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1.

PERUSTIEDOT

Kohde: Linmer Lohjan tehdasalue
Alkuperäinen rakennuttaja: Hjalmar Linder
Varhaisin suunnitteluajankohta: 1906
Alkuperäinen käyttötarkoitus: selluloosatehdas
Kohteeseen ja sen käyttöön liittyvät muutokset: useita laajennuksia eri aikoina,
sivutoiminen kalkin louhinta 1914–1971, paperin valmistuksen aloittaminen 1938,
selluloosan tuotannon lopettaminen 1979, paperitehtaan alasajo 2015
Omistus: Linmer Lohja Oy
Kaavatilanne: asemakaava vahvistettu 17.2.1997
Kohteen koko: maa-alue yhteensä yli 26 ha / kerrosala yhteensä noin 38 000 kem2
Kohteen rakennusoikeus: noin 78 700 kem2
Selvityksen tarkoitus: asemakaavoituksen lähtötiedoiksi

1. Ilmakuva luoteesta vuonna 2012.
Vanhan paperitehtaan alue sijaitsee
Pitkäniemessä Lohjanjärven rannalla.
Taempana näkyy Metsä Woodin kertopuutehdas sekä kaupungin keskustaa. LL.
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2. Paperikonesali 1960-luvun alussa. Oikealla vanha
paperikone 1 vuodelta 1938 ja vasemmalla uudempi,
vuonna 1957 käynnistetty paperikone 2. LM.

3.

JOHDANTO

Kiinteistöselvityksen kohteena on Lohjan Pitkäniemessä,
Lohjanjärven rannalla osoitteessa Kotkantie 5 sijaitseva
entinen tehdasalue Linmer Lohja. Alkuperäinen, vuonna 1906
perustettu sulfaattiselluloosatehdas muuttui vuosien saatossa
erikoispaperitehtaaksi, jonka toiminta lopetettiin 2015. Selvityksen
tilasi Umacon Oy ja sen laativat arkkitehdit Eeva Lahti ja Helena Hökkä
keväällä 2018. Tilaajan yhteyshenkilönä toimi Timo Geselle.
Kiinteistöselvitys liittyy valmisteilla olevaan asemakaavan
muutokseen, ja sen tavoitteena on kartoittaa kiinteistöjen
rakennuskannan ja ympäristön kulttuurihistorialliset,
rakennustaiteelliset sekä kaupunkikuvalliset arvot. Tehdasalueen
käyttöhistoria käydään läpi pääpiirteissään, ja rakennukset on
inventoitu yksitellen tarkoitukseen sopivalla tarkkuudella. Esimerkiksi
sisätilojen yksityiskohtaisempi tarkastelu on tässä yhteydessä jätetty
tekemättä.
Selvitystyö on toteutettu arkistomateriaalin, kirjallisuuden ja
kiinteistökierrosten pohjalta. Arkistotutkimusta on tehty Lohjan
kaupunginarkistossa, Lohjan museon kuva-arkistossa sekä tehtaan
omissa arkistoissa. Kirjallisista lähteistä tärkeimpiä ovat tehtaasta eri
aikoina kirjoitetut historiikit sekä tehtaan perustajan Hjalmar Linderin

3. Ilmakuva lännestä vuonna 1936. Keskellä
vasemmalla Trallalan työväenasuntoalue
sekä johtajan talo Terijoki kalkkilouhoksen
partaalla. Luokkarin ja rannan edustalle
on kerätty uitettua puutavaraa. LM.

(1862–1921) elämäkertateos. Kiinteistökäynneillä tietoja on kerätty
valokuvaamalla ja muistiinpanoin. Lisäksi on haastateltu tehtaalla
useamman vuosikymmenen työskennellyttä Ensio Toikkasta.
Tehdas rakennuksineen on vuosikymmenten kuluessa laajentunut
ja muuttanut muotoaan useaan otteeseen. Nimi ja omistajakin
ovat vaihtuneet moneen kertaan. Aluksi tehdas toimi Linderin
yksityisomistuksessa, mutta siirtyi vuonna 1916 hänen perustamansa
yhtiön Lojo-Nääs Ab:n hallintaan. Vuosina 1917–1938 tehdas toimi
nimellä Lojo Cellulosafabriks Ab, 1938–1968 välisenä aikana nimellä
Lohja-Kotka Oy, 1968–1982 Joutseno-Pulp Oy ja 1982–2001 Lohjan
Paperi Oy.
Myöhemmät toiminimet ovat olleet Loparex Oy vuosina 2001–2008
ja Mondi Lohja Oy vuoteen 2017 saakka. Vuonna 2005 tehdas siirtyi
UPM-Kymmene -konsernilta ulkomaalaisomistukseen hollantilaiselle
pääomasijoittajalle ABN Amrolle, ja 2008 edelleen eteläafrikkalaiselle
Mondi Groupille. Tällä hetkellä alueen omistaa Linmer Lohja Oy.
Yhtiön toimialana on kiinteistöjen ylläpito ja kehittäminen sekä
purkuliiketoiminta ja materiaalien kierrättäminen.
Selvityksen kohdealue käsittää kuusi eri kiinteistöä, joista kaksi on
vesialueita, yksi täytetyn lietealtaan alue ja yksi katualue. Loput kaksi
ovat tehtaan ja lämpövoimalan tontit, joiden yhteenlaskettu pintaala on yli 24 hehtaaria. Rakennuksia alueella on yli kaksikymmentä ja
niiden yhteenlaskettu kerrosala on noin 38 000 kem2. Ajantasainen
asemakaava on vuodelta 1997, ja siinä on merkitty suojeltaviksi neljä
rakennusta ja neljä luontokohdetta. Jälkimmäiset on huomioitu myös
2016 voimaan tulleessa taajamaosayleiskaavassa.
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PAIKAN HISTORIA

Lohjan selluloosatehdas 1906–1917
Lohjan selluloosatehtaan perusti vuonna 1906 kamarijunkkari ja
suurmaanomistaja Hjalmar Linder (1862–1921). Puuraaka-aine saatiin
suoraan tehtailijan laajoista metsistä, ja Lohjan vesistöt tarjosivat
sopivia uittoväyliä. Jo viisi vuotta aiemmin Linder oli perustanut
puuhiomon Mustiolle, vanhan rautaruukin paikalle. Se käytti kuitenkin
vain kuusta, kun sulfaattiselluloosatehdas hyödynsi pääasiassa
mäntyä ja jopa jätepuuta.
Etäämmällä sijainnut Lohjankylä valikoitui uuden tehtaan paikaksi
ennen kaikkea tarpeellisten kalkkivarantojensa takia, mutta
mahdollisesti myös sellunkeitosta aiheutuvien hajuhaittojen vuoksi.
Läheiset sahat mahdollistivat lisäksi jätepuun saannin, ja vuonna
1873 avattu Hyvinkään-Hangon rautatiekin kulki likeltä. Uusi laitos
nosti samalla lähellä sijaitsevien, Linderin omistamien tonttien arvoa.
Teollisuuden vaatima sähkövoima tosin piti tuottaa Mustiolta saakka.
Tehtaan rakentaminen aloitettiin 23.5.1906 ja selluloosan valmistus
voitiin käynnistää heinäkuussa 1907. Rakennustöitä johti nuori
ruotsalaisinsinööri Jacob Lundberg, joka ilmeisesti laati miltei
yksin myös piirustukset. Ammattitaitoa vaativat betonityöt teki

4. Ilmakuva kaakosta yli Lohjankylän.
Selluloosatehdas on vasemmassa laidassa
järven rannalla. Oikealla kohoaa vanha
harmaakivikirkko. Valokuva 1920- tai
1930-luvulta. Veljekset Karhumäki. LL.

saksalainen urakoitsija. Ensimmäisenä valmistui korjauspaja, vasta
sitten varsinainen tehdasrakennus. Siitä kaakkoon kohosi mestareiden
asuintalo ja eteläpuolelle erillinen yksikerroksinen konttori.
Vielä samana vuonna Linder rakennutti lisäksi kapearaiteisen
sähkörautatien selluloosatehtaalta Lohjan asemalle. Senaatin
vaatimuksesta rata avattiin myös yleiselle tavara- ja henkilöliikenteelle
1912. Postia ja matkustajia kuljetettiin kahdesti päivässä,
mutta tavaraliikenne oli usein ympärivuorokautista. Lohjan
normaaliraiteinen satamarata puolestaan valmistui 1928, ja vanha
rata purettiin tarpeettomana pari vuotta myöhemmin.
Itse tehdastakin laajennettiin pian, kun vuosina 1908–1910 uusittiin
keittokattilat ja hankittiin kolmas, kasvatettiin kuivauskonetta ja
lisättiin yksi höyrykattila. 1913 ja 1917 taas laajennettiin soodaosastoa
lisärakennuksilla koneineen. Samassa yhteydessä jätettiin vanha
75-metrinen savupiippu yksinomaan soodaosaston käyttöön, ja
primäärikattilahuonetta varten muurattiin oma 50 metriä korkea
tiilipiippu. Molemmat purettiin vuonna 1989.
Omaa kalkkiesiintymää alettiin alueella louhia vasta 1914,
jolloin rakennettiin myös ensimmäinen kalkkiuuni 40-metrisine
piippuineen. Se toimi vuoteen 1930 asti. Säilytystilaa tehtaalla
oli niukasti, joten valmiit massapaalit kerättiin Lohjan asemalle
erilliseen varastomakasiiniin. Pääkonttorikin sijaitsi Mustiolla,
kunnes selluloosatehdas vuonna 1916 siirtyi Linderin omaisuudesta
muodostetun yhtiön Lojo-Nääs Ab:n hallintaan. Tuolloin pääkonttori
muutettiin Helsinkiin.
11

Työntekijöitä selluloosatehtaalla oli vuosisadan alussa parhaimmillaan
yli kaksi sataa. Hjalmar Linder oli edistyksellinen mies, joka piti huolta
työläisistään. Hän otti muun muassa käyttöön kahdeksantuntisen
työpäivän ja maksoi palkkaa sairauslomien ajalta ennen kuin laki
siihen velvoitti. Tämän lisäksi hän tarjosi alaisilleen sairaanhoidon,
viikon kesäloman sekä vastikkeettomia työsuhdeasuntoja. Muualla
majailevat saivat apua vuokranmaksuun.
Niin kutsutut Trallalan työväenasunnot valmistuivat tehtaan
ja Pohjolanmäen väliselle pellolle vuosina 1907–1908. Kortteli
käsitti kuusitoista kahden perheen taloa, joissa kummallakin oli
kyökki ja kamari sekä ullakkohuone. Rapatut talot oli muurattu
lankunpätkistä, mikä teki muuten edistykselliset asunnot kylmiksi.
Jokaisella oli kuitenkin oma perunamaa ja pieni puutarha, ja yhteisinä
alueelta löytyi kaivo, sauna, pesutupa sekä ulkohuonerakennuksia
puuliitereineen ja sikolätteineen. Kaikki Trallalan rakennukset yhtä
lukuun ottamatta purettiin 1970-luvulla.

6.
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5.

5. Trallalan vanha työväenasunto,
julkisivupiirros vuodelta 1976. LL.

6. Vastavalmistunut tehdas nähtynä
idästä kylään johtavan tien varrelta.
Etualalla korjaamorakennus, takana
pitkänomainen kuivauskonesali sekä
kaksikerroksinen soodaosasto. LL.

7.

8. Trallalan ainoa säilynyt talo
huhtikuussa 2018. Ulkoseinät
olivat alkujaan rapatut. Myös
sisätiloja on muuteltu paljon.

