
LumiLinna
Kemin talvinen maamerkki
LumiLinna on tullut jäädäkseen Kemin kaupunkiku-
vaan. Alkuun eivät kemiläiset itsekään uskoneet lumen 
vetovoimaan, mutta linnanherrat tiesivät mitä tekivät. 
Tuhannet turistit ympäri maailman ovat käyneet tutus-
tumassa tähän kemiläisten ylpeydenaiheeseen. 

Lumi on uskomaton ra-
kennusmateriaali. Siitä 
saadaan aikaan suuria ja 

kestäviä rakennelmia. Pakkasen 
kiristyessä lumi saattaa olla jopa 
betoniakin vahvempaa. 17 met-
riä korkeat holvikaaret eivät ole 
ongelma lumirakentamisen 
ammattilaisille.  Lujuuslaskel-

mat tehdään tarkkaan ja 
piirustukset 
uudesta lin-
nasta ovat 

valmiit ennen kuin lumesta on tietoa-
kaan. Muusta rakentamisesta poikkea-
va tekijä lumirakentamisessa on kelin 
tarkan seurannan merkitys. Ajankohta 
linnan rakentamiselle on valittava säi-
den mukaan. Vasta kun pakkasia on ollut 
riittävän pitkään, voidaan linnan raken-
taminen aloittaa. Vastaavasti sesongin 
toisessa päässä on seurattava pakkas-
ten loppumista. Ongelmaksi  saattavat 
muodostua lämpimät kelit. Lumi tun-
netusti alkaa sulaa heti lämpömittarin 
kivuttua plussan puolelle. Niinpä onkin 
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tarkkaan seurattava keväällä linnan su-
lamista, jotta saadan turvallinen päätös 
LumiLinnakaudelle. Rakentajat tietävät 
tarkkaan milloin linna on rakenteiden 
heikkenemisen vuoksi suljettava.

Taidetta LumiLinnassa

LumiLinnaan on koko ajan liittynyt taide. 
Jokaisessa linnassa on ollut taidegalleria. 
Siellä joka vuosi taiteilijat ovat esittä-
neet tuotantoaan. Lisäksi muita 
taideteoksia on ripolteltu 
pitkin linnaa. Kauniita jää- 
ja lumiveistoksia voi nähdä 
niin linnanpihalla kuin ravin-
tolassakin. Lumiveistoskilpailuissa 
taiteilijat ovat luoneet toinen tois-
taan upeampia veistoksia. Vuoden 
2003 linnassa käytettiin paljon 
seinäkaiverruksia luomaan tun-
nelmaa linnan käytäville. Vuo-
den 2004 linnan taidegallerian 
tuotannosta vastaa taiteilija Pirkko 
Hammaren, joka on tullut tunnetuksi 
villan ja huovan käytöstä teoksissaan. 
Nämä lämpimät materiaalit tuodaan 
nyt esiin LumiLinnan hyisessä 
ympäristössä.

LumiLinnan historia

Ensimmäinen LumiLinna rakennettiin 
vuonna 1995. Silloinen linna lanseerat-
tiin maailman suurinpana. Linna olikin 
pinta-alaltaan suurin rakennelma mitä 
koskaan on lumesta tehty. Sisätiloja tuos-
sa linnassa ei kuitenkaan ollut kovin-
kaan paljon. Linna muodostui lähinnä 
valtavasta pihasta ja pitkistä muureista. 
Hyvin pian huomattiin, että ihmiset eivät 
viihdy kovin pitkään hyisissä talviolo-
suhteissa, joten seuraava 

linna sisälsikin 
huomattavasti 

enemmän 
sisätiloja. 

Katetun tilan 
osuus onkin 



koko ajan lisääntynyt ja ulkotilan osuus 
pienentynyt. Nykyisin linnan rakennus-
paikaksi on valittu Kemin tori. Se ei ole 
niitä kaikkein tilavimpia paikkoja, mutta 
näin linna saadaan istutettua suoraan 
kaupungin sydämeen. Lattiapinta-alaa 
saadaan lisää rakentamalla linnaan 
useita kerroksia. 

Lapsille ja lapsenmielisille

LumiLinna tarjoaa elämyksiä koko 
perheelle. Linnan rakenne vaihtelee 
vuosittain, mutta jotkin asiat pysyvät. 
Lapsille on aina omat leikkipaikkansa. 
Linnan maskotit Arttu ja Terttu viihdyt-
tävät lapsia linnanpihalla. Huimia lu-

miliukumäkejä löytyy kaikenikäisille. 
Seikkailumaasta saattaa löytyä labyrin-
tin lisäksi kaikkea muutakin jännittä-
vää. Isommille lapsille on tarjolla mm. 
mönkijäajelua.

Kappeli

Seurakunta on ollut LumiLinnan toimin-
nassa mukana ensimmäisestä linnasta 
lähtien. Monet hääparit ovat sanoneet 
tahdon LumiLinnan jylhissä puitteissa. 
Moni lapsi on saanut kasteen linnan 
kappelissa.  Palvelu on ollut erittäin 
kysyttyä ja hääpareja on löytynyt vihit-
täväksi ulkomailta asti.

Toimintaa LumiLinnassa

LumiLinnassa on mahtavien puitteiden 
lisäksi tarjolla myös toimintaa. Jäänmur-
taja Sampo on liitetty osaksi LumiLinnan 
elämyspakettia. LumiLinnalta ajetaan 
moottorikelkoilla Sammolle, jolla 
käydään murtamassa jäätä avomerel-
lä. Murtajan jättämässä avannossa voi 
käydä uiskentelemassa erikoispuvussa. 
Kemin keskustasta lähtevät hiihtoladut 
meren jäälle. Aurinkoinen kevätiltapäi-
vä saattaa olla mukavaa viettää suksilla. 



Eksymisen varaa ei ole, sillä merellä on 
selkeät ladut ja hyvä näkyväisyys. Linnan 
vierestä on mahdollista lähteä poro- tai 
koiravaljakkoajelulle. Myös konsertit 
ovat kuuluneet LumiLinnan ohjelmis-
toon ja Kemin kaupunginteatteri on 
mukana omalla panoksellaan.

Lumihotelli ja -ravintola

Pitkän päivän päätteeksi voi rentoutua 
LumiLinnan ravintolassa. Tarjolla on 
monenlaista kuumaa ja viileämpääkin 
juotavaa. Myös pikkunaposteltavaa löy-
tyy. Sitten onkin aika käydä yöpuulle lu-
mihotellin tarjoamien paksujen vällyjen 
lämmössä. Hotellihuone on syytä olla 
varattuna hyvissä ajoin etukäteen, sillä 
sesonkiaikana huoneet ovat ahkerassa 
käytössä. 

Aukioloajat ja pääsymaksut

LumiLinna avataan 30.1.2004 klo 18. 
Se on auki siitä lähtien joka päivä klo 
10-20 huhtikuun puolenvälin paikkeille 
riipuen sääoloista. Kertalippu maksaa 
lapsilta 2,5 euroa ja aikuisilta 5 euroa. 
Sarjaliput ovat puolet kalliimpia.


