Hankala niskalenkki homeesta
UUTISANALYYSI: Eduskunnalla on edessään vaikea työ setviä kosteus- ja homeongelmia,

kirjoittaa HS:n kotimaantoimittaja Janne Toivonen.
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LÄHIKUUKAUDET

eduskunnassa haisee home.
Työterveyslaitos (TTL) luovutti tarkastusvaliokunnalle
eilen raporttinsa, jossa se kartoitti sisäilmaongelman laajuutta. Valiokunta kuulee nyt
kymmeniä asiantuntijoita ja
rustaa keväällä mietinnön siitä, mitä valtavalle homekakulle pitäisi tehdä.
Ongelma on kaikkea muuta
kuin pieni, raportti kertoo.

Korjausrahat on alimitoitettu,
korjausvelka kasvaa ja terveyskulut kasvavat. TTL:n arvion
mukaan ne ovat vuosittain jo
puoli miljardia euroa. Jopa
miljardiluokan kertakorjaus
voisi maksaa itsensä takaisin
parissa vuodessa, laskee TTL:n
sisäilma-auktoriteetti, professori Kari Reijula.
Mutta kokonaisuutta ei katso kukaan. Ja vaikka suuri osa
asunnoista ja kouluista on terveitä, mätä yksilö sattuu jokaisen kohdalle todennäköisesti
ainakin kerran elämässä.
JOIDENKIN liha ei kestä, altis-

tus on liian suuri ja käy huono
tuuri: sisäilma sairastuttaa vakavasti. Tällaisia ihmisiä on
Suomessa. . . niin, paljonko?
Kukaan ei tiedä.

Vakavimmin sairastuneiden
etujärjestö Homepakolaiset on
koko puolitoistavuotisen olemassaolonsa ajan vaatinut, että viranomaisten pitää selvittää sairastuneiden määrä.
Syyskuussa 2011 se lähetti sosiaali- ja terveysministeriöön
(STM) kysymyksiä: miksei
määriä ole laskettu tai toimenpideohjelmia tehty?
Vastauksia ei ole kuulunut,
järjestön puheenjohtaja Katja
Pulkkinen kertoi puhelimitse.
Kuukausi sitten Homepakolaiset teki asiasta kantelun oikeuskanslerille.
Puhuttuani Pulkkisen kanssa soitin STM:n ympäristöterveysyksikön johtajalle Jari
Keinäselle, jonka mukaan heidän järjestelmästään näkyy,
että vastauskirje on lähetetty

helmikuussa 2012.
Mitä kirjeelle on tapahtunut, sitä ei kukaan tiedä.
Pulkkisen mukaan viranomaisten suhtautuminen on
ollut vähättelevää.
HELSINGIN yliopiston professori Mirja Salkinoja-Salonen
tutkimusryhmineen on Suomessa
järjestelmällisimmin
etsinyt kosteusvauriokohteista
sairastuttavia tekijöitä.
Itsepäisenä pidetty Salkinoja-Salonen on tuonut sairastuneille toivoa. Hän on ainoa,
joka puhuu julkisesti homeiden tuottamista myrkyistä oireiden mahdollisena lähteenä.
Hän on tehnyt asiasta useita
julkaisukynnyksen ylittäneitä
tutkimuksia ja tuonut tuloksensa vuosittain keskusteluun.

TTL:n raportissa on useita
sivuja terveyshaittojen mahdollisista aiheuttajista ja myrkyllisyydestä. Montako kertaa
Salkinoja-Salosen tutkimukset
mainitaan?
Ei kertaakaan.
Se on outoa, sillä SalkinojaSalonen ja TTL:n tutkijat työskentelevät yhdessä huippututkijoiden
Toxtest-ryhmässä.
Ryhmään koottiin alan parhaat tutkijat kehittämään menetelmää, jolla sisäilman myrkyllisyydestä pystytään arvioimaan homevaurion vakavuus.
Solidaarisuus ei siis näytä
ulottuvan edes saman työryhmän jäseniin. Eipä sillä, HS:n
tietojen mukaan työ on ollut
riitaista, ja siitä uhkaa tulla
pannukakku.

Soitin Reijulalle ja kysyin,
miksi Salkinoja-Salosta ei mainita kertaakaan. Vastaus: hänen tuottamansa tieto ei ole
järisyttävän uutta, ja keskeisimmät kysymykset tulevat raportissa käsitellyiksi.
TARKASTUSVALIOKUNTA

lupaa ottaa sisäilmakysymykseen puolueettoman ja reilun
kannan. Samaa on vakuuteltu
ennenkin, kunnes on törmätty
muureihin.
Tämän jutun viimeiset sanat lausui keskiviikkona puhelimessa tarkastusvaliokunnan
puheenjohtaja Tuija Brax
(vihr):
”Toivon, että alan asiantuntijat keskittyisivät auttamaan
kansakuntaa eivätkä kampittamaan toisiaan.”

