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Esitän kuntalaisaloitteessani terveellisten väistötilojen perustamista Helsingin kaupungin koulujen
sisäilmaongelmien vuoksi vakavasti ja pysyvästi sairastuneille työntekijöille ja oppilaille.

Helsingin kaupungin kouluissa sairastuu epäterveellisen sisäilman vuoksi jatkuvasti työntekijöitä, joista
osa niin vakavasti, ettei heille enää pystytä osoittamaan sopivia työtiloja Helsingin lukuisista
koulurakennuksista. Vakavasti sairastuneet, mutta edelleen työkykyiset työntekijät haluavat käydä
töissä, mutta se on mahdotonta terveellisten työtilojen puuttuessa. Ongelmat ja kustannukset
kumuloituvat, ja kaupungin tuleekin pikaisesti löytää ratkaisu, jotta työntekijät voivat palata kaupungille
kalliiksi tulevilta sairauslomilta takaisin työelämään. Sairauslomien pitkittyessä monet sairastuneet
työntekijät ovat vaarassa jäädä ilman minkäänlaista toimeentuloa, joten kyse on myös perustuslaillisten
perusoikeuksien (mm. oikeus perusturvaan, työhön ja toimeentuloon) turvaamisesta. Tällä hetkellä moni
vakavasti sairastunut joutuu sairastumaan yhä pahemmin etsiessään turhaan sopivaa työtilaa
Helsingistä. Tällainen koulujen kiertäminen ja sen myötä terveyden jatkuva heikentyminen voidaan
estää, jos kaupungilla on tarjota sopivia väistötiloja pahiten sairastuneille. Uusia sairastumisia on
odotettavissa, sillä oireilevia koulutyöntekijöitä on Helsingissä tiettävästi erittäin paljon. Myös vakavasti
oireilevat ja sairastuneet oppilaat tulee huomioida, ja tarjota heille tilat, joissa he voivat jatkaa
koulunkäyntiään normaalisti.

Ehdotan suhteellisen edullista, nopeaa ja todennäköisesti toimivaa ratkaisua tähän laajaan ongelmaan.
Viittaan ehdotuksessani toiseen kuntalaisaloitteeseen (aloitteen jättäjä Homepakolaiset-yhdistys), jossa
pyydetään Helsingin kaupunkia järjestämään hätämajoitusta epäterveellisestä sisäilmasta pahoin
sairastuneille ja tästä syystä kotia vailla oleville helsinkiläisille. Homepakolaisten ratkaisuehdotus on
tilojen osalta samankaltainen, kuin mitä esitän ratkaisuksi kouluissa sairastuneiden työssäkäynnin
turvaamiseksi:

Joidenkin helsinkiläiskoulujen pihapiireihin rakennetaan asiantuntijavoimin väistötiloiksi kuivasta, nk.
perinteisestä hirrestä työtiloja vakavasti sairastuneille työntekijöille ja oppilaille. Rakennuksissa
käytetään vain luonnonmukaisia rakennusmateriaaleja, jolloin rakennuksista tulee hengittäviä ja siten
terveellisiä. Rakennuksiin ei valeta varsinaisia perustuksia eikä niissä kaikissa tarvitse välttämättä olla
juoksevaa vettä. Rakennukset ovat rossipohjaisia tai esimerkiksi liikuteltavia rakennuksia lavoilla pyörien
päällä, jolloin tilat voidaan siirtää koulun pihalta toiselle koulujen tarpeiden mukaan. Asialla on kiire, sillä
Helsingissä on useita ”työpaikkakyvyttömiä” koulutyöntekijöitä, jotka odottavat sopivaa työtilaa
voidakseen jatkaa työskentelyä ja saadakseen sen myötä perusturvaa. Osalla heistä elimistö ei enää
kestä uusia työpaikkakokeiluja nykyisissä koulurakennuksissa. Heidän lisäkseen Helsingin kouluissa
työskentelee edelleen vakavasti oireilevia henkilöitä, joille tulee kiireesti tarjota puhtaat työtilat, jotta
sairaus ei ehdi kehittyä pysyväksi.

Pyydän ystävällisesti, ettei henkilötietojani (osoite, gsm-numero ja sähköpostiosoite) julkaista
internetissä, jos kuntalaisaloite laitetaan luettavaksi verkkoon.
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Lisätietoja ja mahdollisia yhteistyötahoja
Viittaan Homepakolaisten hätämajoitusta koskevassa kuntalaisaloitteessa esitettyihin lisätietoihin ja
mahdollisiin yhteistyötahoihin: työpaikoilla sairastuneiden ongelma on samankaltainen kuin



hätämajoitusta tarvitsevilla, joten myös ratkaisumalli on monelta osin yhteinen.
Huonolaatuinen sisäilma on suuri ongelma helsinkiläiskouluissa, ja siksi erilaisia korjaustoimenpiteitäkin
tehdään jatkuvasti. Helsinki on kohdentanut paljon määrärahoja ongelmien korjaamiseksi. On kuitenkin
huomioitava, etteivät korjatutkaan koulurakennukset sovellu pahiten sairastuneiden työpaikoiksi eikä
kaupungin tarjoama uudelleen sijoitus muihin työtehtäviin ole mahdollinen. Pahiten sairastuneiden
elimistö ei kestä yhä uusia työtilakokeiluja, sillä ”testausmenetelmänä” käytetään jopa hengenvaarallista
ihmiskeholla testaamista. Monen kohdalla uudelleen sijoituksen ongelmaksi muodostuu myös sopivan
koulutuksen puute. Kouluttautuminen uusiin työtehtäviin ei välttämättä ole mahdollista, sillä oleskelu
suurimmassa osassa julkisia rakennuksia on mahdotonta. Opiskelu ei välttämättä ole vaihtoehto
taloudellisistakaan syistä, sillä monen kohdalla jatkuva ja jopa useita vuosia kestänyt sairastelu on
johtanut huomattaviin ansionmenetyksiin. Edellä mainitut seikat huomioiden on tunnustettava ongelman
erityispiirteet ja tartuttava tähän vakavaan epäkohtaan aivan uusin ja luovin ratkaisuin. Yhtenä
ratkaisuna ehdotan hirrestä tehtyjä väistötiloja, mutta sairastuneiden ja vakavasti oireilevien suuri
lukumäärä huomioiden myös asiantuntijavoimin rakennetun luonnonmukaisen kokeilukoulun
rakentaminen olisi tässä tilanteessa perusteltua.

Hirsirakennukset ovat osoittautuneet monen sairastuneen kohdalla sopiviksi, ja luonnonmukainen
rakentaminen on muutenkin nostettu keskusteluihin, kun Suomessa vallitsevaa epäterveellistä
rakentamistapaa ja terveydelle haitallisia rakennusmateriaaleja on kritisoitu. Haluan korostaa, että koulut
ovat pääasiassa lasten työpaikkoja, joten uusien koulujen kohdalla tulisi muutenkin miettiä rakentamisen
terveellisyyttä ensisijaisena kriteerinä.

Helsingin kaupunki käyttää koulujen väistötiloina mm. työmaaparakkeja. Niihin verrattuna
hirsirakennukset ovat paitsi terveellisiä, myös edullisia, kauniita ja ekologisia.

Lisätietoja antaa: Homepakolaiset-yhdistys
www.homepakolaiset.fi

Ystävällisin terveisin Katariina Aaltonen,

työssään Myllypuron ala-asteella epäterveellisestä sisäilmasta pysyvästi sairastunut helsinkiläinen
luokanopettaja


