Teksti Petri Pöntinen
Kuvat Markus Pentikäinen

Sellun jälkeen
◼ Kenttämies Kati Karjalainen
ja turbiininhoitaja Juha Karppinen joutuvat etsimään
uuden elannon perheelle.
”Lähes työ kuin työ kelpaa.”

Stora Enso irtisanoi Juha
Karppisen ja Kati Karjalaisen.
Onko Itä-Lapilla tarjota
perheelle muutakin kuin
suuria suunnitelmia? ▶
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▶ Pelkosenniemi hylkäsi Vuotoksen,
työpaikat syntyvät matkailuun.

T

oivo kuolee viimeiseksi.
Turbiininhoitaja Juha
Karppinen hytisee viimassa. Sellunkeitosta tulvii ilmaan mädän rikin haju. Niin
kauan kuin haisee, asiat ovat
hyvin. Niin Kemijärvellä on
puhuttu yli 40 vuoden ajan.
Tammikuun lopussa sellutehtaalla on sata elinpäivää.
”Sitä ajattelee, että jos se silti jatkaisi.”
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Puoliso Kati Karjalainen seisoo vieressä
kenttämiehen likaisessa haalarissa. Kymmenen hyvää vuotta Stora Ensolla, siivoojana, aluevalvojana ja kenttämiehenä kuorimossa.
Kati on 35-vuotias, Juha 38. Perhe asuu
tilavassa omakotitalossa Tohmon kylässä.
Tontti 6 000 neliötä, pihassa paperimiehen
perusauto, Volvo V70. Poika Aleksi pelaa
jääkiekkoa Kemijärven Kiekossa. Isä valmentaa, äiti huoltaa.

Lopputilin jälkeen talo myyntiin ja junalippu etelään?
Pariskunta vilkaisee toisiaan.
”Me ei lähdetä täältä pois.”

O

n perjantai-ilta, kenttämies Karjalainen jää yövuoroon kuorimaan puuta. Me suunnistamme valokuvaajan
kanssa Itä-Lapin kierrokselle.
Sammuuko koko seutukunta sellutehtaan
mukana?
Mistä uudet duunit paperityöläisille?
Tukkirekat pöllyttävät lunta jäisellä tiellä, muita kulkijoita ei ole. Kuitupuu kulkee
kairasta Kemijärvelle. Satunnaiset katuvalot
paljastavat viitostien hiljaiset kylät.

◼ Pelkosenniemen keskustassa valaistu
silta kaartuu jäisen Kemijoen yli.

◼ Vuotosta on vastustettu Savukosken
tien varressa sukupolven ajan.

Itä-Lappi on no man’s land, ei kenenkään
maa. Niin laaja, että sen ongelmia on vaikea
hallita, niin harvaan asuttu, että sen sana
ei paina etelässä. Kolme kertaa Uuttamaata suuremmalla alueella asuu viidessä kunnassa 20 000 ihmistä, yhtä paljon kuin Helsingin Lauttasaaressa.
Poroja 40 000, poliiseja 30, Alkoja 3.
Vielä ennen sotia Kemijärvi oli mahtipitäjä. Se pyrki Lapin pääkaupungiksi mutta
hävisi Rovaniemelle. Kun savotoilla puhuttiin kemijärveläisestä rahasta, se tarkoitti

suuria seteleitä. Väkiluku oli huipussaan
1960-luvulla, 16 000. Uitettiin puuta, rakennettiin sellutehdasta, valjastettiin vesivoimaa energiaksi. Sitten työ väheni. Itä-Lappi
alkoi tyhjentyä Ruotsiin.
Kemijärveltä, seudun keskuksesta, lähti
3 000 asukasta 1960- ja 70-lukujen taitteessa.
Sallan, tuhannen maitotilan pitäjän, navetat
kylmenivät. Oli vuosia, jolloin Göteborgissa
syntyi enemmän sallalaisten lapsia kuin Sallassa.
Itä-Lappi romahti toisen kerran 1990-luvun laman jälkeen. Kemijärvi menetti 600

valtion työpaikkaa, saman verran teollisuudesta. Pikkukaupungin 12 000 asukkaasta
katosi taas 3 000 – sama jos pääkaupunkiseudulta olisi muuttanut neljännesmiljoona ihmistä.
Seudulta on hävinnyt kymmenessä vuodessa neljännes väestä ja viidennes työpaikoista. Enemmän kuin missään muualla
Suomessa.

