukset ovat valmistuneet
pääasiassa 1900-luvun alkupuoliskon kuluessa. Rakennukset on määritelty rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokkaiksi. Ne
on määrätty voimassa olevissa asemakaavoissa suojeltaviksi. Alueelle ja rakennuksille tyypilliset erityispiirteet ja arvot tulee säilyttää. Tehdasalueella jatkossa tapahtuvat muutokset aiheuttavat muutoksia myös tehtaan vieressä sijaitsevan tehdaskylän
alueella. Tehdaskylän alueelle mahdollisesti sijoittuva täydennysrakentaminen muodostaa jatkumon alueen kehitykselle. Uudet rakennukset ja rakenteet tuovat alueelle
omaa aikaansa edustavan kerroksen. Uudet rakennukset ja rakenteet tulee suunnitella ja toteuttaa vanhojen, suojeltujen rakennusten tapaan laadukkaasti, arvokkaaseen kulttuuriympäristöön sovittaen.

•

Alueella ei ole tiedossa olevia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Mahdolliset muinaismuistolöydöt tulee huomioida alueelle rakennettaessa. Muinaismuistolain 14§ ja 16 § mukaan, mikäli maata kaivettaessa tai muutoin tulee esille muinaisesine tai merkkejä
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aiemmin tuntemattomasta kiinteistä muinaisjäännöksestä, tulee työt keskeyttää välittömästi ja ottaa yhteyttä Museovirastoon.
•

Metsä Fibre Oy:n Kemin biotuotetehtaan rakentamisen vaikutuksia maiseman ja
kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin ja arvoihin tarkastellaan tämän selvityksen pohjalta Metsä Fibre Oy:n Kemin biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.
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Museovirasto,
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