7. Valokuva etelän suunnalta
1920-luvulta. Vasemmalla kohoaa
primäärikattilahuoneen uusi piippu
ja oikealla kalkkiuunin piippu. LL.
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Lojo Cellulosafabriks Ab 1917–1938
Vuonna 1917 selluloosatehtaan tuotanto keskeytettiin epävarmojen
liikeolojen johdosta, ja uutta pääomaa saadakseen Linder perusti
erillisen osakeyhtiön Lojo Cellulosafabriks Ab:n. Kansalaissodan
jälkeen kosmopoliitti kamariherra kuitenkin jätti lopullisesti Suomen
taakseen ja muutti täkäläiset omistuksensa rahaksi. Seuraavalla
vuosikymmenellä selluloosayhtiön omistajakunta vaihtuikin tiuhaan.

keittokattilat uusittiin ja kuivauskonetta laajennettiin jälleen. Samalla
rakennettiin myös sivutuotteiden talteenotto-osasto. Sellunkeiton
sivutuotteina syntyi vuosien saatossa muun muassa juoksevaa hartsia,
raakaa tärpättiä, mäntyöljyä, pesusuopaa ja laivapikeä.

Seisokin aikana tehdas oli vuokralla, ja siellä valmistettiin karjan
rehuksi tarkoitettua olkiselluloosaa. Varsinainen toiminta jatkui 1919,
mutta sitä ennen piti rappeutumaan päässyt tehdas perusteellisesti
uusia ja etenkin soodaosastoa nykyaikaistaa. Loppuun käytetyt

Tämän jälkeen tehtaan kehitys hidastui huomattavasti, ja
lohjalaisyhtiön suurimpia investointeja olikin samankokoisen
ja -ikäisen Kotkan Sulfaattiselluloosa Oy:n osto vuonna 1927.
Tehdasalueen pohjoisreunaan, kallion laelle kalkkikivilouhoksen
viereen tosin nousi 1920-luvun taitteessa uusi asuintalo
toimitusjohtajaa varten. Sittemmin purettu, Terijoeksi kutsuttu
kaksikerroksinen talo koottiin Terijoen hylättyjen venäläishuviloiden
hirsistä. Pihapiirin nykyisinkin nähtävissä olevat lehtipuukujanteet on
istutettu myöhemmin. Pääkonttori siirrettiin Lohjalle vuonna 1925.

9. Pitkäniemen selluloosatehdas ilmakuvassa koillisesta
17.10.1925. Ensimmäinen kalkkiuuni sijaitsi matalassa
rakennuksessa junaradan varrella. LM.

10. Ilmakuva kaakosta vuonna 1927. Kone- ja
rakennuskorjaamot seisovat vielä selvästi erillään, ja
niiden katot ovat yhä alkuperäisessä asussaan. LL.

9.
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10.

Seuraavalla vuosikymmenellä Lojo Cellulosafabriks Ab:n johtoon nousi
osake-enemmistöllä Haarla-yhtymä. Kauppaneuvos Rafael Haarlan
aikana tehtaalla toteutettiinkin lisää uudistuksia. Tehdasrakennusta
laajennettiin uutta keittokattilaa ja kuorimarumpua varten, ja
pesuosaston sekä kuivauskonesalin vanhat vuotavat tasakatot
muutettiin harjakatoiksi.
Kuivauskonesalin jatkeeksi rakennettiin selluloosavarasto, ja vanha
yksikerroksinen konttorirakennus purettiin. 1936 alueelle pystytettiin
uusi kalkinpolttouuni, ja seuraavana vuonna tehtiin miksari- ja
haihduttamorakennus. Merkittävimmät muutokset tapahtuivat
kuitenkin uuden nimen alla, kun toiminta parin vuoden kuluttua
laajeni paperintuotantoon.

11. Ilmakuva lounaasta
1930-luvun alkupuolelta.
Apteekkarin huvilaa ei ole
vielä laajennettu. LL.

11.

12. Valokuva avolouhoksen laidalta
vuonna 1942. Uudentyyppisistä kalkkiuuneista ensimmäinen valmistui vuonna
1937. Taustalla harju ja Lohjankylä. LM.
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Lohja-Kotka Oy 1938–1968
Keväällä 1938 yhtiö sai suomenkielisen nimen Lohja-Kotka Oy
ja lokakuussa aloitettiin selluloosan tuotannon rinnalla ruskean
voimapaperin valmistus. Uusi paperitehdasrakennus sijoitettiin
hieman erilleen, kuivausosaston ja järven väliin. Suunnittelijana
toimi Arkkitehtuuritoimisto Arne Helander. Väljä paperikonesali oli
alkujaankin tarkoitettu kahdelle koneelle, mutta kun toinen sitten
1957 vihdoin saatiin, vaati se myös huomattavia rakenteellisia
muutoksia.
Loppuvuodesta 1944 otettiin käyttöön toinen kalkkiuuni ja viitisen
vuotta myöhemmin kolmas. Jälkimmäinen pystytettiin muista erilleen,
pellolle koilliseen, ja kalkkikivi siirrettiin sinne mäen ali porattua
13. Tehdasalue etelästä vuonna 1952. Oikealla paloasema, kaivostorni, kalkkiuuni III ja kalkkivarasto. LM.

13.
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tunnelia pitkin. Avolouhos alkoi kuitenkin osoittaa ehtymisen
merkkejä, ja alueella siirryttiin maanalaiseen louhintaan vuonna 1951.
Maan päälle rakennettiin nostotorni, kompressoriasema, kaivostupa,
kivisiilot sekä lajitteluhuone.
Etelään, liki niemen nokkaa valmistui 1950 teknillisen johtajan
asuintalo Kärkelä. Tämän jälkeen alueelle kohosi myös uusi korkea
höyryvoimalaitos sekä sen edustalle maamerkkimäinen pyöreä
glaubersuolasiilo, joka on sittemmin purettu. Kolme vuotta
myöhemmin syntyi höyryosaston pariksi kaustisoimislaitos,
molemmat Helanderin käsialaa.
Vuonna 1956 puolestaan rakennettiin rantaan uusi vesiasema.
Raakavettä näet johdettiin yhä järvestä teollisuuden tarpeisiin,
vaikka kauppalan vesijohtoverkostoonkin oli liitytty jo 1940-luvulla.

14. Ilmakuva kaakosta 1960-luvulta. Laajennetun paperitehtaan eteläpäädyssä
on uusi jalostusosasto. Etualalla paperivarasto ja polkupyöräkatokset. LM.

14.

Paperitehtaan laajentaminen aloitettiin vielä samana vuonna, ja
piirustukset laati jälleen Arne Helanderin toimisto. Keittämön viereen
lisättiin nyt jauhatusosasto, ja paperikonesalia pidennettiin etelään
ja levennettiin kiinni selluloosatehtaaseen. Suuri paperivarasto
puolestaan valmistui tehtaiden eteläpuolelle vuonna 1959.
Paperitehtaan vierelle, vanhan puurakenteisen selluloosavaraston
paikalle sitä vastoin tehtiin uusi kolmikerroksinen jalostustehdas.
1960-luvun alussa valmistuneen uudisrakennuksen pohjakerrokseen
tuli myös tehtaan ensimmäinen väestönsuoja. Molemmat vanhat
kalkinpolttouunit tehtaan pohjoissivulla purettiin vuonna 1961. Kolme
vuotta myöhemmin käyttöön otettu varastorakennus puolestaan
korvasi joukon pienempiä katoksia kone- ja rakennuskorjaamon
itäpuolella.
15. Ilmakuva lännestä 1960-luvun alusta. Rannalla seisoo
uusi vesiasema, ja Apteekkarin taloa on laajennettu.
Oikeassa laidassa on niin sanottu susitarha. LM.

15.

Lohjan selluloosa- ja paperitehtaan sosiaalitilat olivat varsin
vaatimattomat 1950-luvun alkuun saakka. Käymälät sijaitsivat
tehdasalueen itälaidalla niin sanotussa susitarhassa, jonne varastoitiin
käytöstä poistuneet koneet ja tarvikkeet. Eläkkeet ynnä muut
työsuhde-edut olivat kuitenkin edelleen verrattain hyvät, ja jopa
virkistystoimintaa tuettiin.
Omaa lääkäriä ei sentään vielä palkattu, mutta vuonna 1965
valmistuneeseen uuteen porttirakennukseen sijoitettiin vastaanotto
sairaanhoitajalle. Myös sosiaalista asuntotuotantoa harjoitettiin
edelleen, ja 1960-luvun puolivälissä Lohja-Kotka Oy:llä oli
omistuksessaan yhä lähes sata erilaista henkilökunta-asuntoa.
Työntekijöitä tehtaalla oli tuolloin reilut neljäsataa.

16. Susitarha ja vanha klapiliiteri vuonna
1980. Tämän jälkeen romut hävitettiin tai
järjestettiin sisätiloihin. LM.
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Joutseno-Pulp Oy 1968–1982
Vuonna 1968 talousvaikeuksista kärsivä Haarlan suku myi Lohjan
tehtaansa Joutseno-Pulp Oy:lle. Sen omistajia olivat puolestaan
kaksi suomalaista metsäteollisuusyritystä Rauma-Repola Oy ja
Oy Kaukas Ab. Ensimmäisiä mullistuksia Lohjalla oli meesauunin
hankkiminen vuonna 1971. Se mahdollisti kalkin uudelleenkäytön, ja
oma kaivostoiminta voitiin niin ollen lopettaa. Tarpeettomaksi jäänyt
viimeinenkin kalkkiuuni purettiin kymmenen vuotta myöhemmin.

17.

Vuonna 1970 rakennettiin uusi jalostustehdas sekä erillinen kemikalioosasto tehtaan itäpuolelle. Vanhan jalostusosaston eteläsivulle taas
kohosi pakkaamon laajennusosa, josta paperirullat kuljetettiin pihan
alitse tunnelia pitkin suoraan varastoon. Vielä seuraavana vuonna
valmistui myös toinen paperivarasto vanhan viereen kulmittain.
Järvenpuolen julkisivuun puolestaan ilmestyi tuhannen kuutiometrin
kokoinen massatorni.
Selkeytysallas tehtaan jätevesille rakennettiin 1970-luvun puolivälissä,
samoihin aikoihin kaupungin oman vedenpuhdistuslaitoksen kanssa.
1978 uudenkarheaa jalostustehdasta laajennettiin hieman, ja

17. Tehdas ilmakuvassa 1950-luvun alussa.
Lähellä niemen nokkaa näkyy Kärkelä.
Kaustisoimislaitos ei ole vielä vallannut
alaa vanhalta soodaosastolta. LL.
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18. Ilmakuva idästä 1970-luvun puolivälistä. Jalostustehdasta ja pakkaamoa
on laajennettu. Vasemmalla sijaitsee
uusi paperivarasto, keskemmällä erillinen
kemikalio-osasto ja kaustisoimislaitoksen
edustalla meesauuni. Myös pyöreää
glaubersuolasiiloa on uudistettu. LM.

painotus erikoispapereihin vahvistui. Suurin muutos tapahtuikin 1979,
kun selluloosamassan valmistus lopetettiin kokonaan. Kuorimon tilalle
rakennettiin pulpperiasema, ja jo aiemmin pystytetty massasäiliö
sai rinnalleen kaksi uutta samanlaista. Vasta vajaan vuosikymmenen
käytössä ollut meesauuni purettiin tarpeettomana vuonna 1980.
Samana vuonna uusittiin paperikone 1, minkä vuoksi tehdasta
piti jälleen laajentaa. Suunnittelijaksi valittiin korkeatasoisesta
teollisuusarkkitehtuuristaan tunnettu Arkkitehdit Ky Gullichsen,
Kairamo ja Vormala, joista Lohjan projektissa vetovastuun otti
Erkki Kairamo. Järvenpuolen pitkä ja kapea lisäosa sekä uudisti
että yhtenäisti monessa eri vaiheessa rakennetun tehtaan ilmettä.
Uusi julkisivu tuki lisäksi tavoiteltua imagoa korkealuokkaisena
erikoispaperi- ja jalostustehtaana, ja sai runsaasti huomiota ulkomaita
myöten.
Seuraavana kesänä myös ranta-alue kunnostettiin ja ruopattiin, ja
tehtaan ja rannan välinen kenttä tasoitettiin ja kylvettiin nurmikoksi.
Ympäristösuunnitelman mukaisesti siitä tuli tehtaan edustavin
sisääntuloreitti vieraspysäköinteineen. Pulpperiaseman edusta
puolestaan tasoitettiin massavarastokentäksi ja asfaltoitiin yhdessä
uusien ajoteiden kanssa.

