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Purkutuomion välttäneelle Lah-
den Töyrykadun pikkumökille 
saattaa löytyä kilpailevia ostaja-
ehdokkaita. Keskiviikkona jär-
jestetty näyttötilaisuus houkut-
teli kymmenkunta ihmistä hais-
telemaan 1920-luvulla rakenne-
tun puutalon tunnelmaa.

Lahden kaupunki myy taloa 
lokakuun lopussa umpeutuval-
la tarjouskilpailulla. 

Yksi mahdollisista ostajista 
on mökin säilyttämiseksi pe-
rustettu Liekki ry, joka kaavai-
lee taloa kansalaistoiminnan 
kohtauspaikaksi.

Talokaupalle määrätty 10 000 
euron pohjahinta kuitenkin 
mietityttää Liekin puheenjoh-
tajaa Hanna Virtasta.

– Eihän se sinänsä ole talosta 
juuri mitään. Toisaalta kaupun-
ki olisi ollut valmis maksamaan 

5 000 euroa talon purkamisesta, 
hän muistuttaa.

Mistä rahat?
Vanhan puutalon remonttikulut 
ovat oma lukunsa. Huomattavia 
menoja tulee kauppaehtoihin 
sisältyvästä vaatimuksesta, jon-
ka mukaan rakennus on liitet-
tävä vesi- ja viemäriverkostoon 
vuoden kuluessa.

– Tästä tulee toinen kymppi-
tonni, Virtanen laskeskelee.

Virtanen ei osaa vielä sanoa, 
riittävätkö kansalaisjärjestöjen 
rahkeet talon hankkimiseen.

– Täytyy istua alas ja miettiä 
kaikki vaihtoehdot, hän enna-
koi.

Ei asumista
Puistoalueella sijaitsevan mö-
kin käyttöä rajoittaa ehto, jonka 
mukaan rakennuksessa ei salli-
ta vakituista asumista.

Keskiviikon näyttötilaisuu-

dessa taloon tutustui mui-
den muassa Kristillinen Yhtei-
sö Lahti -nimisen seurakunnan 
jäseniä. Yhteisön johto ei kui-
tenkaan ole keskustellut Töy-
rykatu 5:n hankkimisesta, seu-
rakunnan pastori Pertti Mäke-
lä kertoo.

Eräs näyttövieraista katsoi 
mökin soveltuvan siirtolapuu-
tarhamökiksi, jossa voisi myy-
dä kesäisin kukkia. Hän sanoi 
haistaneensa kosteusvaurioi-
hin viittaavaa tuoksua talon si-
sätiloissa.

– Talon kunnostaminen mak-

saisi omatoimiselle remontti-
miehelle 50 000 euroa. Tarjous-
ta en aio tehdä, mies vakuutti.

Alapohjan arvoitus
Allekirjoittaneen nenään mah-
dolliset kosteusvauriot eivät 
haisseet, vaikka vuosia kylmil-
lään olleesta talosta epäilemät-
tä löytyy paljon paikattavaa.

Näytössä jäi koluamatta mö-
kin alapohja, koska sinne joh-
tavaa luukkua ei saatu avattua. 
Toisella, 5. lokakuuta pidettä-
vällä näyttökerralla alapohjakin 
päästään syynäämään, maan-
käyttöinsinööri Petri Solonen 
lupasi.

– Hyvä olisi, jos joku ottaisi ta-
lon hoitoonsa. Kauaa rakennus-
ta ei voi pitää tyhjillään, koska 
aika tekee työtään, hän virkkoi.

Sari Knuuti Liekki ry:stä ei 
olisi pahoillaan, vaikka mökki 
menisi yhdistykseltä sivu suun. 
Pääasia on, että sympaattinen 
talo säilyy koristuksena Paavo-
lan kerrostaloalueen keskellä.

– Tietysti toivomme, että 
mahdollisimman laaja joukko 
asukkaita voisi käyttää taloa.

Kymppitonnin pohjahinta 
mietityttää kansalaisjärjestöä.

Parin vuoden 
vääntö

Töyrykatu 5:n �� puutalosta 
väännettiin kättä parin vuo-
den ajan.

Vuonna 1923 �� valmistu-
neen talon purkamista esitti 
kaupungin maankäyttö. 

Säilyttämisen kannalla ��
ovat olleet kaupunginmu-
seo, Salpausselän luonnon-
ystävät sekä rakennuksen 
pelastamiseksi perustettu 
Liekki ry.

Toukokuussa kaupun-��
ginhallitus päätti myydä 
mökin tarjousten perusteel-
la ostajalle, joka sitoutuu 
säilyttämään sen nykyisellä 
paikallaan. taloa ei luovute-
ta asuinkäyttöön.

Puurunkoisen ja �� peltikat-
toisen mökin pinta-ala on 
45 neliötä.

Rakennuksen pohjahin-��
ta on 10 000 euroa. 221 ne-
liön laajuisen pihapiirin 
vuosivuokra on 1 000 euroa.

Taloa esitellään �� uudel-
leen keskiviikkona 5. loka-
kuuta kello 17–18. 

Tarjouskilpailu päättyy ��
31. lokakuuta kello 15.
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Näyttövieraita askarrutti, mitä mahtaa löytyä muovimaton ja 
kukkatapetin alta?