P

elkosenniemen autiolle pääkadulle kantautuu koiran räksätys. Silta
kaartuu Kemijoen yli, loistaa valoa pimeään. Käännymme Viitostieltä kohti Savukoskea, tykkylumiset puut kummittelevat metsänreunassa.
▶
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▶ Soklin kaivoksessa olisi yhtä monta
duunaria kuin sellutehtaalla.
Pian rämeeltä pistää silmään korkea kyltti:
Vuotos. Altaan yläraja olisi tässä.
Vuotosta on suunniteltu vuodesta 1974.
Altaan raivaus- ja rakennustyöt toisivat leivän viideksi, kuudeksi vuodeksi 500 työmiehelle. Metsureille, rakennusmiehille, konekuskeille, asentajille, aputyövoimalle.
Vuotos hukuttaisi Vantaan kokoisen maaalan, 240 neliökilometriä.
Allasta perusteltiin lamavuosina työllisyyssyin; joka kolmas itälappilainen oli kortistossa. Hiljattain joukko keskustavaikuttajia on
vaatinut altaan rakentamista, nyt puhtaan
vesivoiman nimissä.
Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Kemijoki Oy:n lupahakemuksen 2002. Hallitus on
sopinut, että Vuotosta ei aukaista vaalikauden aikana.
Pelkosenniemen allaskiista repi poliittisesti hajalle, ajoi asukkaat tukkanuottasille.
Vuotosta ei löydy kunnan hankelistalta.
Haavat ovat liian kipeät.
Saavumme iltamyöhään Savukoskelle.
Hotelli Samperin savotassa ranskalaiset
autonmyyjät juhlivat viimeistä Suomi-iltaa.
Miehet tanssivat pareittain. Nyt olisi naisille vientiä.

S

avukoski, Suomen virallinen pystykorvakunta, uinuu aamutuimaan.
Kunnanjohtaja Mauri Aarrevaara
luettelee numeroita autossa. Posti, poliisi,
tielaitos, oma työvoimatoimisto ja toinen
rajavartioasema on saneerattu 1 200 asuk-
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◼ Sallan rata päättyy Kelloselkään.
Lähemmäksi Venäjää ei kiskoja pitkin
pääse.

kaan kunnasta. Ja iso liuta metsähallituksen metsureita.
”Valtion 200 työpaikasta on jäljellä tusinan verran.”
Teletalokin on tyhjillään. Sen on ostanut
Korvatunturin marja. Mustikan ja puolukan käsittelyssä ovat kunnan ainoat teolliset työpaikat, kymmenkunta käsiparia.
Ajamme Korvatunturintietä Martin kylän
läpi. Kauppa ja koulu, nekin lopetettu.
Martissa Kemijoesta haarautuu Värriöjoki. Sen latvoilla Saparosokan savotalla punakaartilainen Jahvetti Moilanen johti aseellista läskikapinaa talvella 1922. Silloinkin
taisteltiin metsäyhtiötä vastaan, purnattiin
surkeista oloista ja palkoista.
Otamme Aimo Kakkisen Rovalasta kelkkamieheksi. Sininen hetki viivähtää. Talojen
savut harvenevat, pian asutus loppuu. Tunnin ajon jälkeen on vaihdettava moottorikelkkaan, aurattu tie päättyy.
Kelkkaura johtaa umpiperään. Hylättyjä
asuntoparakkeja siellä täällä, rivitaloissa laudat ikkunoissa ja sähkötolpat pihalla. Lipputanko sojottaa keltaisen puutalon edessä. Pesuparakki on lahonnut, ovi ammottaa auki.
Täältä on Venäjän rajalle linnuntietä 12
kilometriä, Kemijärvelle autotietä 190 kilometriä.
Kakkinen huiskauttaa rukkasta.
Tervetuloa Sokliin.

◼ Soklin parakkikylässä lumi on
tuiskuttanut kaivosmiesten pesutupaan.

