
Myytävänä: 
kymppitonnilla 

nostalgiaa

Paavolan Töyrykadulla sijaitseva vanha mökki on he-
rättänyt Lahdessa suuria tunteita jo parin vuoden ajan. 
Kaupungin virkamiehet olivat jo purkamassa mökkiä, 
mutta sen pelastamiseksi syntyi kansanliike. Lopulta 
kansalaisaktiivit pääsivät tärkeimpään tavoitteeseen-
san, kun kaupunginhallitus päätti toukokuussa pitää 
mökin pystyssä ja myydä sen tarjousten perusteella.

Nyt asiassa on edetty sanoista tekoihin, sillä mök-
kiä esiteltiin mahdollisille ostajaehdokkaille yleisessä 
näytössä ensimmäisen kerran tämän viikon keskivii-
kona. Kohteesta kiinnostuneilla on lokakuun loppuun 
asti aikaa jättää ostotarjouksensa. Mökin pohjahinta 
on 10 000 euroa. Lisäksi ostaja sitoutuu liittämään mö-
kin sähkö-, vesi- ja viemäriverkkoon. Asuinkäyttöön 
mökkiä ei luovuteta. Mökki jää kaupungin omistamalle 
tontille, josta mökin tuleva omistaja maksaa 1 000 eu-
ron vuosivuokraa.

Mökin ensiesittely veti torstaina paikalle asiasta kiin-
nostuneita henkilöitä, joista osa tuntui olevan vakaval-
la mielellä liikkeellä. Kiinnostuneiden joukossa oli mm. 
paikallisen pienen seurakunnan edustajia.

Mökin pelastamiseksi synnytetty Liekki ry laskeske-
leekin nyt, miten järjestö saa ostotarjousta varten tar-
vittavat rahat kasaan. Liekki ry on ajatellut mökistä 
monipuolista kansalaistoiminnan keskusta.

– Toivon kaikkien asiasta kiinnostuneiden nyt tässä 
vaiheessa olevan yhteydessä Liekki ry:hyn, totesi mök-
kiesittelyssä paikalla ollut Sari Knuuti Liekki ry:stä.

Töyrykadun mökki on rakennettu vuonna 1923 ja 
sen pinta-ala on 45 neliömetriä. Rakennuksen kunto 
herätti ensiesittelyssä paikalla olleissa ihmisissä. Eräs 
mökkien kunnostamista harrastava mies arvioi, että 
mökkiä pitäisi remontoida 50 000 eurolla, jotta siitä 
saadaan kelvollinen. Se on joka tapauksessa jo tiedos-
sa, että vaadittaviin liittymätöihin menee noin 10 000 
euroa.
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Mökin ympä-
rille jää pie-
nehkö piha-
piiri.

Suuren kohun jälkeen
pystyyn jäänyt Töyry-
kadun mökki herätti
varovaista kiinnostusta

Alakerran tapetointi on tyyliltään nostalgista mummolatunnelmaa. Mökki on lajinsa viimeinen edustaja ympäristössään. Ym-
pärille on jo ajat sitten noussut kerrostaloasutusta.

Nykyisellään tarpeet on mahdollista 
hoitaa biologisella vessalla.

Remontoi mieleiseksesi, kuvailisi kiinteistövälittäjä todennä-
köisesti yläkerrassa osittain vallitsevaa tilannetta.

Pienestä koostaan huolimatta rakennus on kaksikerroksinen.

Kellarin ovea ei saatu avattua keskiviikon ensiesittelyssä, jo-
ten pohjarakenteiden kunnosta kiinnostuneet ostajaehdok-
kaat eivät vielä päässeet tarkastelemaan tilannetta.