19.

19. Ilmakuva lännestä 1980-luvulta.
Oikeassa laidassa levittäytyvät vielä
puuton meesatäyttöalue ja kaupungin
jätevedenpuhdistamo. Taustalla on
Lohjan keskustaa kerrostaloineen. LL.
20. Meesauunia puretaan liettämön
edestä vuonna 1980. Vasemmalla näkyy
jäljellä olevaa alkuperäistä soodaosastoa,
nykyistä instrumenttiosastoa. Oikealla
kohoaa vanha höyryvoimalaitos. LM.

20.
19

Lohjan Paperista Linmeriin 1982–2017
Omistusjärjestelyiden yhteydessä vuonna 1982 Lohjan tehtaat
päätettiin irrottaa Joutseno-Pulp Oy:stä. Vuoden vaihteessa syntyi
siten Rauma-Repolan omistama itsenäinen yhtiö Lohjan Paperi Oy.
Erinäisten fuusioiden jälkeen vuonna 1990 omistajaksi tuli puolestaan
Yhtyneet Paperitehtaat Oy. Kuusi vuotta myöhemmin lohjalaistehdas
päätyi edelleen osaksi metsäteollisuusjätti UPM-Kymmene konsernia.
Koillisessa sijaitseva, Imatran Voiman rakentama lämpövoimala
otettiin käyttöön 1986. Se tuotti höyryn Pitkäniemen kaikkiin kolmeen
teollisuuslaitokseen ja poltti niiden hylkyjätteet. Lisäksi laitos
toimitti kaukolämpöä Lohjan kaupungin tarpeisiin. Paperitehtaan
alueella rakentaminen sen sijaan oli vähäistä, kunnes vuonna 1993
Kärkelän rantasauna sai laajennuksen. Paperivarastojen kainaloon
kaavailtu painatus- ja jälkikäsittelyhalli jäi sitä vastoin toteuttamatta.
1990-luvun puolivälissä valmistui pääportin lähistölle erityinen
telakorjaamohalli sekä uusi keskusvarasto.
Vuonna 1998 rakennettiin Kärkelän lähelle kuusipaikkainen autotalli.
Seuraavana vuonna rannan tuntumaan tehtiin maanalainen
väestönsuoja, ja telakorjaamoakin laajennettiin. Vuosikymmenen
lopulla myös pumppuhuonetta korotettiin toimistokerroksella,
ja sen yhteyteen tehtiin laajennusosa myyntikonttoria varten.
Uuden siiven toisesta kerroksesta johdettiin yhdyskäytävä
viereiseen tehdasrakennukseen. Kookas massavarastohalli tehtaan
pohjoispäädyssä taas on peräisin 2000-luvun puolelta.
21.

21. Alkuperäistä 75 metriä korkeaa
tiilipiippua puretaan höyryosaston
edustalla 11.12.1989. LM.
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Vuonna 2001 Lohjan paperitehdas sai uuden toiminimen Loparex Oy,
ja neljän vuoden päästä se myytiin hollantilaiselle pääomasijoittajalle
ABN Amrolle. 2008 omistajaksi tuli eteläafrikkalainen Mondi Group
ja tehtaan nimeksi Mondi Lohja Oy. Paperin valmistus lopetettiin
kannattamattomana vuonna 2015. Viimeisen kerran tehdasalueen
nimi vaihtui 2017 ja tällä hetkellä sen omistaa Linmer Lohja Oy.
Yhtiön toimialana on kiinteistöjen ylläpito ja kehittäminen sekä
purkuliiketoiminta ja materiaalien kierrättäminen.

22.

22. Paperitehtaan uusinta
julkisivua. Myös ranta-alue
kunnostettiin vuonna 1980.

23.

24.

23. Ilmakuva idästä 1992. Jalostusosastoa
on laajennettu jälleen. Meesatäyttö on
alkanut peittyä kasvillisuuteen. LM.

24. Kulkusilta yhdistää
paperitehtaan ja niin
kutsutun peltikonttorin.

25. Ilmakuva idästä vuonna 2010. Oikealla
on uusi massavarasto, keskeltä pilkottavat
keskusvarasto ja telakorjaamo. LL.

25.
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TEHDASALUE

Kiinteistöt ja kaavoitus
Linmer Lohjan tehdasalue sijaitsee Pitkäniemen kaupunginosassa
ja koostuu kuudesta eri kiinteistöstä, joista kaksi on vesialueita.
Kiinteistöllä 444-463-4-685 on rekisteröityä vesipinta-alaa 18 639 m2
ja kiinteistöllä 444-463-4-681 puolestaan 182 670 m2. Jälkimmäiseen
kuuluu lisäksi pieni saari, Luokkari tehtaan edustalla. Saaressa on
aiemmin säilytetty muun muassa räjähteitä tukkisumien räjäyttämistä
varten. Vuonna 2001 pohjoispuoliseen asuinalueeseen liittyvät
rantakaistaleet luovutettiin Lohjan kaupungille määräalana 444-4634-681-M601.
Pienin kiinteistö 444-463-4-18 on sähkörautatien lunastusyksikkö ja
pinta-alaltaan 1 840 m2. Määräala 444-463-4-18-M601 Kotkantieltä
siirtyi Lohjan kaupungille vuonna 2001 ja määräala 444-463-4-18M602 vuonna 2010. Kiinteistö 444-463-4-683 taas kattaa täytetyn
lietealtaan alueen ja sillä on maapinta-alaa 17 971 m2. Kapeat
maakaistaleet Kiviniemenkadulta siirtyivät 2001 Lohjan kaupungille
määräaloina 444-463-4-683-M601 ja 444-463-4-683-M602. Määräala
444-463-4-683-M604 satamaradan itäpuolelta myytiin Lohjan
Viilutehdas Oy:lle vuonna 2011.
Kiinteistö 444-3-169-1 on lämpövoimalan tontti ja pinta-alaltaan
14 305 m2. Vallitsevan asemakaavan mukainen käyttötarkoitus on
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten
alue (ET). Varsinaisen tehtaan tontilla 444-3-174-8 on pinta-alaa
229 531 m². Se on nykyisessä asemakaavassa merkitty teollisuus- ja
varastorakennusten korttelialueeksi (T). Vuonna 2010 tehdasalueen
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itälaidalta Kotkantieltä luovutettiin kapea maakaistale Lohjan
kaupungille määräalana 444-3-174-8-M601.
Selluloosatehtaan perustaminen Pitkäniemeen kiihdytti aikoinaan
sekä väestönkasvua että kehitystä erityisesti Lohjan kirkon
ympäristössä. Vuonna 1911 muodostettiinkin itsehallinnollinen
Lohjannummen taajaväkinen yhdyskunta, ja 1926 siitä tuli itsenäinen
Lohjan kauppala. Kaupunkioikeudet Lohjalle myönnettiin vuonna
1969. Lohjan ensimmäiset asemakaavat laati Birger Brunila
1920-luvulla Lohjannummelle, nykyisen keskustan alueelle. Viimeisin
Linmerin aluetta koskeva asemakaava 326 on vahvistettu vuonna
1997.
Suojeltaviksi merkittyjä rakennuksia on neljä. Nykyiset kone- ja
rakennuskorjaamo sekä projektikonttori ja trukkikorjaamo on
luokiteltu historiallisesti arvokkaiksi ja säilytettäviksi (sr-2). Vanha
apteekkarin talo on saanut luokituksen sr-1 eikä sen julkisivujen,
vesikattojen tai porrashuoneiden rakennustaiteellista tai historiallista
arvoa saa korjauksin tai muutoksin turmella. Tehdasalueen etelä- ja
länsipuolelta, järvenrannasta sekä tontin pohjoisosasta löytyy lisäksi
arvokkaan kasvillisuuden vuoksi suojeltuja alueita.
Selvitysalueella vaikuttaa myös 2016 voimaan tullut
taajamaosayleiskaava OYK006. Siihen on merkitty muun
muassa tehdastontin rajoja kiertävä viheryhteystarve. Entinen
selluloosatehdas taas on saanut merkinnän kulttuurihistoriallisesti
merkittävä rakennettu ympäristö (sr). Tehtaan tontti on luokiteltu

26.

26. Eteläinen Pitkäniemen rantalehto
on suojeltu siellä kasvavan harvinaisen
kämmekkälajin vuoksi.

27.

27. Nestekaasusäiliöiden
takana on metsittynyt
meesatäyttöalue.

28. Viime vuosisadan puolivälissä käytöstä
poistettu avolouhos on myöhemmin täytetty ja
päällystetty asfaltilla massavarastokentäksi.

teollisuus- ja varastoalueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan
laadulle erityisiä vaatimuksia ja joka teollisuus- ja varastotoiminnan
päätyttyä voidaan osoittaa monipuoliseksi työpaikka-alueeksi (TY/TP).
Luontokohteista on huomioitu samat kuin asemakaavassa. Saunan
kupeesta löytyvä Pitkäniemen rantakallio on merkitty luonnon
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi, jolla
kasvaa harvinaisia jäkälä- ja sammallajeja. Eteläinen Pitkäniemen
rantalehto taas on osayleiskaavassa S2-suojelualuetta, koska siellä
ja meesatäyttöalueella kasvaa erityisesti suojeltava orkidea, jota
ei ole tavattu muualta Lohjalta. Kiviniemen louhos ja kalkkikalliot
pohjoisessa ovat niin ikään arvokkaita luontokohteita juuri
harvinaisen kasvillisuutensa takia.
28.
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Ympäristö ja maisema

29.

Linmerin alue sijaitsee vain kävelymatkan päässä Lohjan keskustasta,
luonnonkauniin Lohjanjärven rannalla. Alueen pohjoispuolella
on uudehko Kiviniemenrannan pientaloalue. Sen keskellä kohoaa
myös niin kutsuttu Johtola, tehtaan toimitusjohtajalle 1920-luvulla
rakennettu talo saunoineen. Kaakosta puolestaan löytyy Lohjan
kaupungin Pitkäniemen jätevedenpuhdistamo. Idässä ja koillisessa
ovat Metsä Woodin kertopuutehdas ja Mahogany Oy:n vaneritehdas.
Näiden takana alkavat vehreät asuinkorttelit, jotka nousevat tasaisesti
kohti keskustaa ja Lohjanharjua.
Ympäröivistä kortteleista ei kuitenkaan pääse muodostumaan
pitkiä katunäkymä kohti rantaa ja tehdasaluetta, sillä katuverkko
on mutkittelevaa ja väliin jää paljon puustoa. Kaukomaisema
keskustan suunnasta länteen avautuukin lähinnä kerrostalojen
ylimmistä kerroksista. Nämä sekä horisontissa siintävä metsäinen
harju puolestaan näkyvät tehdasalueelta porttien seutuvilta sekä
ruokalarakennuksen yläkerrosten ikkunoista.

30.

31.
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Itse tehdaskiinteistön viehättävimpiä yksityiskohtia ovat aluetta
halkovat, käytöstä poistetut rautatiekiskot. Ne johdattelevat
katsetta ja kulkua koillisesta kohti komeaa sisääntulonäkymää
(kuva 33). Kokonaisuuden muodostavat tehdaspalvelurakennuksen,
instrumenttikorjaamon sekä liettämön ja höyryosaston korkeat
hahmot ja eriaikaiset punatiilijulkisivut. Vasemmalle jäävät
matkan varrella trukkikorjaamo, projektikonttori sekä kone- ja
rakennuskorjaamo. Matalat, niin ikään punatiiliset rakennukset ovat
peräisin selluloosatehtaan alkuajoilta yli sadan vuoden takaa.