N

eljän vuoden kuluttua, huhtikuussa
2012, Sokliin levittäytyy Itä-Lapin virein teollisuusalue, suuri kaivosyhteisö. Yhtä monta duunaria kuin Kemijärven
sellutehtaalla. Ehkä, päätöstä Soklin rakentamisesta ei ole vielä tehty.
Rikasta fosforimalmia on 20 vuodeksi, yli
sata miljoonaa tonnia 300 hehtaarilla.
Avolouhoksella fosfori kaivetaan maasta,
kuljetetaan murskattavaksi ja rikastettavaksi. Rikastamolla työskentelee vaahdottajia,
prosessi- ja ohjaamomiehiä. Huolto-, rakennus- ja sähkömiehet vastaavat kunnossapidosta, metallityöläiset nakuttavat kaivoksen
konepajalla.
Paikat on siivottava, hallintoa pyöritettä-

vä ja kaivosmiehet syötettävä. Ja vapaalla on
päästävä kauppaan ja kapakkaan.
Kunnanjohtaja Aarrevaara muistaa tärkeät luvut ulkoa. Jos malmi rikastetaan paikan päällä, suoria työpaikkoja syntyy 250,
kaikkiaan töitä saa 500–750. Ja kaivoksen,
radan ja sähkölinjan rakentaminen päälle.
”Kaivos olisi iso asia koko Lapille. Myös
Kemijärvelle.”
Sokli havaittiin lentoetsinnässä 1967.
Luonto oli lahjoittanut malmin lappilaisille; vedenjakajaseutu oli säästynyt mannerjään voimalta.
Rautaruukki perusti koerikastamon ja rakensi parakkikylän. Kaivettiin, tutkittiin – ja
saunottiin. Kakkinen, 1970-luvun Sokli-ve-

teraani, kehuu rannan hirsisaunaa kairan
parhaaksi.
Rautaruukki halusi rautamalmia, ei lannoitetta. Kemira osti kaivosoikeudet 1986.
Viime vuonna Sokli päätyi norjalaiselle lannoitejätille Yaralle, kun se hankki enemmistön Kemira GrowHowsta. Yara on luvannut
päättää talvella 2009, avaako se kaivoksen.
Aarrevaara kertoo, että Soklista kaivettavasta apatiittifosforista maksetaan nyt ennätyshintoja, 150–200 dollaria tonnilta. Hinta
on kaksinkertaistunut lyhyessä ajassa.
”Nykyhinnoin kaivos rakennetaan varmasti. Niin yhtiöstä on kerrottu.”
Lannoitteille on kysyntää. Kun sadat miljoonat kiinalaiset alkavat syödä viljan sijas-

ta lihaa, tarvitaan enemmän rehua. Ja enemmän peltoa ja lannoitteita.
Kiina houkutteli laturitehdas Salcompin
Kemijärveltä Aasiaan, satoja itälappilaista jäi
vaille työtä 2003.
Ehkä Kiina antaa Soklin tilalle.

P

alaamme Savukoskelle, autonnokka
kääntyy Sallaan. Maantie 965 on matka lähihistoriaan.
Kuoskun kylässä kivipaasiin on hakattu
partisaanien uhrien nimet. Korsuja ja puolustuslinjoja, sodan arkipäivää. Neuvostoliitto lohkaisi sodassa yli puolet Sallan pinta-alasta.
Kelloselän kansainvälisellä raja-asemalla ▶
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▶ Suomulle rakennettavaan loistohotelliin
tarvitaan pikkoloita kantamaan laukkuja.
ei liiku ristin sielua, vain tullimiehet ja rajavartijat töissä.
Kylän asemarakennus on suljettu, ikkunoissa punaiset luukut. Radanvarressa on
puupinoja, kiskot peittyneet lumeen. Puolen kilometrin päässä kiskot on nostettu pystyyn, punainen kieltomerkki seisoo radalla.
Tämän lähemmäksi Venäjää ei junalla
pääse.

