
Seuraavaa siirtoa 
odotellessa

J
os biisi soi päässä useamman päivän, se alkaa useim-
miten ärsyttää. Usein, kun kappale vihdoin katoaa 
mielestä, sen kuulee pian uudestaan ja siinä sitä taas 
ollaan: korvamato kiemurtaa korvissa jälleen.

Vielä astetta rasittavampaa on se, että päähän jumittuu 
jokin kuultu tai luettu lausahdus, kuten nyt vaikka omaan 
päähäni tämä Lahden kaupunginhallituksen marraskui-
nen päätös: ”Osoitteessa Töyrykatu 5 puistoalueella sijait-
sevan pienen puurakennuksen paikallaan säilyttämisestä, 
siirtämisestä taikka purkamisesta päätetään erikseen.”

Lause sisältää kolme erilaista ehdotusta Töyrykatu 5:n 
talon kohtalon ratkaisemiseksi: paikallaan säilyttäminen, 
siirtäminen, purkaminen.

Puolitoista vuotta kestäneen talonpuolustuksen ai-
kana kaksi ihmistä on ilmaissut haluavansa, että talo pu-
retaan. Heistäkin toinen asuu Hollolan kunnan puolella. 
Kymmenet ihmiset ovat henkilökohtaisesti kertoneet ha-
luavansa, että talo säilyy paikallaan. Talon purkua vastus-
tavassa Facebook-ryhmässä on 546 jäsentä. Näiden tosi-
asioiden perusteella ei hyväkuntoisen talon purkamista 
voida pitää todellisena vaihtoehtona.

Jäljelle jää siis kaksi vaihtoehtoa: talon paikallaan säilyt-
täminen ja siirtäminen. Kaupungilla puhutaan, että joku 
rahakas ja vaikutusvaltainen henkilö olisi tarjoutunut os-
tamaan talon siirrettäväksi. Oli tarina sitten totta tai ei, ei 
ajatusta talon siirtämisestä voi jättää huomiotta.

Talon siirtäminen sen alkuperäiseltä rakennuspaikal-
ta heikentää aina oleellisesti rakennuksen kulttuurihisto-
riallista arvoa ja paikkaan sidottua merkitystä. Tämä mer-
kitys Töyrykatu 5:n talossa on suuri: talo on tärkeä Lahden 
asukkaille juuri sillä paikalla, missä se on melkein yhdek-
sänkymmentä vuotta totuttu näkemään. Monen kaupun-
kilaisen viikoittaisen kulkureitin varrella. Hirsitalon siir-
to on uudisrakentamista, johon sovelletaan uudisrakenta-
mista – ei siis korjausrakentamista – koskevia normeja. Tä-
hän tultaessa voidaankin hylätä käsite ”kulttuuriperinnön 
säilyminen”.

Kulttuurihistoriallinen arvo on muutakin kuin itse ra-
kennus: historiallinen konteksti eli talon rakennusajan-
kohdan elintavat ja niiden näkyväksi tekeminen, yhteiset 
ja yksilölliset kokemukset eli talon rakentaneiden ja talos-
sa asuneiden ja siitä muistoja ja mielikuvia omaavien hen-
kilöiden tarinat ja kokemukset, säilyttämisen motiivi eli ta-
lon merkitys paikallisille asukkaille.

 Hirsitaloja on aina siirretty ja muokattu – onhan Töy-
rykatu 5:n talokin rakennettu vanhasta varastoraken-
nuksesta puretuista kierrätyshirsistä. Nykyiseltä Venäjäl-
tä, aiemmin Suomelle kuuluneelta Terijoeltakin siirret-
tiin 1920-luvulla huviloita kaksituhatta kappaletta muualle 
Suomeen. Venäjän vallankumouksen jälkeen autioitunei-
ta huviloita uhkasi rapistuminen, ja niiden pelastamisek-
si valtio myi kauniita huviloita kansalaisille erittäin edul-
lisesti. Lahteenkin niitä Karjalan Kannaksen kukkasia tuo-
tiin, ainakin Pyhättömänmäen Huvilakadulle. Myöhem-

min kauniit 
pitsihuvilat on 
sieltä – yllätys, 
yllätys – pu-
rettu.

Töyryka-
dun talolla on 
erinomaiset 
säilymisedel-
lytykset omal-
la paikallaan 
leikkipuisto-

alueen laidalla, osana Töyrypuistoa. Se on suunniteltu ja 
rakennettu tälle paikalle. Rakennuksen siirtämiselle ei ole 
perusteita eikä siihen siksi pidäkään ryhtyä.

Talo ei ole olemassa pelkästään sitä varten, että sinä tai 
minä tai kukaan muukaan voi toteuttaa siinä villeimmät 
unelmansa, mitä ne sitten meillä kenelläkin ovat. Vanhal-
la rakennuksella on oma tarinansa, johon on suhtaudutta-
va kunnioittavasti ja joka pitää kertoa edelleen tuleville su-
kupolville.

Rakennuksen siirtäminen irrottaa sen omasta konteks-
tistaan ja rakennuksen paikkaan sidottuja ja myös materi-
aalisia (esimerkiksi siirrossa vaurioituneet tai uuden omis-
tajan mukavuusvaatimusten vuoksi muutetut osat) alku-
peräisyysarvoja häviää siirron myötä.

Näiden tosiasioiden perusteella jäljelle jää siis vain yk-
si päätösvaihtoehto: osoitteessa Töyrykatu 5 puistoalueel-
la sijaitsevan pienen puurakennuksen paikallaan säilyttä-
minen.

Ja päähäni soimaan jää yksi lause: mikä sen päätöksen 
tekemisessä niin kestää?
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