29. Näkymä tehdasalueelta itään kohti
pääporttia. Takana
siintää kerrostaloja.

30. Maisema itään
henkilöstöportin
suuntaan. Naapurissa
on kertopuutehdas.

31. Tehdasalue ja
Lohjanharju ruokalarakennuksen yläkerrasta katsoen.

Korkealle ilmaan nostettujen höyry- ja lauhdeputkien alitse
puolestaan kuljetaan pohjoiseen, mistä löytyy entinen paloasema,
vanhan kalkkitehtaan rakennuksia sekä täytetty lieteallas. Pintaalaltaan noin 1 500 m2 laajuinen allas rakennettiin 1970-luvun
lopulla, ja sitä käytettiin seuraavilla vuosikymmenillä vara-altaana
jätevedenpuhdistamon kunnossapitoseisokkien aikana. Tehtaan
lopetettua toimintansa vuonna 2015 lieteallas täytettiin. Täytössä
hyödynnetyt maamassat ovat peräisin muun muassa altaan
pengerretyistä reunavalleista.
Lämpövoimala tontteineen sijaitsee Kiviniemenkadun pohjoispuolella,
muusta selvitysalueesta erillään. Tehtaan oma jätevedenpuhdistamo
sen sijaan on luoteessa, vanhan avolouhoksen ja korkeiden kallioiden
kupeessa. Kallioalueen laelta löytyy matala autotallirakennus sekä
vanhojen puukujanteiden suoria rivistöjä.
32. Tehdaspalvelu, instrumenttikorjaamo, liettämö ja
höyryosasto 1950-luvulla koillisesta kuvattuna. LM.

32.

34.

33. Viereisen kuvan 32 maisema
huhtikuussa 2018. Piiput, uunit
ja glaubersuolasiilo on purettu.

34. Vanhat lehtipuukujanteet
puretun talo Terijoen pihapiirissä
kallioalueen laella pohjoisessa.

33.
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Kukkulan alapuolinen avolouhos puolestaan perustettiin 1900-luvun
alkuvuosikymmeninä ja täytettiin ja maisemoitiin vuosina 1993–2008.
Tästä kertoo esimerkiksi rinteeseen istutettu nuori männikkö.
Täytössä käytettiin kuivasavea ja kuitulietettä, ja sitä tarkkailtiin
vuoteen 2016 asti. Täyttö on vakaa, mitä osaltaan edesauttaa
pintaa sitova rehevä kasvillisuus. Alueelta ei myöskään ole todettu
purkautuvan ympäristöön suotovesiä. Täytetyn avolouhoksen
rinnealueet on suojeltu arvokkaan, kalkkia suosivan kasvillisuutensa
vuoksi.

35.
35. Näkymä kalkkikallion
laelta etelään. Rinteeseen
on istutettu männyntaimia
täytettyä avolouhosta
maisemoimaan. Taustalla
ovat vanha höyryosasto
sekä uusi peltipintainen
massavarasto.

36.
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36. Takana näkyy toinen
paperivarasto, oikealla
rakennuskorjaamon
varasto. Tehdasalueen
keskiosissa kasvaa
enimmäkseen koivua. Kuva
keskusvaraston kupeesta
koillisesta lokakuussa 2017.

Lännessä järven rannalla tehdasaluetta rajaa aidan lisäksi kapea,
hoitamaton puuryteikkö. Tehdasrakennuksen edustalla on kuitenkin
myös monia istutettuja pensaita ja puita, kuten pylväshaapaa,
tuuheita kuusia sekä näyttävä rivi korkeita hopeapajuja. Kiinteistön
keskiosia taas hallitsee koivu. Asuintalo Kärkelää lounaassa
ympäröivät komeat lehmukset, apteekkarin talo sen sijaan seisoo
kukkulallaan avoimemmin. Palkkakonttorina palvellut paritalo
sijaitsee sekin mäellä, mäntyjen keskellä lähellä pääporttia.
Rinteillä rakennuksen ympärillä on villiintynyt vanha puutarha
hedelmäpuineen.
Entinen junarata päättyy etelässä paperivarastojen takana, missä
sijaitsee myös noin kolmen hehtaarin laajuinen meesatäyttöalue.
Selluloosan valmistuksessa syntyvää meesaa eli kalsiumkarbonaattia
läjitettiin järvenlahteen vuosina 1906–1979. Tämän jälkeen
pengerretyt alueet toimivat muutaman vuoden välein myös tehtaan
jätevesien vara-altaina varsinaisen puhdistamoaltaan ollessa
huollossa. Vuonna 2010 täyttöaluetta tutkittiin, ja Uudenmaan ELYkeskus totesi, ettei se aiheuta riskiä terveydelle tai ympäristölle.
ELY-keskus linjasi, että meesatäyttö voidaan jättää paikalleen
nykyisenlaisena, eikä sitä tarvitse kunnostaa tai tarkkailla. Alue tulee
kuitenkin ottaa huomioon maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa
kaavassa niin, että kaavamääräyksellä kielletään alueella kaivaminen
ja rakentaminen. Täyttöalueen eteläosa on lisäksi suojeltu siellä
esiintyvän harvinaisen kämmekkälajin, suoneidonvaipan vuoksi.

Kaunis orkidea on rauhoitettu ja luonnonsuojeluasetuksessa merkitty
uhanalaiseksi, erityisesti suojeltavaksi lajiksi.
Tehdasalueen alla risteilee lisäksi lukuisia louhoksia, joista osa on
täytettyjä. Käytössä olevat sijaitsevat noin 80 metrin syvyydessä.
Nordkalkilla on pysyvä oikeus käyttää maanalaisia tiloja, esimerkiksi
Pitkäniemen kuilua kaivoksen tuuletukseen ja toista nousua
poistoveden johtamiseksi Lohjanjärveen. Nordkalkilla on myös
oikeus tehdä maastoon louhostäyttöjen vaatimia puhallusreikiä sekä
kulkuoikeus tuuletusnousuille.
Mahdollisia ympäristöhäiriöitä alueella ovat kaupungin
vedenpuhdistuslaitokselta tulevat hajuhaitat sekä Metsä Woodin
kertopuutehtaan ja Mahogany Oy:n vaneritehtaan suunnalta
kantautuva melu.
38. Raiteet päättyvät etelässä
paperivaraston takana.

37. Tehtaan rannanpuoleista
julkisivua reunustavat erilaiset
puu- ja pensasistutukset. Tien
päästä löytyy vieraspaikoitus.

37.

39. Verkkoaidan takana kasvava
ryteikkö peittää osin näkymät
järvelle. Valokuva kaakosta
peltikonttorin kulmalta.

38.

39.
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40. Näköala tehdasalueelle
kaakosta Aurlahden suunnasta.
Matalin piippu kuuluu uudelle
kalkkiuunille. Keskellä mäen päällä
on talo Terijoki ja sen oikealla
puolella puiden katveessa Pomola.
Postikortti vuodelta 1939. LL.

40.

41.
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41. Ilmakuva idästä päin
1939. Pieni lahti Pitkäniemen
itäpuolella alkaa vähitellen täyttyä
meesalietteestä. Oikealla kohoaa
uusi korkea haihduttamo, tuleva
tehdaspalvelurakennus. Sen
alkuperäinen kerrosjako ja
ikkunoiden aukotus eroavat
huomattavasti nykyisestä. LL.

42. Ilmakuva kaakosta vuonna
2010. Meesalla täytetty entinen
järvenlahti on metsittynyt, ja sen
itäpuolella levittäytyy kaupungin
jätevedenpuhdistamo. Pohjoisessa
ovat Kiviniemenrannan pientaloalue sekä käytöstä poistettu höyryvoimalaitos. Luokkarin saari on
kasvillisuuden peitossa. LL.

42.
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43.

43. Pitkäniemen alue kiinteistörajoineen.
Ilmakuva vuodelta 2016. Lohjan karttapalvelu.
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44. Linmerin tehdasalueen
nykyinen rakennuskanta.

44.

P
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RAKENNUKSET

Selluloosa- ja paperitehtaan alue Lohjan Pitkäniemessä on yli satavuotisen historiansa
aikana kokenut paljon muutoksia. Tehdasta on laajennettu moneen otteeseen, mutta
toisaalta tarpeettomiksi jääneitä osia ja tiloja on purettu. Esimerkiksi piippuja, alueen
maamerkkejä, ei ole jäljellä yhtään, ja maisemallisesti näyttävät kalkkiuunitkin on
vuosien saatossa purettu.
Varsinaisen tehtaan ja sen toimintaa tukevien rakennusten lisäksi alueelta löytyy
toimistoja, asuintalo ja rantasauna. Iältään ja tyyliltään rakennuskanta on varsin
vaihtelevaa. Piirustusaineistoa on etenkin vanhimmista osista löytynyt vain rajallisesti.
Myös saatavilla olevat rekisteri- ja pinta-alatiedot ovat paikoin puutteelliset.
Seuraavassa inventoinnissa tehdasalueen nykyiset rakennukset on luetteloitu
ensisijaisesti niiden nimien ja käyttötarkoitusten mukaan, jotka niillä ovat viimeksi
käytössä olleet. Itse paperitehdasta käsitellään tässä yhtenä rakennuksena, sillä sen eri
aikoina ja eri toimintoja varten rakennetut osat muodostavat nykyään varsin kiinteästi
toisiinsa liittyvän, miltei rykelmäisen kokonaisuuden.

45.
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46.

47.

45. Osa tehdasrakennuksen
pohjapiirroksesta
vuodelta 1984. LL.

46. Näkymä lounaasta
paperivaraston kupeesta
helmikuussa 2018. Keskellä
erillinen kemikalio-osasto.

47. Valokuva lounaasta
paperivaraston kulmalta
1960-luvun alusta. Vasemmalla
uunituore jalostusosasto. LM.
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1. Paperitehdas
Rakennustunnus (VTJ-PRT): 101250892T / 101250893U / 1012509046 / 1012509002
Rekisteröity pinta-ala: 958 + 385 + 25 788 + 1 514 = yhteensä 28 645 kem2
Vuosina 1906–1907 rakennettu selluloosatehdas oli ilmeisesti miltei
tyystin ruotsalaisinsinööri Jacob Lundbergin käsialaa. Lähistöllä
Virkkalan Kyrkstadissa toiminut pieni tiiliruukki toimitti suurimman
osan rakennuksiin tarvittavista tiilistä. Sahatavara sen sijaan tuotiin
Mustiolta Hjalmar Linderin omalta sahalta.
Punatiilinen tehdasrakennus oli aluksi matala ja pitkänmallinen.
Muuta osaa korkeampana nousi esiin keittämö, mutta varsinainen
maamerkki oli 75-metrinen savupiippu. Litteät pilasterit jäsensivät
julkisivuja kapeampiin kenttiin, joissa loivakaariset ovet ja ikkunat
sijaitsivat keskeisesti. Yläosassa oli yksinkertaista kolmiomaista
muurauskoristelua ja hammaslistaa.
Vuonna 1938 kokonaisuus sai uudet, rationaalisen suoraviivaiset
julkisivut, kun Arkkitehtuuritoimisto Arne Helanderin suunnittelema
paperitehdas järven äärellä valmistui. 1950-luvun alussa toimeksianto
jatkui, ja sellutehtaan toiselle puolelle kohosi uusi korkea
höyryvoimalaitos (1a). Nyttemmin höyryosastoksi kutsuttu siipi sai
1984 kylkeensä varavoimakattilaa suojaavan punapeltisen lisäyksen.
Niin ikään Helanderin toimistossa laadittu kaustisoimislaitos (1b)
puolestaan kohosi itäsivulle vuonna 1953. Nykyään liettämönä
tunnetusta rakennuksesta on käytetty myös nimiä pastakeittiö ja
valkolipeäosasto. Itse paperitehdastakin laajennettiin vuonna 1957 ja
suunnitelmista vastasi jälleen Arne Helander.
Itäpuoli jatkoi uudistumistaan 1960-luvun alussa, kun paperitehtaan
kylkeen tehtiin jalostusosasto. Vuonna 1970 jalostustehdasta
kasvatettiin lisäosalla sekä erillään sijaitsevalla pienellä kemikalioosastolla (1e). Tehdaskompleksin eteläpäätyyn taas kohosi
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pakkaamon laajennus. Rannanpuoleinen julkisivu oli vuorossa
kymmenen vuotta myöhemmin, jolloin valmistui Erkki Kairamon
suunnittelema paperitehtaan laajennus (1f).
Kapean teräsrunkoisen ”sivulaivan” ensimmäiseen kerrokseen tuli
paperikone 1:n tekniikkaa ja laboratoriotiloja, kahteen muuhun
toimistoja. Pitkää tiilielementtipintaista julkisivua puolestaan
rytmittävät teräs- ja lasirakenteiset porrastornit sekä niiden
paikallamuuratut siipimuurit. Suunnittelussa mainitaan kiinnitetyn
erityistä huomiota myös katolla näkyvästi sijaitseviin ilmastointi- ja
lämmöntalteenottolaitteisiin.
Alumiinisten massasäiliöiden vasemmalla puolella läntisessä
julkisivussa näkyy kuorimon laajennus 1950-luvun alusta. Tila on
sittemmin toiminut pulpperiasemana. Viimeisin lisäys on kookas
massavarastohalli, joka valmistui pohjoispäätyyn vuonna 2005.
Tehdasta onkin vuosien saatossa laajennettu paljon ja useasti, mutta
pieni osa alkuperäistäkin on vielä näkyvissä.
Niin kutsuttu instrumenttiosasto (1c) on tehtaan vanhinta
osaa, ja toimi aiemmin soodaosastona ja sivutuoteosastona.
Kaksikerroksisessa siivessä on ollut myös muun muassa kirjasto,
arkisto sekä laboratorio, ja viimeisimpänä instrumenttikorjaamo,
luentosali sekä sosiaalitiloja. Julkisivuista ovat yläosien
kolmiokoristelut tosin kadonneet, kun räystään alapuolisia osia on
kattomuutosten yhteydessä muurattu uusiksi. Eläväinen tiilipinta,
pilasterit, hammaslistat ja loivakaariset ikkunat henkivät kuitenkin
selvästi historiaa.