K

iskot opastavat Kelloselästä Sallan keskustaan. Ainoaa liikenneympyrää koristaa erikoinen puutaideteos, kansan
suussa Väyrysen viuhka. Kahvila Akkavaarassa kunnanjohtaja Kari Väyrynen litoo paperia pöytään.
Hän vaatii junayhteyttä rajan yli.
”Rata on Sallan elämänlanka.”
Kemi, Kemijärvi, Salla, Kantalahti, Murmansk. Yhteys Perämeren satamasta Pohjoiselle jäämerelle avaisi uuden rahtiväylän
Luoteis-Venäjän kaasulle, öljylle ja metalleille. Soklin rikastettu malmikin voisi liikkua
Sallan kautta Itämeren laivoihin. Juna toisi
turisteja lähelle Sallatunturia, Venäjältä ja
Suomesta.
Väyrynen uskoo, että Kemin ja Kantalahden, ikivanhan kauppatien, varteen nousisi
öljyteollisuudesta eläviä konepajoja. Kelloselkään syntyisi rautatieyhteisö ratapihoineen ja vientiyritysten sillanpääasemia.
Veturinkuljettajia, asemamiehiä, huolintayrittäjiä, hallintoa – kymmeniä työpaikkoja.
Rata on korjattava Suomessa ja rakennettava uudelleen Venäjällä. Jatkosodan jälkeen
venäläiset purkivat 60 kilometrin pätkän rajalta Alakurttiin. Lappilaiset ja murmanskilaiset selvittävät nyt työryhmässä radan tarvetta ja kustannuksia.
Radan pitäisi olla rakenteilla 2015, ennen
Väyrysen eläkevuosia.
”Jos rata ei ole silloin työn alla, aika ajaa
sen ohi.”
Hyvästelemme Akkavaaran pihalla, kunnanjohtaja palaa kotiin tunturiin. Viereisessä
R-kioskissa miehet lyövät sisään urheiluvetoja. Ennen he istuivat veikkaamassa legendaarisessa Äteritsiputeritsipuolilautatsissa.
Baari hiljeni konkurssiin.

K

antatie 82 Sallasta länteen on tyhjä.
Joutsijärvellä käännymme Viitostielle, risteyksen huoltoasema palvelee
automaatissa.
Pian tunturissa leiskuu oranssi kajo.
Suomun laskettelukeskus kylpee valossa,
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vaikka päärinteet on jo suljettu lauantai-iltana. Kuusien sahalaitaiset siluetit erottuvat tummaa taivasta vasten pohjoisrinteessä.
Talvella 2012 siellä ehkä kiirivät kymmenientuhansien katsojien huudot, kun mäkihyppääjät liitävät yli 200 metriin.
Pohjoisrinne on kuin luotu lentomäeksi. Pitkä, loiva vauhtimäki, lopussa tasanne,
hyppypöytä. Idea oli Speden, kekseliään elokuvaohjaajan.
Suomun suunnitelmat ovat valmiit. Myös
Ylitornion Aavasaksa kilpailee lentomäestä.
Toinen putoaa pelistä; valtion tuki ja Hiihtoliiton kanta ratkeavat lähiaikoina.
Yksi maailmancupin kilpailu vuodessa, ei
pysyviä työpaikkoja. Monet pitävät Suomun
lentomäkeä suuruudenhulluutena.
Kemijärvi haluaa mäen matkailun magneetiksi. Uuden Suomun käyntikortiksi.

P

ommi nurkan alle ja ilmaan.
Kotaravintolan lämmössä projektipäällikkö Olli Maunula vitsailee Suomun vanhasta hotellista.
Kemijärven kaakkoiskolkka oli suosittu
laskettelukeskus vielä 1970-luvun lopussa.
Sitten napapiirillä vaivuttiin sukupolveksi
horrokseen. Konkursseja ja pintaremontteja, siinä kaikki.
Nyt keskuksen omistavat sijoittajat Kai
Mäkelä ja Ahti Vilppula. Sama kaksikko, joiden hallitsema Ruukki Group yritti jo ostaa
Kemijärven sellutehtaan.
Rakentaminen alkaa keväällä. Kolmessa vuodessa kunnostetaan vanha hotelli ja
rinteet, rakennetaan kylpylä ja loistohotelli.
Sata paritaloa nousee valvotulle ja aidatulle
alueelle. Lisäksi kauppa ja huoltoasema, pesula ja autopesula, kuntosali ja hieroja, parturi ja kosmetologi.
Suomu pyrkii perheiden lomapaikaksi.
Hotellin edustalla pikkolo ottaa laukut vastaan, toinen ajaa auton tallin ja pesettää sen.
Työtä on hotelleissa, kylpylässä, palveluissa
ja rinteissä. Yhä useammasta pestistä tulee
ympärivuotinen, mutta uusia kesähoukuttimia projektipäällikkö ei vielä paljasta.
”Suomu työllistää sata ihmistä. Siitä lähdemme eteenpäin.”
Kaikki Itä-Lapin keskukset laajentavat:
sata työpaikkaa Suomulle ja Pyhä-Luostolle, viisikymmentä Sallatunturille viidessä
vuodessa.
Pelkosenniemen Noitatunturi-hanke on
oma lukunsa. Kansallispuiston lähelle on
suunniteltu 30 000 vuodepaikkaa, kauppo-

