
L ahden teknisen toimen maan-
käyttö ei myy nahkaansa hal-
valla Paavolan Töyrykadun puu-

mökkiä koskevassa kiistassa. Talovan-
huksen purkamista ajanut virasto lät-
käisi talon myynnille ehdot, jotka pa-
himmassa tapauksessa estävät raken-
nuksen järkevän käytön.

Kerrostaloaluetta koristavan pikku-
mökin kohtalosta väännettiin kättä 
parin vuoden ajan. Kiista ratkesi Töy-
rykatu 5:n puolustajien eduksi touko-
kuussa, kun kaupunginhallitus päät-
ti myydä talon tarjouskilpailun pe-
rusteella.

Mökistä voi tehdä tarjouksia loka-
kuun loppuun saakka. Yksi mahdolli-
sista ostajista on talon säilyttämisek-
si perustettu Liekki ry, joka kaavailee 
rakennusta kansalaisjärjestöjen koh-
tauspaikaksi.

Päänvaivaa Liekille aiheuttavat vir-
kamiestyönä valmistellut myyntieh-
dot. Yhdistyksen mukaan ehdot näyt-
tävät oudoilta, kun vertailukohdaksi 

otetaan neljän vuoden takainen My-
täjäisten uimarannan mökin myynti.

Töyrykadun mökki ja Mytäjäisten 
uimarannan mökki ovat lähes saman 
kokoisia 1920-luvun puutaloja. Mo-
lemmat talot sijaitsevat reilun kilo-
metrin päässä kauppatorista. Vaik-
ka talot ovat keskenään hyvin vertai-
lukelpoisia, myyntiehdoissa on hui-
mia eroja.

Siinä missä uimarannan mökkiä 
kaupattiin 3 000 euron pohjahinnal-
la, määrättiin Töyrykadun mökin vä-
himmäishinnaksi kymppitonni. Lisäk-
si Töyrykadun mökin hintaa nostaa 
olennaisesti vaatimus, jonka mukaan 
talon ostaja velvoitetaan liittämään 
rakennus sähkö-, vesi- ja viemäriver-
kostoon vuoden kuluessa.

Uimarannan mökkiin kunnallista 

vesihuoltoa ei vaadittu. Liekin mie-
lestä vesilinjoja ei tarvittaisi Töyryka-
dun talossakaan, koska rakennukses-
sa ei asuta.

Töyrykadun mökkiä remontoitiin 
vuonna 1993, jolloin uusittiin myös 
sähköt. Sittemmin sähkömittari on 
viety pois, joten tilalle tarvittaisiin uu-
si. Talossa on jo sähköllä toimiva eko-
vessa, joka hyvin riittäisi pikkuruisen 
talon tarpeisiin.

Mytäjäisten mökistä korkeimman 
(6 200 euron) tarjouksen teki korutai-
teilija, graa!kko Rauno Tynkkynen. 
Myyntivaiheessa rakennus sijaitsi 
kaavan mukaan puistoalueella, mutta 
nykyään talo seisoo omalla tontillaan.

Leikkipuistoalueella virallisesti si-
jaitsevalle Töyrykadun mökille vas-
taavaa turvaa ei haluta suoda. Kau-
punki nimittäin mainitsee vuokraso-
pimuksessa erikseen, ettei asemakaa-
va muuteta rakennuksen tai pihapii-
rin osalta.

Töyrykadulla mökin pihapiirin vuo-

sivuokra on määrätty neliöhinnaltaan 
kolme kertaa korkeammaksi kuin My-
täjäisissä.

Tekninen toimi näyttää nyhtävän 
Töyrykatu 5:stä irti kaiken mahdolli-
sen, vaikka rakennus on ollut viraston 
näkökulmasta vain arvoton kuluerä. 
Virasto tekee nyt tiliä mökillä, jonka 
purkamisesta oltiin kaksi vuotta sit-
ten valmiita maksamaan 5 000 euroa.

Töyrykadun ja Mytäjäisten mök-
kien myyntiehdot ovat kaupungin-
geodeetti Juha Helmisen ja maan-
käyttöinsinööri Petri Solosen käsialaa.

Syystä tai toisesta maankäyttö on 
asettanut tarpeettoman kovat vaati-
mukset Töyrykadun 
mökin jatkokäytöl-
le. Haluaako virasto 
kostaa purkusuun-
nitelman vesittä-
neelle kansalaisjär-
jestölle?

Vili Lindström

Virasto kostaa Töyrykadulla  Uutisen takana

Töyrykatu, pohjahinta  
10 000 euroa + vesiliittymä.

Mytäjäinen, pohjahinta  
3 000 euroa.