48.

48. Sulfaattiselluloosatehtaan järvenpuoleinen
julkisivu vuonna 1907. LM.

49.

50.

49. Tehdas lännestä vuonna 1953.
Vasemmalla hakekasan vieressä
näkyy uusi kuorimosiipi. LM.

50. Näkymä järveltä 1940-luvun
lopulla. Paperitehtaan julkisivu on
vielä vuoden 1938 asussaan. LL.

51. Tehdas 1960-luvulla
järveltä katsoen. Rannassa
seisoo uusi vesiasema. LL.

51.
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52.

54.

53.

55.

52. Paperitehtaan pohjoispääty.
Piirustus joulukuulta 1937. LL.

54. Paperitehtaan julkisivu järvelle
länteen vuodelta 1937. LL.

53. Paperitehtaan eteläinen pääty.
Piirustus joulukuulta 1937. LL.

55. Paperitehtaan julkisivu itään
välipihalle vuodelta 1937. LL.
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56.

57.

56. Paperitehtaan uusi eteläpääty
sekä tuleva jalostustehdas.
Julkisivuja vuodelta 1957. LL.

57. Paperitehtaan laajennus.
Julkisivu järvelle vuodelta 1957. LL.
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58.

58. Paperitehtaan julkisivu
järvelle laajennuksen jälkeen
1960-luvun taitteessa. LM.

59.
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60.

59. Erkki Kairamon suunnittelema
rannanpuoleinen laajennusosa
rakenteilla 15.10.1979. LM.

60. Paperitehtaan läntinen
julkisivu helmikuussa 2018.
Massasäiliöt vasemmalla.

61.

61. Kookkaat massasäiliöt
tehtaan länsisivulla. Takana
uusi massavarastohalli.

62.

62. Höyryvoimalaitoksen
julkisivu pohjoiseen
elokuulta 1950. LL.

63.

64.

63. Vanha höyryosasto
pohjoisesta nähtynä
lokakuussa 2017.

64. Höyryvoimalaitos osana
tehdasta. Pohjapiirustus
toukokuulta 1950. LL.

65. Höyryvoimalaitoksen julkisivut
itään, etelään sekä kattojen ylitse
länteen. Piirustus elokuulta 1950. LL.

65.
39

66.

66. Tyhjän höyryosaston korkea
sisätila vuonna 2017. Ikkunat
on vaihdettu lasilankuiksi.
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67.

67. Alkuperäisiä ikkunoita
ja vanhoja teräsrakenteita
höyryosaston sisällä.

68. Höyryvoimalaitos
ja glaubersuolasiilo
23.5.1967. LM.

69.

68.

69. Liettämö ja höyryosasto idästä päin
huhtikuussa 2018. Osa ikkuna-aukoista
on ummistettu, osassa on lasilankkua.

70. Liettämö ja höyryosasto.
Pohjapiirros uutta sähköhöyrykattilaa varten vuodelta 1984. LL.

70.
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71.

71. Liettämön julkisivu
etelään. Piirustus
syyskuulta 1953. LL.

72.
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73.

72. Liettämön alin
kerros. Pohjapiirros
syyskuulta 1953. LL.

73. Liettämön julkisivu
pohjoiseen. Piirustus
syyskuulta 1953. LL.

74.

74. Liettämön yläkerros. Pohjapiirros
syyskuulta 1953. LL.

75.

75. Liettämön itäinen
julkisivu. Piirustus
syyskuulta 1953. LL.

76.

77.

76. Liettämön yläkerros
on korkeaa tilaa. Ikkunaaukoissa on lasilankkua.

77. Liettämön poikkileikkauksia. Piirustus
syyskuulta 1953. LL.

78. Liettämön ja höyryosaston välinen sisäpiha
idästä lokakuussa 2017.

78.
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79.

80.

79. Kuorimon julkisivut
järvelle ja pohjoiseen.
Piirros syyskuulta 1950. LL.

80. Vanhaa kuorimon
julkisivua tehtaan
länsipuolella huhtikuussa
2018. Ikkunoita on
muutettu ja ummistettu.

81.
44

81. Pohjapiirustus
paperitehtaan ullakosta
vuodelta 1976. Liettämön
edessä sijaitsee sittemmin
purettu meesanpolttouuni.
Kuja tehdaspalvelun takana
on katettu. Jalostustehtaan
uusinta laajennusta ei ole
vielä rakennettu. LL.

82.

82. Betonisia pilari-palkkirakenteita varsinaisen
paperitehtaan puolella.

83.

84.

83. Jalostustehtaan laajennuksen, alkuperäisen kuivauskonesalin sekä tehdaspalvelun eriaikaisia punatiilijulkisivuja.

84. Toimistotila kulmassa
instrumenttiosaston
yläkerrassa.

85. Nykyinen instrumenttiosasto on
tehtaan vanhinta osaa, mistä kertovat
esimerkiksi hammaslistat ja pilasterit.

85.
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86.

86. Paperitehtaan
jalostusosaston julkisivuja
itään huhtikuussa 2018.

87.
46

88.

87. Pakkaamo-osasto
tehtaan eteläpäädyssä
helmikuussa 2018.

88. Jalostustehtaaseen
liittyvä erillinen kemikalioosasto lounaasta katsoen.

89.

89. Uusin lisäys on iso massavarasto tehtaan pohjoispuolella.
Kuva koillisesta huhtikuussa 2018.

90.

90. Kemikalio-osaston
julkisivut etelään ja itään
huhtikuussa 2018.

91.

92.

91. Kemikalio-osaston
pohjoispääty. Takana
ovat paperivarastot.

92. Erillään seisovan
kemikalio-osaston
pohjapiirustus. LL.

93. Erillään seisovan
kemikalio-osaston
leikkauspiirros. LL.

93.
47

Tehtaan itäsivulla, instrumenttiosaston vieressä sijaitseva
viisikerroksinen tehdaspalvelu (1d) erottuu kokonaisuudesta miltei
omana rakennuksenaan. Vuonna 1937 valmistunut talo oli alun
perin tarkoitettu haihduttamoksi, mutta olikin siihen soveltumaton.
Jatkosodan aikana 1941–1944 tiloissa valmistettiin jatkojalosteita
puolustusvoimien käyttöön. Kaupaksi kävivät monenmoiset
korviketuotteet, kuten paperiset lämmittimet, suojapussit, patjat ja
peitteet. Paperisäkkien ompelu ja paperimattojen kudonta jatkui aina
vuosikymmenen lopulle saakka.
Vasta sotavuosina, naistyövoiman lisääntyessä saatiin tehtaalle
ensimmäiset työntekijöille tarkoitetut vesiklosetit, ilmeisesti
juuri tähän taloon. 1951–1952 rakennusta kunnostettiin lisää.
Ensimmäiseen kerrokseen tuli sähkökorjaamo, toiseen pukeutumisja peseytymistiloja, kolmanteen kahvila ja ruokala, sekä neljänteen
teknillinen konttori. 1955 tehtiin hissi ja ylimpään kerrokseen
ajanmukainen laboratorio tuotekehitystä varten. Siitä lähtien
rakennuksen käyttö onkin pysynyt melko lailla samana.
Käyttötarkoituksen muutokset lienevät vaatineen isojakin korjauksia
välipohjista ja kerrosjaosta lähtien. Alkuperäiset, loivasti holvatut
ikkuna-aukot näet olivat huomattavasti nykyistä korkeampia.
Viimeistään 1950-luvulla ikkunoiden aukotus muuttuikin
suorakulmaiseksi, matalammaksi ja korkeussuunnassa tuplaten
tiheämmäksi. Vanha kaariaukko on jäljellä enää vain alimmassa
kerroksessa. Myös julkisivun yläosa on saanut sileän ilmeensä vasta
vuosisadan puolivälissä.

94.

95.

94. Tehdaspalvelun neljäs kerros,
pohjapiirustus vuodelta 1975. LL.

95. Tehdaspalvelu naapureineen
kaakosta katsoen lokakuussa 2017.

96. Tehdaspalvelu koillisesta päin.
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96.

97.

97. Selluloosatehdas vuonna 1936. Uusi
haihduttamo kohoaa vasemmalla. Pitkä
rakennus edessä on massavarasto. LM.

98.

99.

98. Tehdaspalvelun
pohjakerroksessa on
sijainnut sähkökorjaamo.

99. Tehdaspalvelun
hissi on peräisin
1950-luvulta.

101.

100. Talon kolmannessa
kerroksessa on toiminut
henkilöstöruokala ja kahvila.

101. Laboratoriotilat
ovat viidennessä
kerroksessa.

100.
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2. Kone- ja rakennuskorjaamo
Vuonna 1906 valmistuneet kone- ja rakennuskorjaamo olivat
tehdasalueen ensimmäisiä rakennuksia. 1920-luvulla kaksi korjaamoa
seisoivat vielä selvästi erillään, mutta jo seuraavalla vuosikymmenellä
tehtiin niitä yhdistävä matala tasakattoinen väliosa. Samassa
yhteydessä rakennuskorjaamoa nähtävästi pidennettiin hieman.
Molempien korjaamorakennusten katot uusittiin jo vuosisadan
alkupuoliskolla. Samalla katosivat lappeiden alkuperäiset
kattolyhdyt. Räystäät pitenivät kaikilla sivuilla, ja varsinkin korkeiden
ja koristeellisten päätyjen ilme muuttui. 1950-luvulla lisäsiiven
julkisivussa oli kahdet pariovet ja niiden yllä kapeat ikkunanauhat.
Konekorjaamon eteläpäädyssä oli lisäksi jonkin aikaa pieni koppi,
tiilinen ja harjakattoinen.
Nyt väliosan eteläisessä seinässä on kolme uutta ikkunaa ja muut
aukot on muurattu umpeen. Sekä kone- että rakennuskorjaamon
eteläpäätyyn on lisätty vintille johtavat teräsrakenteiset portaat.
Vuosien varrella on liki kaikissa julkisivuissa ikkunoita ja ovia
ummistettu, avattu, levennetty tai muulla tavoin muokattu.

102.

102. Kone- ja rakennuskorjaamo vuosisadan
puolivälin jälkeen. LM.

Vallitsevassa asemakaavassa kone- ja rakennuskorjaamo on
saanut suojelumerkinnän sr-2. Historiallisesti arvokas rakennus on
säilytettävä, eli sitä ei saa purkaa, ellei teollisuuden laajentaminen tai
muu vastaava syy sitä edellytä.

103.
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103. Rakennuskorjaamo sekä
konekorjaamo pohjoisesta päin
syksyllä 2017. Edustalla raiteet.

