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ALOITE HOME -JA SISÄILMAONGELMAISTEN KAUPUNGIN TILOJEN SELVITTÄMISESTÄ

Kaupungissa on lukuisia sisäilma - ja homeongelmista kärsiviä kouluja, päiväkoteja, leikkipuistoja ja
nuorisotaloja. Osa rakennuksista alkaa olla käyttöikänsä puolesta lopussa, mutta myös rakentamisen
aikainen valvonta ja jälkiseuranta on pahasti puutteellista.
Rakennusten korjausten toteuttaminen on lottoarvontaa ja huutokauppaa, vaikka ongelmat tiedostetaan ja tunnustetaan. Tilanne tuntuu olevan sekava ja kaoottinen. Asian suhteen ei joko haluta tai tiedetä koko totuutta, mahdollisesti molempia. Poliittista tahtoa asiaan hoitamiseen tuntuu löytyvän monelta vain teoriassa. Vedotaan taloudelliseen tilanteeseen, vaikka kaupungin tulos on vuosi toisensa
jälkeen ylijäämäinen ja kunnallisveroprosenttiakin on varaa laskea.
Rahallisesti mitattuna lasten ja nuorten, sekä henkilökunnan altistuminen, sairastuminen astmaan tai
muihin hengitystieinfektioihin ja vanhempien sairaslomapäivät tulevat yhteiskunnalle kalliiksi. Mikäli
ongelmiin ei puututa tarpeeksi ajoissa, loppulasku on vieläkin suurempi.
Rahaakin arvokkaampaa on ihmisten terveys ja hyvinvointi,
kukaan ei tunnu ottavan asiasta todellista vastuuta.
Kaupungin valtuustostrategiassa on linjattu suunnitelma sisäilmaongelmista kärsivien koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen korjaamisesta.
Me allekirjoittaneet valtuutetut vaadimmekin, että meille laaditaan tarkka tutkimus, listaus, kustannusarvio ja , kuntoluokitus niistä sisäilmaongelmaisista kiinteistöistä joita tällä hetkellä on käytössä, sekä
aikataulusta miten korjaukset on tarkoitus käytännössä toteuttaa. Tutkimuksessa on otettava huomioon terveydelliset ja taloudelliset vaikutukset tiloja käyttävien ihmisten osalta. Kaupunki kun maksaa henkilöstön palkat myös sairaslomien ajalta, sijaiset, työterveyden yms.
Tahdomme myös vertailutietoa kohteista, olisiko kiinteistöjen rakentaminen ja ylläpito ollut pitkällä aikavälillä kustannustehokkaampaa kun alunperin olisi rakennettu kiinteistöt kunnolla ja valvottu asiaa,
kuin korjattu jälkikäteen rakennuksia, osin useampaan kertaan
Helsingin pitää olla maailman toimivin kaupunki myös käytännössä.
Helsingissä 30.3.2018
Sami Muttilainen
valtuutettu

Helsingissä 11.04.2018
Muttilainen Sami (1 + 49)

Strandén Juhani

Kopra Pia

Said Ahmed Suldaan

Korkkula Vesa

Hernberg Kaisa

Alametsä Alviina

Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 11.04.2018

Hyttinen Nuutti

Vuorinen Tuulikki

Pennanen Petrus

Halla-aho Jussi

Raittinen Timo

Ebeling Mika

Malin Petra

Kivelä Mai

Raatikainen Mika

Koivulaakso Dan

Puska Pekka

Laaksonen Heimo

Laine Anna

Nuorteva Johanna

Stranius Leo

Arhinmäki Paavo

Vepsä Sinikka

Mohamed Abdirahim

Rantanen Mari

Moisio Elina

Honkasalo Veronika

Arajärvi Pentti

Månsson Björn

Vuorjoki Anna

Peltokorpi Terhi

Sydänmaa Johanna

Holopainen Mari

Yanar Ozan

Nordström Laura

Venemies Mauri

Chydenius Jussi

Pajunen Jenni

Järvinen Jukka

Aro Katju

Ohisalo Maria

Anttila Maija

Silvo Satu

Niinistö Jussi

Väyrynen Paavo

Saxberg Mirita

Wallgren Thomas

Turkkila Matias

Diarra Fatim
.

Aloite