◼ Suomun pohjoispuolelle päärinteiden
taakse on suunniteltu lentomäki.

ja, tornihotelli ja teemapuisto. Kilpailijat
epäilevät, että kahden miljardin euron hanke elää vain paperilla.
Kunnassa usko ei horju; tie- ja viemärilinjaukset on suunniteltu. Jos kaava hyväksytään, rakentaminen alkaa 2010.
Noitatunturi olisi satojen työpaikkojen
matkailukaupunki.

S

unnuntaiaamun pakkanen nipistää,
pilviverho on revennyt rikki. Kurkimme piikkilanka-aidan taakse. Portissa
roikkuu jykevä lukko.

Jossain hämärässä on Kemijärven lentokenttä.
Täällä kehitetään kaupungin tulevaisuutta.
Ranskalainen ohjusﬁrma Sagem laukaisee
kesäisin ilmaan miehittämättömiä lentokoneita. Keski-Euroopassa ilmatila on tukossa,
Itä-Lapissa taivaslääniä on 11 000 neliökilometriä, Pirkanmaan kokoinen alue.
Kemijärven elinkeinotoimisto suunnittelee lentokentälle miehittämättömien lentojen kansainvälistä koelentokeskusta. Se
työllistäisi lennättäjiä, huoltomiehiä ja vartijoita. Hotellit majoittaisivat ja kaupat palvelisivat ulkomaalaisia vieraita.
Ketola on yksi kymmenestä yritysinvestoinnista, joita kaupunki valmistelee. Virka-

miesten papereissa metalli- ja mekaaninen
metsäteollisuus työllistävät nopeimmin Kemijärvellä. Satakunta työpaikkaa kolmessa,
neljässä vuodessa.
Pieniä menestystarinoita on jo nähty. Kylmälaitteita valmistavalla Pallaskylmällä on
viitisenkymmentä työntekijää Salcompin entisissä tiloissa. Lisää palkataan kymmenkunta vuosittain.
Itä-Lapilla on sittenkin toivoa.
Soklin kaivos, laskettelukeskukset, Kemijärven uudet yritykset, suuret rakennusurakat. Seudulle saattaa syntyä tuhat uutta työpaikkaa viidessä vuodessa.
Jos hakkeet toteutuvat, työvoimaa on etsittävä ympäri Lappia, myös etelästä.

U

unilämpimän sämpylän tuoksu leijailee keittiössä.
Kati Karjalainen ja Juha Karppinen
ovat sulatelleet sellutehtaan irtisanomisia
viikonlopun yli. Kuutisenkymmentä työntekijää pääsee eläkeputkeen, nelisenkymmentä muuttaa kaupungista Stora Enson tai muiden yhtiöiden tehtaille.
Lähin sellutehdas on Kemissä. Liian kaukana, Karjalainen miettii. Viikot pitäisi olla
pois kotoa.
Entä Vuotos? Juha Karppinen tekisi mielellään maansiirtotöitä, mutta allasta tuskin rakennetaan. Sokli? Koneet kiinnostavat, mutta kaivoksen parakkikylä ei. Pyhä tai
Suomu? Suomulla hän on ollut rinnetöissä, ▶
6/2008 | Suomen Kuvalehti
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◼ Kuitupuukasat
peittävät
Kemijärven
sellutehtaan, vain
piiput
näkyvät.