104.

104. Kone- ja rakennuskorjaamo
lounaasta helmikuussa 2018. Väliosaa
on muutettu ja päätyihin lisätty portaat.

105.

107.

105. Rakennuskorjaamo
sisäpuolelta kuvattuna
lokakuussa 2017.

106. Konekorjaamon
hallitila pilareineen ja kaariikkunoineen syksyllä 2017.

107. Konekorjaamon
pohjoispääty on viistetty
viereisen junaradan takia.

106.
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3. Projektikonttori
Nykyinen projektikonttori lukeutuu niin ikään alueen vanhimpaan
rakennuskantaan. Se sijaitsee radan varrella, ja on aluksi mahdollisesti
palvellut junaliikennettä. Myöhemmin rakennus on toiminut myös
keskusvarastona.
Talon katto uusittiin jo ennen 1950-lukua, missä yhteydessä katosivat
myös lappeiden alkuperäiset kattolyhdyt. Räystäät puolestaan
pitenivät kaikilla sivuilla, ja varsinkin korkeiden ja koristeellisten
päätyjen ilme muuttui. Useita ulko-ovia on aikojen saatossa muurattu
umpeen ja lounaispäätyyn avattu uusi portaineen ja katoksineen.
Vallitsevassa asemakaavassa projektikonttori on saanut
suojelumerkinnän sr-2. Historiallisesti arvokas rakennus on
säilytettävä, eli sitä ei saa purkaa, ellei teollisuuden laajentaminen tai
muu vastaava syy sitä edellytä.

108.

108. Projektikonttori
lännestä helmikuussa 2018.
Taempana loivakattoinen
trukkikorjaamo. Yksi junaraiteista päättyy tässä.
109. Projektikonttori
sisältä kuvattuna
lokakuussa 2017.
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109.

111.

110.

110. Projektikonttorin lounaispäädyssä on uusi ovi ja
umpeen muuratut ikkunat.

111. Projektikonttorin
koillispäädystä löytyy portaat
sekä teknistä laitteistoa.

112. Projektikonttorin julkisivu
kaakkoon huhtikuussa 2018.

112.
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4. Trukkikorjaamo
Rakennustunnus (VTJ-PRT): 101250895W
Rekisteröity pinta-ala: 115 kem2
Niin kutsuttu trukkikorjaamo on peräisin samalta ajalta kuin viereinen
projektikonttori, ja lienee myös liittynyt junaradan toimintaan.
Takaseinällä sijaitseva teräsrakenteinen parvi on rakennettu
varastotasoksi vuonna 1981. Tuolloin rakennuksesta on käytetty
nimeä autokorjaamo.
Vallitsevassa asemakaavassa trukkikorjaamo on saanut
suojelumerkinnän sr-2. Historiallisesti arvokas rakennus on
säilytettävä, eli sitä ei saa purkaa, ellei teollisuuden laajentaminen tai
muu vastaava syy sitä edellytä.

113.

113. Trukkikorjaamo lännen
suunnasta nähtynä syksyllä
2017. Lounaispäätyä
hallitsevat nykyään
kookkaat nosto-ovet.
114. Trukkikorjaamon
julkisivu kaakkoon
helmikuussa 2018.
Kaari-ikkunat ovat yhä
vanhoilla paikoillaan.
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114.

115.

115. Trukkikorjaamon korkeaa sisätilaa.
116. Trukkikorjaamo idästä nähtynä.

116.

117.

117. ja 118. Trukkikorjaamon
leikkaus- ja pohjapiirustukset
uutta varastotasoa varten
vuodelta 1981. LL.

118.
55

5. Peltikonttori
Rakennustunnus (VTJ-PRT): 1012509068
Rekisteröity pinta-ala: 438 kem2
1956 rakennetun punatiilisen vesiaseman suunnitelmat laati
Arkkitehtuuritoimisto Arne Helander. Autotallina palvellut
toinen kerros muutettiin toimistokäyttöön vuonna 1998. Samalla
pumppurakennusta korotettiin lisäkerroksella, ja sen yhteyteen tehtiin
kaksikerroksinen laajennusosa, molemmat niin ikään toimistotiloiksi.
1999 valmistuneen uuden siiven toisesta kerroksesta johdettiin lisäksi
yhdyskäytävä viereiseen tehdasrakennukseen. Muutokset suunnitteli
Arkkitehtitoimisto Jari Reponen. Viimeksi talossa on toiminut
myynnin konttori.

119. Peltikonttorin
porrastettu julkisivu
etelään helmikuussa 2018.

120. Vanhan pumppuaseman muutos ja laajennus
toimistokäyttöön. Asemapiirros vuodelta 1998. LK.
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119.

120.

121.

121. Myyntikonttorin julkisivu pohjoiseen.
Alimmat kaksi kerrosta ovat vanhaa,
punatiilistä pumppurakennusta.

122.

123.

122. Peltikonttorin itäpäädystä
on kulkusilta paperitehtaan
1980-luvun laajennusosaan.

123. Pumppuaseman julkisivu
länteen järvelle. Piirustus
joulukuulta 1955. LL.

124. Pumppurakennuksen
toisessa kerroksessa oli
alun perin autotalli. LL.

124.
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6. Apteekkarin talo
Rakennustunnus (VTJ-PRT): 1012509057
Rekisteröity pinta-ala: 440 kem2
Apteekkari K.A. Aschánin 1890-luvulla rakennuttama Pitkäniemen
huvila palveli tehdasta aluksi johtajan asuntona. Haarlojen aikana
toinen kerros oli toimistokäytössä. 1935 taloa myös laajennettiin, ja
sen kylkeen rakennettiin kassa- ja arkistoholvi. Vuodesta 1951 lähtien
huvila osoitettiin kokonaan hallinto-, myynti- ja metsäkonttorin
tarpeisiin, ja viimeksi se on toiminut paperitehtaan keskuskonttorina.
Puukonttoriksikin kutsuttua rakennusta on aikojen saatossa muuteltu
paljon. Esimerkiksi 1980-luvun alussa uudistettiin sisätiloja portaikkoa
myöten. Alkuperäisiä, vaalimisen arvoisia pintoja ei sisällä siten ole
enää juuri nähtävissä, ja porrashuoneen rakennustaiteellinen arvo on
nykyisellään kyseenalainen.

125.

Vallitsevassa asemakaavassa apteekkarin talo on saanut
suojelumerkinnän sr-1. Rakennustaiteellisesti tai historiallisesti
arvokasta rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä eikä
siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat
julkisivujen, vesikattojen tai porrashuoneiden rakennustaiteellista tai
historiallista arvoa. Entistävät muutokset ovat sallittuja.

125. Vanhan apteekkarin huvilan
pohjoispääty helmikuussa 2018.

126. Puukonttori lounaasta
kuvattuna huhtikuussa 2018.

127. Apteekkarin talo koillisesta
katsottuna helmikuussa 2018.
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126.

127.
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128.

131.

128. Huvilan yläkerta ja julkisivu vuonna 1922. LL.
129. ja 130. Näkymät toisen kerroksen
käytävältä ja portaikosta.

129.
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130.

132.

131. Yläkerran vuoden
1980 muutospiirustus. LL.
132. Pohjakerros vuonna 1980. LL.

133.

134.

133. Pitkänmallinen
neuvottelutila yläkerrassa
puuhuvilan eteläpäädyssä.

134. Kulmahuone eteläisessä
päädyssä apteekkarin talon
toisessa kerroksessa.

135. Puuhuvilan julkisivu
itään. Rakennusta on
aikojen saatossa muun
muassa pidennetty ja
korotettu, ja sen sisätiloja
on muuteltu runsaasti.

135.
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7. Kärkelä
Rakennustunnus (VTJ-PRT): 1012509035
Rekisteröity pinta-ala: 135 kem2
Alun perin teknilliselle johtajalle tarkoitettu asuintalo Kärkelä
valmistui syksyllä 1950. Suunnittelusta vastasivat R. Hellevuori
ja E. Lojander. Vaaleanruskea rapattu talo on aikakaudelleen
uskollinen liuskekivisokkeleineen, kiemuraisine parvekekaiteineen ja
kuusikulmaisine pikkuikkunoineen.
Vuonna 1988 rakennus muutettiin neljä majoitushuonetta
käsittäväksi opetus- ja majoitustilaksi, ja sinne asennettiin koneellinen
ilmanvaihto. Tämän jälkeen Kärkelää on kutsuttu myös kurssi- tai
koulutuskeskukseksi. Rakennus on painunut kallelleen, minkä vuoksi
salin lattiaa on koetettu oikaista.

136.

136. Kärkelän julkisivut
länteen, itään ja etelään.
Piirustus vuodelta 1949. LK.

137. Kärkelä pihoineen
idästä päin syksyllä 2017.

138. Kärkelä pohjoisesta
katsoen huhtikuussa 2018.
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137.

138.
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139.

141.

139. Kärkelän eteläpääty
huhtikuussa 2018. Takaa
pilkottaa pakkaamo.

140.
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140. Entisen olohuoneen
eli nykyisen monitoimitilan
ikkunasta näkee puiden
lomitse ja rantasaunan
ylitse Lohjanjärvelle.

141. Näkymä asuintalo
Kärkelän portaikosta.

142. ja 143. Kärkelän alkuperäiset
pohjapiirrokset vuodelta 1949. LK.
144. ja 145. Kärkelän muutospiirustukset vuodelta 1988. LL.

142.

143.

144.

145.
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8. Rantasauna
Rakennustunnus (VTJ-PRT): 1012509079
Rekisteröity pinta-ala: 55 kem2
Kärkelän rantasaunan rakentamisajankohta ei ole tarkalleen
tiedossa, mutta todennäköisesti se valmistui 1950-luvulla melko pian
asuintalon jälkeen. Mustan hirsirakennuksen kuistia reunustavat
matalat, tyylitellyt valkoiset pilarit, ja sokkeli on verhoiltu liuskekivillä.
Ulko-ovi on koristeellinen kiemuraisiksi taottuine heloineen.
Vuonna 1993 rantasaunaa laajennettiin arkkitehti Jukka Turtiaisen
suunnitelmien mukaan. Varsinaiset sauna- ja pesutilat siirrettiin
uudisosaan, ja vanha sauna pesu- ja pukuhuoneineen muutettiin
tuvaksi. Uudisosa on itäsivulla valkoiseksi rapattu ja rannan puolella
lautapintainen. Eteläpäädyssä itse saunatilan ulkoseinät ovat
tummaksi tervattua hirttä lohenpyrstönurkkineen. Kuistin kattoa
kannattelevat korkeat valkoiset puupylväät.

146. Kärkelän rantasauna
koillisesta päin kuvattuna
huhtikuussa 2018. Vanha
osa on tummana edessä,
valkea laajennus takana.

147. Kärkelän rantasaunan
julkisivut itään ja länteen
vuodelta 1993. LL.

148. Rantasaunan pohjapiirros muutos- ja laajennustyötä varten vuonna 1993. LL.
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146.

147.

148.

149.

152.

149. Näköala luoteeseen
Lohjanjärvelle vanhan
rantasaunan kulmalta.

150. Kärkelän rantasaunan
laajennus. Asemapiirros
vuodelta 1993. LK.

152. Rantasaunan
laajennusosa on lasinen,
lautapintainen ja valkeaksi
rapattu lukuun ottamatta
eteläpäädyn tummaksi
tervattua, hirsistä
salvottua saunaa.

151. Vanhan mustahirsisen
saunan ulko-ovessa on
koristeellisesti taotut
rautaiset helat.
150.

151.
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9. Väestönsuoja
Rakennustunnus (VTJ-PRT): 101250908A
Rekisteröity pinta-ala: 110 kem2
Vuonna 1999 tehtiin rannan tuntumaan Kärkelän eteläpuolelle
erillinen, maanalainen väestönsuoja. Viinikellariksikin kutsutussa
tilassa on taiteilija Laura Melan maalaamia freskoja.

154.

155.

