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Componenta ja Karkkilan kaupunki palkittiin teollisuusperinnön
vaalimisesta
Componentan tytäryhtiö Componenta Finland Oy Högfors ja Karkkilan kaupunki on palkittu
Teollisuusperintöpalkinnolla Högforsin ruukkialueen suojelemisesta, säilyttävästä uuskäytöstä ja
kehittämisestä. Teollisuusperintöseuran myöntämä palkinto tunnuksineen luovutettiin palkituille tänään
24.11.2015 Karkkilassa.
”Ruukkialue on ainutlaatuinen miljöö ja kiinteistökokonaisuus, jota Componenta kehittää jatkuvasti
vaaliakseen alueen perintöä sekä tarjotakseen tarkoituksenmukaisia toimitiloja nykyisille ja uusille toimijoille.
Alueella on vankkaa osaamista, hyvät tilat ja yrittämistä tukeva ilmapiiri”, sanoo Högfors-Ruukin
toimitusjohtaja Mika Härkönen.
Kaikkiaan alueella on teollisuuden tuotantotilaa 8 000 m2, varasto- ja monitoimitilaa 5 500 m2 sekä
uudenaikaista toimistotilaa 1 600 m2. Muun muassa Componenta, Karkkilan kaupunki, Karkkilan
Lääkärikeskus, Kela ja Tekopa Oy ovat tämänpäivän toimijoita ruukkialueella. Högforsin ruukkialueen
historia puolestaan on laajasti esillä alueella sijaitsevassa Suomen Valimomuseossa.
Teolllisuusperintöpalkinto on 2 - 4 vuoden välein jaettava tunnustus teollisen perinnön suojelemista,
tallentamista ja julkituontia harjoittavalle taholle. Palkinnolla kannustetaan yhteisöjä ja yksittäisiä toimijoita
teollisuusperinnön laaja-alaiseen vaalimiseen, huomioimiseen ja tunnetuksi tekemiseen.
Vuosi 2015 on teollisuuden ja tekniikan perinnön teemavuosi Euroopassa, ja Suomessa vuoden teemana on
ollut erityisesti teollisuusperinnön ja tekniikan historia. Teollisuusperintöseura juhlii teemavuotta jakamalla
poikkeuksellisesti kaksi teollisuusperintöpalkintoa. Componentan ja Karkkilan kaupungin lisäksi seura palkitsi
A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n Noormarkussa sijaitsevasta Makkarakosken sahamuseosta ja Ahlström Voyage
-näyttelystä.

Lisätietoja Högforsin ruukista
Mika Härkönen, puh. 050 506 8040, mika.harkonen(a)hogforsruukki.fi
Tommi Kuutsa, puh. 09 4258 3672, tommi.kuutsa(at)karkkila.fi

Componenta Finland Oy Högfors on Karkkilassa toimiva Componenta-konsernin rautavalimo.
Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jolla on tuotantolaitoksia Suomen
lisäksi Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. www.componenta.com
Högforsin ruukkialueen kiinteistöistä Karkkilassa vastaa Componenta-konserniin kuuluva Högfors-Ruukki
Oy. www.hogforsruukki.fi
Teollisuusperintöseura ry on vuonna 1985 perustettu kansainvälisen TICCIH-organisaation Suomen
yhdistys, joka pyrkii syventämään teollisen perinteen tuntemusta ja edistämään teollisuusperinnön
dokumentointia, tutkimusta ja suojelua. www.ticcih.org
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Karkkilan kaupunki ja Componenta Finland Oy Högfors Högforsin
ruukkialueen kehittäjinä
Högforsin ruukin eri-ikäiset tuotantorakennukset, ruukinpatruunan kartano puistoineen ja työväen
asuinalueet pihapiireineen muodostavat valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi
luokitellun historiallisen miljöön. Högforsin ruukin merkkituotteet, kuten padat, liedet, kylpyammeet ja
lämpöpatterit, ovat tulleet tutuiksi Suomen kotitalouksissa jo 1800-luvulta alkaen.
Eri-ikäiset tuotantorakennukset sijaitsevat joen itä- ja länsirannoilla. Tehdasalueen punatiilisestä
rakennuskannasta vanhimmat ovat konepaja ja valimo 1800-luvulta joen länsirannalla. Joen toisella puolella
olevaa suurta konepajaa vuodelta 1928 on laajennettu 1930-luvulla kahdesti. Joen mutkassa ns. Alaemalin
emalointilaitosta varten rakennetut tilat ovat eri vuosikymmeniltä, vanhin vuodelta 1919. Huomattava osa
teollisuusrakennuksista on rakennettu 1930-luvulla arkkitehti Bertel Liljequistin suunnitelman mukaan.
Osassa tuotantotiloista toimii yhä Componenta Finland Oy Högforsin valimo, osassa muita metallialan ja
palvelualan yrityksiä. 1990-luvulla kunnostetussa konepajarakennuksessa toimii mm. Karkkilan
kaupungintalo, Karkkilan kaupunginkirjasto sekä valtion ja kaupungin julkisia palvelupisteitä. Alaemalirakennuksessa toimii mm. yksityinen lääkäriasema sekä toimistotiloja.
Teollisuusalueen vanhinta kerrostumaa edustaa vuonna 1823 rakennettu masuuni, jonka Museovirasto
restauroi ja rekonstruoi vuosina 1996 - 2000. Masuunissa esitellään havainnollisesti malmin sulattamista
raudaksi. Valimoteollisuuden historian erikoismuseo Karkkilan ruukkimuseo Senkka esittelee ruukkilaisten
työtä sulan metallin äärellä ja arkielämää masuunin lisäksi Karkkila-Högforsin työläismuseossa ja Suomen
Valimomuseossa. Tehdasalueen ympärillä sijaitsevat laajat työväen asuinalueet Fagerkulla, Haukkamäki,
Vanhakylä ja Lemmoi, joiden asuintalot ovat nykyään yksityisessä omistuksessa.
Componenta Finland Oy Högfors ja Karkkilan kaupunki ryhtyivät jo 1980-luvun lopulla kehittämään aluetta
Högfors-projektin puitteissa. Yhtiö ja Karkkilan kaupunki yhdessä paikallisten asukkaiden ja yhdistysten
kanssa ovat tehneet pitkäjänteistä, laaja-alaista, esimerkillistä työtä arvokkaan teollisuusmiljöön,
suomalaisen teollisen työn ja teollisuusperinnön tallentamiseksi ja esittelemiseksi. Yhteistyöllä on saatu
aikaan elävä, paikkakunnan identiteettiä vahvistava ja tulevaisuudelle pohjaa luova omaleimainen
teollisuushistoriallinen miljöö.
Alueella yhdistyvät onnistuneella tavalla teollisen yhdyskunnan perinne, 1820-luvulta alkaen toiminut ja yhä
toimiva teollisuustuotanto, teollisuustilojen uusi käyttö sekä asuminen. Aiemmin sulkeutunut teollisuustyön
ympäristö on teollisuusyrityksen ja kaupungin hyvällä yhteistyöllä liitetty onnistuneesti uudiskäytön myötä
osaksi ruukkiyhdyskunnan ympärille kasvanutta Karkkilan kaupunkia.