nyt voisi pelata moottorikelkkojen kanssa.
Työmatka puoli tuntia, ei paha.
Entä yrittäjäksi? Stora Enso antaa 20 000
euron starttirahan.
”Olen sanonut Katille, että perusta Pyhälle
pitseria. Se puuttuu sieltä.”
Karjalainen naurahtaa, ei sentään.
”Haluan tuumata rauhassa. Voisin vaikka
opiskella.”
Kaupunki pelkää sellutehtaan lopettamisen laukaisevan muuttoaallon. Pienet kunnat ovat huolissaan metsätyöpaikoista ja
yhteisöverosta. Kemijärvi on vaatinut hallitusta siirtämään sata hajasijoitettavaa valtion työpaikkaa kaupunkiin. Se rauhoittaisi mielialoja.
Juha Karppinen ja Kati Karjalainen eivät
voi jäädä vuosiksi odottamaan, toteutuvatko
Itä-Lapin suuret suunnitelmat. Pysyykö fosforin hinta korkealla? Tuleeko Suomeen matkailun näivettävä lama?
Jotain työtä on pakko löytää.
Teknologiayritys Anaika Group on kertonut perustavansa pienen konepajan ja liimapuupalkkitehtaan sellutehtaan alueelle. Sata
työpaikkaa reilussa vuodessa – se pelastaisi
loput irtisanotut.
Sellutehdasta puolustava massaliike on
leimannut liimapuupalkkitehtaan kuplaksi, markkinat eivät vedä. Stora Enso on uhannut vetää korvaavat työpaikat pois, jos massaliike ei lopeta yrittäjän arvostelua.
Karjalainen laittaa laskiaispullat uuniin.
Tiedä sitten, ketä uskoa liimapuuasiassa.
”Juuri nyt on enemmän epäuskoa kuin uskoa.”

J

uha Karppinen vetää ulkovaatetta päälle, yhdeksi pyhätöihin. Volvo kaartaa
keskustan ohi Kallaanvaaraan, tehdasalueelle. Pakkaspäivän usvassa sellutehdas näyttää leijuvan ilmassa, kuin kangastus.

Työssä 54,5%
Työtön 20,6%
Työvoimakoulutus 10,8%
Eläke 5,5%
Työvoiman
ulkopuolella 5,2%
Oma koulutus 2,8%
Ei tietoa 0,6%
Lähde: Työvoimatoimisto

Massaliikkeen junalähetystö järjesti
mielenosoituksen maanantaina 4. helmikuuta Helsingissä. Juha Karppinen ja Kati
Karjalainen eivät päässeet paikalle
töiden takia.

netti
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▶ Lue, mitä kuuluu
Soklin kaivoshankkeelle.
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Kemijärvi
▶ Yrityshankkeet
▶ Investoinnit: 32 milj. euroa.
▶ Työpaikat: noin sata.
▶ Aikataulu: 2008–2011.

Soklin kaivos
▶ Investointi: kaivos 500 milj. euroa,
rikastamo 200 milj. euroa.
▶ Työpaikat: suoraan 250, välillisesti
500–750.
▶ Aikataulu: ratkaisu 2009, jos myönteinen, kaivos avataan 2012.

Anaika Group
▶ Investoinnit: 24 milj. euroa.
▶ Työpaikat: sata.
▶ Aikataulu: 2008-2009.

Sallan rata

Vuotos

▶ Investointi: Kemijärvi–Salla n. 20 milj.
euroa, Salla–Alakurtti–Kantalahti
noin 80 milj. euroa.
▶ Työpaikat: Sallaan suoraan
kymmeniä, välillisesti satakunta.
▶ Aikataulu: tavoite, että
rakenteilla 2015.

▶ Investointi: 200 milj. euroa.
▶ Työpaikat: noin 500 kuuden
rakennusvuoden ajan.
▶ Aikataulu: ei hakemusta
vireillä, KHO:n
kielteinen päätös.

▶ Investointi: 200–300
milj. euroa yhteensä.
▶ Työpaikat: 200–250.
▶ Aikataulu: rakentaminen 2008–2011.

AUTIOITUVA ITÄ-LAPPI
JB

Itä-Lapin asukasluku on pudonnut neljänneksen ja työpaikkojen määrä viidenneksen 15 vuodessa. Alueen
valtapuolue on keskusta. Pelkosenniemi on ainoa kunta, jossa pääministeripuolueella ei ole enemmistöä.