153.
68

153. Väestönsuojan
sisäänkäynti on järvenrannassa lähellä saunaa.

154. Väestönsuoja
rakenteilla kesäkuussa 1999. LL.

155. Viinikellarin
freskokoristelua.

10. Kaivoksen vedenpoistokuilu
Järvenrannassa saunan eteläpuolella sijaitsee maanalaisen
kalkkikaivoksen vedenpoistokuilu. Sen maanpäällinen osa on
verhoiltu maalaamattomin pystylaudoin.

157.

156.

156. Vedenpoistokuilun
maanpäällinen osa
kaakosta katsoen.

157. Kuilun pää rannan
puolelta lounaasta
huhtikuussa 2018.
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11. Venevaja
Vedenpoistokuilun vieressä rannassa sijaitsee myös Kärkelän
venevaja. Pieni ja matala harjakattoinen rakennus on julkisivuiltaan
tummanruskeaa vaakalaudoitusta.

158. Kärkelän venevaja
luoteesta kuvattuna
huhtikuussa 2018.

158.
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159. Venevajan piirustukset vuodelta
1961. Rakennus toteutui lopulta aiottua
kapeampana, ja sivuseinät nousevat
maasta kohtisuoraan ylöspäin. LL.

159.

160.

161.

160. Venevajan itäinen
pääty ikkunoineen
huhtikuussa 2018.

161. Kärkelän venevaja sekä kalkkikaivoksen vedenpoistokuilun pää Lohjanjärven rannalla. Valokuva etelästä päin.
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12. Autotalli
Rakennustunnus (VTJ-PRT): 1012509024
Rekisteröity pinta-ala: 111 kem2
Paperivaraston eteläpuolella sijaitseva kuuden henkilöauton talli
valmistui vuonna 1998. Pitkänomaisen harjakattoisen rakennuksen
julkisivut ovat vaaleaa profiilipeltiä.

163.

162.
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162. Kuusipaikkaisen autotallin
pohjapiirustus ja leikkaus
vuodelta 1998. LK.

163. Pitkäniemen kärjessä
sijaitsevan autotallin julkisivupiirustukset vuodelta 1998. LK.

164.

164. Paperivaraston takana
oleva autotalli lounaasta
katsoen huhtikuussa 2018.

165.

166.

165. Kuusipaikkaisen
autotallin julkisivu
lännen suuntaan.

166. Valokuva idästä
autotallin takaa
huhtikuussa 2018.

167. Niemen kärjessä sijaitseva
autotallirakennus pohjoisesta
nähtynä helmikuussa 2018.

167.
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13. Autotalli Kärkelä
Kärkelän piha-alueen koilliskulmassa aivan paperivaraston vieressä on
toinen, pienempi autotalli. Matala, pohjaltaan neliönmuotoinen tallija varastorakennus on valkeaksi maalattu ja lautapintainen.

168. Kärkelän autotalli
pohjoisesta kuvattuna
huhtikuussa 2018.

168.
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169. Pieni autotalli ja Kärkelän
pihaa reunustavia puita. Näkymä
koillisesta helmikuussa 2018.

169.

170.

171.

170. Pieni autotalli
Kärkelän pihatieltä
lounaasta katsoen.

171. Kärkelän matala autotallirakennus
etelästä nähtynä. Takana kohoaa
paperitehtaan pakkaamo-osasto.
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14. Autotalli Terijoki
Pohjoisessa kukkulan laella, puretun Terijoki-talon pihapiirissä seisoo
yhdistetty sauna- ja autotallirakennus. Vuonna 1961 valmistunut
Terijoen uusi talousrakennus on pitkänmallinen, rapattu ja keltainen.

173.

172. Asuintalo Terijoki
puukujanteineen ja
piharakennuksineen.
Osa asemapiirroksesta
vuodelta 1978. LL.
173. Terijoen uuden
sauna- ja autotallirakennuksen julkisivut,
leikkaus ja pohjapiirros
vuodelta 1960. LK.
174. Terijoen talousrakennus etelästä
vanhan rikkinäisen
lauta-aidan takaa.
172.
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174.

175. Puretun talo Terijoen
pihapiiristä löytyvä autotalli
pohjoisesta päin nähtynä
helmikuussa 2018.
176. Vanhan talousrakennuksen
itäpääty pilkottaa puiden takana
jyrkänteen reunalla.

177. Keltaiseksi rapattu saunaja autotallirakennus lännestä
nähtynä huhtikuussa 2018.

175.

176.

177.
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15. Paperivarastot 1 ja 2
Rakennustunnus (VTJ-PRT): 101250909B
Rekisteröity pinta-ala: 4 392 kem2
Vuonna 1959 valmistunut ensimmäinen paperivarasto (15a) oli
puukehärakenteinen ja aluksi maapohjainen. Toinen paperivarasto
(15b) rakennettiin 1971 vanhan viereen kulmittain. Samalla tehtiin
maanalainen kuljetustunneli, jota pitkin rullat siirrettiin pakkaamosta
varastoon. Molemmat paperivarastot on verhoiltu pääosin
profiilipeltilevyillä.

179.

178. Ensimmäinen paperivarasto
lastauslaitureineen pohjoisesta
päin nähtynä keväällä 2018.

178.
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179. Vanhan paperivaraston
julkisivu-, pohja- ja leikkauspiirustuksia vuodelta 1958. LK.

180. Paperivarasto 1 lounaasta
kuvattuna huhtikuussa 2018.
Lastauslaituri katsoo länteen.

180.

181. Ilmakuva etelästä vuonna
2012. Paperivarastot etualalla,
vanhempi on vasemmalla. LL.

181.
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182.

183.

184.

185.

182. Ensimmäisen
paperivaraston eteläinen
pääty huhtikuussa 2018.

183. Paperivarasto 1
etelästä päin nähtynä.
Takasivu on umpinaisempi.

184. Tehtaan vanha
varastokartta. LL.
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185. Toisen paperivaraston
takasivussa etelään on
matala nauhaikkuna.

186. Uudemman
paperivaraston
itäinen pääty.

187. Paperivarasto 2
koillisesta katsottuna.

186.

187.

189.

188. Toisen paperivaraston
etujulkisivu luoteen suunnasta.

189. Pakkaamosta paperivarastoihin
johtava maanalainen kuljetintunneli. LL.

188.
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16. Korjaamovarasto
Levypintainen, noin 360 m2 laajuinen varasto kone- ja
rakennuskorjaamon itäpuolella otettiin käyttöön vuonna 1964.
Pitkä varastorakennus palveli valmistuttuaan muun muassa
rakennusosastoa, korjaamoa ja keskusvarastoa. Rakennusta on
ilmeisesti kutsuttu myös raamiverstaaksi, ja siellä on tehty muun
muassa lavoja kuljetuskäyttöön.
191.

191. Pitkä ja matala korjaamovarasto kaakosta katsottuna.

192. Rakennuskorjaamon
varasto lounaan suunnasta.
190. Korjaamovaraston itäsivua.
Takana näkyy paperivarasto 2.
Kuva koillisesta helmikuulta 2018.

190.
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193. Korjaamovaraston
pohjoispääty koillisesta.

192.

193.

194.

194. Näkymä kaakosta huhtikuussa 2018. Edessä kone- ja
rakennuskorjaamo varastoineen.
Takana tehdaspalvelu, liettämö,
höyryosasto sekä projektikonttori.

195. Varaston eteläpääty ja
leikkaus joulukuulta 1962. LK.

195.

196. Korjaamovarasto luoteesta.

196.
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17. Putkivarasto
Idässä henkilökunnan paikoitusalueen yhteydessä sijaitsee vanha
lautapintainen varastorakennus, joka on peräisin jo susitarhan ajoilta.
Kylmässä varastossa on sittemmin säilytetty esimerkiksi putkia ynnä
muuta pitkää tavaraa. Pieniruutuiset ikkunat lienevät alkuperäiset.

198.

197. Vanha varastorakennus entisen
henkilöstöportin yhteydessä pohjoisesta
päin nähtynä huhtikuussa 2018.

197.
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198. Niin kutsutun
putkivaraston julkisivu
luoteeseen talvella 2018.

199.

199. Putkivarasto lännestä
kuvattuna 2000-luvun
alkupuolella. LL.

18. Keskusvarasto
Rakennustunnus (VTJ-PRT): 1012508991
Rekisteröity pinta-ala: 434 kem2
Uusi keskusvarasto valmistui pian telakorjaamon jälkeen
vuonna 1996. Loivakattoinen rakennus on pääosin punaisella
profiilipeltilevyllä päällystetty, ja pohjois- sekä länsisivun alaosassa
kulkee matala nauhaikkuna. Lounaiskulmassa on kaksikerroksinen
toimisto-osa sisäänkäynteineen, varastoliikenne puolestaan hoidetaan
pohjoispäädyn korkeista pariovista.

201.

200. Keskusvaraston ja telakorjaamon päädyt etelän
suuntaan huhtikuussa 2018.

200.

201. Keskusvaraston
pohjoispääty korkeine
ovineen huhtikuussa 2018.

202. Keskusvaraston läntinen julkisivu
nauhaikkunoineen. Lounaiskulmassa on
pieni kaksikerroksinen toimisto-osa.

202.
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19. Telakorjaamo
Rakennustunnus (VTJ-PRT): 1012508980
Rekisteröity pinta-ala: 855 kem2
1990-luvun puolivälissä rakennettua telakorjaamoa laajennettiin
jo vuonna 1999 insinööritoimisto Konsulttikolmion suunnitelmien
mukaan. Rakennus on keskusvaraston tavoin punaisella peltilevyllä
verhoiltu, mutta betoninen sokkeliosa on käyntiovien korkuinen.
Tavaraliikenne tapahtuu länsipuolen suuren nosto-oven kautta.

204.

203. Telakorjaamo ja
keskusvarasto lännestä
nähtynä helmikuussa 2018.

203.
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204. Telakorjaamo
keskusvaraston kulmalta
lounaasta päin katsottuna.

205.

205. Telakorjaamon
pääjulkisivu länteen
huhtikuussa 2018.

206.

206. Telakorjaamo ja
keskusvarasto pohjoisen
suunnasta katsoen.

207.

207. Telakorjaamon
pohjoispääty kuvattuna
huhtikuussa 2018.

208. Telakorjaamon takasivua
koillisesta, mäen päältä palkkakonttorin viereltä katsottuna.

208.
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20. Pääportti
Rakennustunnus (VTJ-PRT): 101250894V
Rekisteröity pinta-ala: 136 kem2
Pääportin nykyinen toimistorakennus valmistui vuonna 1965, ja aluksi
siellä toimi myös sairaanhoitajan vastaanotto.

210. Porttirakennuksen maantaso- ja kellarikerros sekä leikkaus vuodelta 1965. LL.
209. Porttirakennus idästä
katsoen syksyllä 2017.
Taustalla vasemmalla
pilkottaa palkkakonttori.

211. Näkymä idästä pääporttia kohden. Oikealla
kaivoksen nostotorni. Valokuva 25.5.1976. LM.

210.

209.

211.
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212.

212. Näkymä Linmerin
tehdasalueelta pääportin
ohi itään huhtikuussa 2018.

213.

213. Porttirakennus
koillisesta katsottuna
keväällä 2018.

214. Porttirakennus
kuvattuna lounaasta
huhtikuussa 2018.

214.
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21. Palkkakonttori ja pihavaja
Rakennustunnus (VTJ-PRT): 101250891S
Rekisteröity pinta-ala: 0 kem2
Vuoden 1906 tietämillä valmistunut palkkakonttori (21a) oli alun perin
insinöörin asuintalo. 1920-luvun taitteessa rakennus jaettiin kahdeksi
asunnoksi. Pomola-nimelläkin tunnettu keltainen paritalo on viimeksi
palvellut henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan toimistona.
Rapattu keltainen rakennus on monessa kohdin korjauksen tarpeessa.
Takasivulle lisätty lautapintainen porrashuone on sisätilana
jännittävä, mutta ulkoapäin hieman irrallinen. Pihapiirissä on lisäksi
vanha, hirsistä salvottu punainen vajarakennus (21b). Etelärinteiltä
puolestaan löytyy hedelmäpuita kasvava villiintynyt puutarha.

215.

216.

