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OIKAISUVAATIMUS PÄÄTÖKSEEN D/267/10.00.02.12/2014  

Yhdistyksemme sääntöjen mukaisena tarkoituksena on lisätä 

järjestöyhteistyötä sekä asukkaiden kansalaisuuteen ja demokratiaan, 

yhteisiin arvoihin sekä yhteiseen historiaan ja kulttuuriin liittyvää toimintaa 

Lahdessa ja Lahden lähialueilla. Sääntöjä noudattaaksemme ilmaisemme 

tyytymättömyytemme teknisen lautakunnan 26.8.2014 tekemään 

päätökseen D/267/10.00.02.12/2014 (§ 131) koskien Kukkilan kylän 

kiinteistön Tuulensuu RN:o 2:17 myyntiä tarjouskilpailulla (Enonsaari). 

 

Tuulensuu on yksi Lahden kaupungin ns. imagokiinteistöistä 

(suojeluarvoja ja vetovoimatekijöitä omaavat rakennukset). On 

lyhytnäköistä myydä yhteistä arvo-omaisuutta etenkin, kun kaupunkilaisten 

käyttötarvetta ja -halukkuutta ei ko. kiinteistön osalta ole mitenkään 

selvitetty. Tilakeskus väittää, ettei kiinteistölle ole ollut kysyntää. 

Tilakeskus ei kuitenkaan ole missään ilmoittanut mahdollisuudesta käyttää 

tai vuokrata Tuulensuun huvilaa. Tilakeskuksen tehtävä ei ole vuokrata 

kiinteistöjä yksityisille ja siksi he eivät sitä tee. Jos Tilakeskus ei suostu 

vuokraamaan kiinteistöä, on kysynnän ja käyttötarpeen osoittaminen 

mahdotonta.  

 

Jos kaupunki liiallisesta velkaantumisesta johtuen joutuu tilanteeseen, 

jossa omaisuutta on pakko myydä, ei ole tarkoituksenmukaista myydä sitä 

alihintaan. Tuulensuun kiinteistön on arvioinut ainoastaan yksi 

kiinteistövälittäjä. Tarjouskaupan pohjahinta on perustelut huomioidenkin 

alhainen, jos nyt kaupunkilaisten yhteistä omaisuutta oleva kiinteistö 

myydään yksityiselle taholle yksityiskäyttöön. 

 

Enonsaaren osayleiskaava on vahvistettu 17.7.2000. Osayleiskaavassa 

Tuulensuun kiinteistö on osoitettu yhteisöjen lomailukäyttöön (RM/2). 

Myyntipäätöksessä todetaan, että kiinteistön käyttötarkoitus on  
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muutettavissa myös yksityiseen käyttöön. Kaikkeahan voi aina muuttaa, 

mutta ensisijaisesti on lähdettävä siitä, että Tuulensuu pysyy 

yhteisökäytössä. Yhteisökäytössä oleva huvila ja siellä järjestettävät 

toiminnot hyödyttävät monia kaupunkilaisia ja ovat siksi strategian 

mukaisia. 

 

Vaadimme myyntipäätöksen kumoamista ja Tuulensuun kiinteistön 

tarjoamista lahtelaisten käyttöön esimerkiksi kohtuullisella vuokralla (esim. 

kesäleirit, leirikoulut).  

 

Jos myyntipäätöstä ei kumota, vaadimme oikaisuvaatimuksemme 

hyväksymistä siten, että luovutusehtojen kohtaa 1. ja 2. muutetaan niin, 

että kiinteistö myydään ilman pohjahintaa tai ainakin huomattavasti 

pienemmällä pohjahinnalla tulevan käyttötarkoituksen perusteella 

yhteisökäyttöön, suosien mahdollisimman monia lahtelaisia hyödyttäviä 

toimintoja (ei korkeimman tarjouksen tehneelle).  

 

Jos kiinteistö kuitenkin myydään yksityiskäyttöön, vaadimme Tuulensuun 

kiinteistön hinnan arvioittamista useammalla kiinteistövälittäjällä.  

 

Strategiakohdat  

  C4 Konserni toimii ympäristölähtöisesti. Ilmasto- ja   
   ympäristövaikutuksien pienentäminen, ilmastonmuutokseen  
   sopeutuminen sekä resurssitehokkuus  
   huomioidaan kaikessa toiminnassa, hankinnoissa ja  
   investoinneissa 

 • Kestävä omaisuudenhoito 

  D Kaupungin talous on tasapainossa pitkällä aikavälillä 
 

B5 Lahdesta tehdään lapsiystävällinen kaupunki 

 

Varaamme oikeuden tarvittaessa täydentää oikaisuvaatimusta ennen 

teknisen lautakunnan käsittelyä. 

 

Ystävällisin terveisin, 

 
Liekki ry  

   
 
 

Hanna Virtanen, pj. 
  p.040-5944434 

 