Tehtaan taakse on pinottu kuitupuuvuoria. Lappilaista mäntyä. Näistä puista taistellaan loppuun asti. Massaliikkeen johdolle kelpaa vain sellunkeiton jatko, Stora
Enso ei suostu myymään tehdasta missään
tapauksessa.

Kiista on lukossa.
Karppinen on päättänyt mennä uuden
sahayrittäjän haastatteluun. Tehdään sitten liimapuupalkkia, ainakin kaksi vuotta
yritys pysyy pystyssä Stora Enson ja valtion
tukimiljoonin.

▶ Laturitehdas Salcomp irtisanoi 475 työntekijää
Kemijärvellä vuosina 2002–2003. Työvoimatoimisto on seurannut, miten heille kävi.
Kaikista salcompilaisista on tällä hetkellä töissä
kaksi kolmesta, Kemijärvellä asuvista reilu puolet.
Kemijärveläisistä joka kolmas on työtön tai
työvoimakoulutuksessa, loput ovat eläkkeellä tai
jättäytyneet työvoiman ulkopuolelle.
Salcompilaisista kaksi kolmesta asuu yhä paikkakunnalla. Joka kymmenes on muuttanut Ouluun tai
Kemiin, alle prosentti lähtenyt Helsinkiin.
Vain harva on löytänyt oman alan töitä. Reilu kolmannes on valinnut palvelut, esimerkiksi
siivoamisen tai työn puhelinpalvelukeskuksessa,
viidennes on vaihtanut hoiva-ammatteihin. ▪

Salcompilta irtisanottujen
asuinpaikka elo-syyskuussa 2007
Kemijärvi 68,4%
Rovaniemi 5,5%
Oulu 4,6%
Salo 2,9%
Helsinki 0,8%
Muut 15,6%
Ei tietoa 1,9%
Lähde: Työvoimatoimisto

KEMIJÄRVI

POSIO

Väkiluku 8,5%
1993: 12050
2007: 8900

Väkiluku
1993: 5400
2007: 4100

Työpaikat
1993: 3800
2004: 2900

20,0%
54,3%
8,6%

Työttömät
1993: 1500 (27,5%)
2005: 800 (20,3%)

Väkiluku 5,9 %
1993: 1700
2007: 1250
11,8%

3,7%
11,1%

Työpaikat
1993: 1550
2004: 1450

85,2%

Työttömät
1993: 800 (32,7%)
2005: 330 (18,0%)

8,6%

Työpaikat
1993: 500
2004: 400

ITÄ-LAPPI

Väkiluku
1993: 1400
2004: 1050

Väkiluku
1993: 6050
2007: 4350

Väkiluku
1993: 26650
2007: 19650

Työpaikat
1993: 400
2004: 450

46,7%

13,3%

Työttömät
1993: 230 (37,0%)
2005: 130 (24,0%)

Työpaikat
1993: 1700
2004: 1300

25,9%
11,1%
7,4 %

Työttömät
1993: 870 (33,8%)
2005: 480 (24,9%)

Puolueiden
voimasuhteet 2004
kunnalisvaaleissa

Keskusta
Vasemmistoliitto
Kokoomus

* Sitoutumattomat
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Sdp
Vihreät
Muut

29,4%

VENÄJÄ
52,9%

Sokli

SUOMI

Työttömät
1993: 270 (32,3%)
2005: 140 (23,2%)

SALLA

40,0%*

km

SAVUKOSKI

PELKOSENNIEMI

Lähde: Lapin liitto
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Itä-Lapin hankkeet

Salla, Suomu,
Pyhä

Missä ovat salcompilaiset?
Salcompilta irtisanotut kemijärveläiset
elo-syyskuussa 2007

Aluevalvoja tervehtii portilla. Talvipäivän
valo maalaa maiseman kauniiksi.
Sellutehtaan lopputili maksetaan 30. toukokuuta.
Se on Juha Karppisen syntymäpäivä. SK

55,6%

Työpaikat
1993: 7900
2004: 6500
Työttömät
1993: 3650 (30,8%)
2005: 1890 (21,2%)

Luosto

SAVUKOSKI
Suunniteltu
Vuotoksen allas 965
PELKOSENNIEMI

Pyhä
Stora-Enso,

5

sellutehdas

Kemijärvi

Salla
SALLA
82

Suomu
5

POSIO

Rata
purettu Alakurtti
Kelloselkä