215. Näkymä pohjoisesta
palkkakonttoria kohden
huhtikuussa 2018.

216. Palkkakonttorin
pohjoispuolen ikkunoissa on
tallella vanha puitejako.

217. Kellariin johtava ovi
eteläisessä julkisivussa.
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217.

218.

219.

220.

218. Eteläsivulle on lisätty
porrashuone luultavasti
1920-luvulla paritaloksi
jakamisen yhteydessä.

219. Rappausvaurioita
vanhan palkkakonttorin
eteläisessä julkisivussa.

220. Pomolan
takasivua kaakon
suunnasta.

91

222.

221.

221. Palkkakonttorin
ullakolle johtaa
erikoinen portaikko.

222. Pohjakerros ja
ullakko. Piirustus
vuodelta 1968. LL.

223. Toimistohuone.
224. Osa seinistä on tehty
lankunpätkistä muuraten.
223.
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224.

225.

227.

228.

225. Pomola etelästä.
226. Palkkakonttorin
vanhaa puutarhaa.

227. Palkkakonttori
koillisen suunnasta
huhtikuussa 2018.

228. Pihalle vievät
portaat sekä vanha
vaja koillisesta.

226.
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229.

229. Pomolan vanhan
pihavajan länsipääty
huhtikuussa 2018.

230.
94

231.

230. Palkkakonttorin
piharakennus luoteen
suunnasta kuvattuna.

231. Matala
ovi pihavajan
katoksen alla.

233.

232.

232. Ikkuna
rakennuksen
itäpäädyssä.

233. Hirsinen vajarakennus
sijaitsee Pomolaa vastapäätä
pihan pohjoisella laidalla.

22. Paloasema
Rakennustunnus (VTJ-PRT): 1012509013
Rekisteröity pinta-ala: 376 kem2
(todellisuudessa huomattavasti pienempi)
Tehtaan oma paloasema rakennettiin ilmeisesti vuonna 1953, ja
tehdaspalokunnan toiminta jatkui vuoden 2005 tienoille. Ruskeaksi
rapatussa talossa on talli paloautolle sekä varasto- ja koulutustilaa.

234. Paloasema
sisältä nähtynä
lokakuussa 2017.

234.

235. Paloasema
luoteesta katsoen
huhtikuussa 2018.

235.

236. Paloasema kaakosta.
237. Rakennuksen julkisivu
länteen helmikuussa 2018.

236.

237.
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23. Vanhan kalkkitehtaan rakennukset
Rakennusmestari Arvo Torvisen suunnittelema, 1950-luvun vaihteessa
valmistunut kolmas kalkkiuunirakennus (23a) seisoo yhä paikallaan
tehdastontin koilliskulmassa, joskin komea torni kuljetinrakenteineen
purettiin vuonna 1981.
Vieressä on niin ikään Torvisen suunnitelmien mukaan tehty
pitkänmallinen kalkkivarasto (23b). Molemmat rakennukset ovat
kalkinlouhinnan loputtua toimineet varaosavarastoina.
Myös kaivoskuilun nostotorni (23c) on osittain jäljellä, ja toimii
ilmeisesti edelleen sisäänkäyntinä 1951 avattuihin maanalaisiin
kalkkikivilouhoksiin.
238.

238. Kolmannen
kalkkiuunirakennuksen
julkisivut etelään ja itään
vuodelta 1950. LK.
239. Kalkkiuunirakennuksen
leikkaus sekä ensimmäisen
ja toisen kerroksen pohjapiirustukset 1950. LK.
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239.

240.

240. Vanhan kalkkitehtaan
rakennukset idästä päin
nähtynä 8.7.1971. LM.

241.

242.

241. Entinen kalkkiuunirakennus
koillisesta katsoen huhtikuussa 2018.
Torni kuljettimineen on purettu.

242. Kalkkiuunirakennuksen
katto on osin sortunut.
Näkymä lounaasta.

243. Kalkkiuunirakennus
pohjoisen suunnasta
huhtikuussa 2018.

243.
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244. Kalkkivaraston
päädyt ja leikkaus.
Piirustus 1948. LL.

245. Kalkkivaraston
pohjapiirustus
vuodelta 1948. LL.
245.

246. Kalkkivaraston
julkisivut louhimolle
luoteeseen sekä
rautatielle kaakkoon.
Piirustus 1948. LL.

246.

244.
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247.

247. Vanhan
kalkkivaraston
julkisivu luoteeseen
helmikuussa 2018.

248.

249.
250.

248. Kalkkivarasto
kuvattuna lännestä
helmikuussa 2018.

249. Kalkkivaraston
julkisivu kaakkoon
huhtikuussa 2018.

250. Kalkkivaraston
koillispääty kuvassa
huhtikuulta 2018.

251. Kalkkikaivoksen
nostotorni on yhä osin
jäljellä. Kuva kaakosta.

252. Kalkkikaivoksen
nostotorni koillisen
suunnasta katsoen.

251.

252.

253.

253. Vanhan kaivostornin jäänteet
luoteesta nähtynä
huhtikuussa 2018.
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24. Jätevedenpuhdistamo
Rakennustunnus (VTJ-PRT): 101250897Y
Rekisteröity pinta-ala: 152 kem2
Vuonna 1975 tehtaalle rakennettiin oma jätevedenpuhdistamo
selkeytysaltaineen. Betonireunainen allas sijaitsee kalkkikallion
kainalossa vesaikon kätkössä. Viereiset rakennukset ovat pinnaltaan
punaista profiilipeltiä.

255.

256. Tehtaan jätevedenpuhdistamo pohjoisen
suunnasta nähtynä.

254. Vastavalmistunut
selkeytysallas idästä
päin 9.6.1975. LM.

255. Puhdistamon
rakennukset lännestä
huhtikuussa 2018.

257. Tehtaan oma
selkeytysallas idästä
2000-luvun alussa. LL.

256.

254.

257.
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258.

258. Suotopuristinrakennuksen
ensimmäisen kerroksen pohjapiirustus tammikuulta 1981. LL.

259.

260.

259. Puhdistamorakennus
koillisesta selkeytysaltaan
viereltä valokuvattuna.

260. Suotopuristinrakennuksen
toisen kerroksen pohjapiirros vuodelta 1981. LL.

261. Jätevedenpuhdistamo
lounaasta päin nähtynä
huhtikuussa 2018.

261.
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25. Lämpövoimala
Rakennustunnus (VTJ-PRT): 102607034A
Rekisteröity pinta-ala: 1 574 kem2
Osoitteessa Kiviniemenkatu 5 sijaitseva lämpövoimala valmistui
vuonna 1986. Nyt jo käytöstä poistetun lämpölaitoksen polttoaineina
olivat kivihiili, paperi, puhdas puu ja liimapuu, kuituliete sekä raskas
polttoöljy. Voimala tuotti prosessihöyryä paperitehtaalle ja Mahogany
Oy:lle sekä kaukolämpöä Lohjan kaupungille.

262.

262. Höyryvoimalaitos
lännestä päin nähtynä
huhtikuussa 2018.

263. Uusi lämpövoimala
ilmakuvassa kaakosta 1990luvun alkupuoliskolta. LM.
102

263.

264. Pitkäniemen lämpövoimala
lounaan suunnasta katsottuna.

265. Lämpövoimalan
rakennuksia kaakosta.

264.

266. Lämpövoimalan
rakennuksia etelästä
huhtikuussa 2018.

267. Höyryvoimalaitos piippuineen
kuvattuna etelästä, tehdasalueelta
täytetyn lietealtaan laidalta.

265.

266.

267.
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YHTEENVETO

Linmer Lohjan tehdasalue kattaa laajat maa- ja vesialueet
Pitkäniemen kaupunginosassa Lohjanjärven rannalla. Vuonna 1906
perustetun selluloosatehtaan ajoista rakennuskanta on kasvanut niin
kooltaan kuin määrältään, osin vaihtunut ja muuttunut muodoltaan.
Alkuperäisistä rakennuksista parhaiten säilyneitä ovat radan
varren matalat korjaamot ja projektikonttori, sekä itse tehtaan
vanhinta osaa edustava instrumenttiosasto. Näiden lisäksi komeaa
sisääntulonäkymää hallitsevat 1950-luvun korkeat lisäykset,
tehdaspalvelu, liettämö ja höyryosasto. Rannanpuoleinen julkisivu
vuodelta 1980 on näyttävää ja korkeatasoista teollisuusarkkitehtuuria,
mutta taipunee huonosti uusiin käyttötarkoituksiin.
Oma kuriositeettinsa ovat tontilta löytyvät asuintalot. 1800-luvun
lopun puuhuvila eli niin sanottu Apteekkarin talo, 1900-luvun alun
Pomola sekä vuoden 1950 Kärkelä edustavat kukin tunnistettavasti
aikaansa. Ensimmäistä on laajennettu paljonkin, viimeisin on
parhaiten säilynyt. Palkkakonttorinakin palvelleen Pomolan kunto
sen sijaan on kyseenalainen. Korkealla kukkulallaan seisova rakennus
altistuu lisäksi pahimmin viereisen kertopuutehtaan metelille.
Suojeltuja luontokohteita Linmerin alueella on neljä. Pitkäniemen
rantalehto ja rantakallio etelässä sekä vanha avolouhos ja kalkkikalliot
pohjoisessa ovat kaikki arvokkaita erityisesti kalkkia suosivien kasvi- ja
jäkälälajiensa vuoksi. Komeita lehtipuuistutuksia puolestaan löytyy
niin Kärkelän ympäriltä kuin kukkulan laelta puretun talo Terijoen
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pihapiiristä. Palkkakonttorin alapuolisilla rinteillä taas kasvaa muun
muassa vanhoja hedelmäpuita. Tehdasalueen länsiosista avautuvat
avarat näkymät luonnonkauniille Lohjanjärvelle, ja sen ääreen onkin
sijoitettu aikoinaan myös vierailijoiden sisääntulo ja asiakaspaikoitus
edustavine istutuksineen.
Suurpiirteiset, jopa karkeatkin muutokset vanhoissa tiilirakennuksissa
sopivat teollisen miljöön tunnelmaan, jossa kunniakas menneisyys ja
kunnianhimoinen kehitys ovat jatkuvasti lyöneet kättä. Myöhemmät
uudisrakennukset ja varsinkin levypintaiset varastot sitä vastoin
vaikuttavat väliaikaisemmilta, eikä ajan hammas ole kohdellut
niitä kauniisti. Ilmeeltään sangen hajanaisen tehdasalueen helmiä
ovatkin sen vanhemmat osaset, joita muotoon ja kokoon katsomatta
yhdistävät mehevät punatiilipinnat.
Niiden ohella kiinteistöjen leimallisiin ominaispiirteisiin tuntuu
kuuluvan vain alituinen muutos. Alueelta on aikojen saatossa ehditty
myös purkaa paljon hienoa mutta tarpeettomaksi jäänyttä, kuten
korkeat piiput ja kalkkiuunit. Toisaalta uudisrakentamistakin jatkettiin
aina 2000-luvulle saakka.
Vuonna 2015 paperitehdas suljettiin kannattamattomana, ja
nyt rakennukset ovat pääosin tyhjillään uutta käyttöä odottaen.
Vireillä oleva asemakaavamuutos edellyttää tehdasalueen ja sen
rakennuskannan kulttuurihistoriallisten, rakennustaiteellisten sekä
maisemallisten arvojen kartoittamista.

268.

268. Tehtaan eri-ikäisiä punatiilijulkisivuja koillisesta katsottuna.

269. Näkymä Lohjanjärvelle talo
Kärkelän pihapiiristä rantasaunan
kattojen ylitse huhtikuussa 2018.

269.

270.

270. Viereisestä kertopuutehtaasta
kantautuu melua Pomolan pihalle.

271. ja 272. Osia alkuperäisistä tiilijulkisivuista on nähtävissä esimerkiksi tehdaspalvelun takana sekä sisällä tehtaassa.

271.

272.
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Etukansi: Tehdasalue etelästä
meesatäytön tienoilta nähtynä.
Valokuva 1950-luvulta. LM.
Takakansi: Ote paperitehtaan
pohjapiirustuksesta. LL.
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