
Viesti Helsingin kaupunginvaltuustolle hätämajoituksen saamiseksi 2.9.2011

2.9.2011. Lähetetty kaikille Helsingin kaupunginvaltuuston jäsenille sekä kaupunginjohtajalle.

Hätätilanne,

Otamme teihin yhteyttä kiireisen hätäasian tiimoilta. Olemme ryhmä sisäilmasta vakavasti sairastuneita
ihmisiä. Kohdallamme altistuminen kosteusvauriomyrkyille on johtanut niin vakavaan elimistön
häiriötilaan, että emme kykene enää löytämään sellaista asuntoa, jossa voisimme ilman vakavia oireita
olla ja asua. Kyseessä on kosteusvaurioaltisteiden aiheuttama immuunijärjestelmän häiriintyminen,
minkä vuoksi reagoimme pienillekin määrille altisteita. Oireet ovat rajuja kuten verenvuotoja, kuumeilua,
nivelkipuja ja -vaurioita sekä oksentelua. Kyse ei ole pelkästään meidän herkkyydestämmme vaan myös
rakennuskantamme huonosta kunnosta. Uudet asunnot ovat meille pahimpia, rakentamisen laatu ja
rakentamisessa käytetyt materiaalit ovat usein teollisuuden - ei terveellisyyden - sanelemia. Me olemme
tästä ensimmäisiä käytännön indikaattoreita.

Olemme jättäneet 24.8. kuntalaisaloitteen hätämajoituksen järjestämiseksi niille, jotka em. syistä ovat
ilman sopivaa sisätilaa, jossa olla. Osa meistä nukkuu tällä hetkellä teltassa, osa parvekkeilla ja osa kärsii
vakavista ja pysyviä haittoja aiheuttavista oireista kotonaan. Olemme kaikki kokeilleet lukuisia asuntoja
löytämättä sopivaa. Aloitteessa ehdotamme pikaista ja näkemyksemme mukaan edullista ratkaisua
ongelmaan: Kaupunkiin rakennetaan kokeiluluontoisesti 5 - 10 pientä (n. 3 x 3m) täyshirsimökkiä, mökit
rakennetaan rossipohjaisiksi ja siirrettäviksi joten ne voi pystyttää ja purkaa nopeasti. Mökeissä ei
tarvitse olla pesutiloja, vaan pesumahdollisuus voidaan järjestää joko erikseen rakennettavaan suihkuun
tai lähistöltä vuokrattavaan asuntoon, jota voisimme yhteiskäyttää. Tämä ratkaisisi tilanteen pahimmilta
osin ensi talveksi, ja samalla voitaisiin arvioida mökkiratkaisun sopivuutta pidemmän aikavälin ratkaisua
mietittäessä, joka tietenkin on pidempi prosessi.

Tämä olisi halpa ratkaisu suhteessa siihen kärsimykseen, jota tilanne meille aiheuttaa. Haluamme myös
painottaa, että emme ole kerjäämässä ilmaisia asumispalveluja, vaan tottakai maksamme tiloista sopivaa
vuokraa. Kunnolliset asuinolosuhteet myös takaavat meille työssäpysymisen/töihin paluun - olemme
kaikki vielä työkykyisiä ja työhaluisia sopivien asuin- ja työjärjestelyjen löytyessä.

Painotamme, että tähän sairauteen ei ole muuta hoitoa kuin altistuksen välttäminen joten
hätämajoituksen järjestäminen vastaa kohdallamme lääkehoidon antamista vakavasta sairaudesta
kärsivälle. Vaihtoehto on, että elämme talven yli epäinhimillisissä ulko-olosuhteissa tai sairastuen
vakavasti sisätiloissa. Tämä ei ole lain mukaista, sillä sekä perustuslaki että sosiaalihuoltolaki edellyttävät
tarjoamaan kuntalaisille inhimilliset elinolosuhteet ja tarjoamaan apua asunnon järjestämisessä
erityisestä syystä sitä tarvitseville. Perustuslaki kieltää ihmisten heitteillejätön.

Pyydämme teitä reagoimaan pikaisesti ryhmämme hätätilaan. Lisätietoja ja mm. tutkimustietoa
sairaudesta löytyy kotisivuiltamme osoitteesta www.homepakolaiset.fi tai allekirjottaneilta.
Ympäristöministeriön Kosteus- ja Hometalkoot on luvannut antaa asiantuntija-apua
hätämajoitusratkaisuiden suunnittelussa www.hometalkoot.fi.

Yhteistyöterveisin,
pj. Katja Pulkkinen (puhelinnumero poistettu)
varapj. Klaara Lähteenaro (puhelinnumero poistettu)
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