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Helsingin kaupunki omistaa palion kiinteistojii. Moni kiinteisto alkaa olla
peruskorjausvaiheeSsa. Ongelmia on havaittu myos uudemmaSsa rakennuskannassa
Erityisesti huolta on kannettu julkisista rakennuksista, kuten kouluista ja paivakodeista.
Pitkdaikainen altistuminen homeelle merkitsee oireilua ja jopa sairauksien kehittymisti
elinikiiiseksi vaivaksi.

Vdhemmdlle huomiolle ovat jaeneet helsinkiliiisten kodit ja niiden kunto. Usein perheet
muuttavat tavarotneen asuntoon ja asunnossa olevat ongelmat havaitaan vasta viikkojen
kuluttua. Yhtioilla on toki tapana tehdd "katsastus" asuntoon asukkaiden vaihdon
yhteydessii, jossa ilmeisesti paatetaan asuntoon tehtdviit korlaukset. Asukkaat tekevat
muuton idlkeen listan todetuista puutteista.
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Esimerkkitapauksessa asunnossa ilmeni seuraavat ongelmat:
-keitti6n ulkoseindssd ja lattianurkkauksessa oli kosteus/homevaurio
-asunnon ilmanvaihto ei toiminut
-oesukoneen viemdriliitante oli asennettu siten, ettd viemdrin hajut tuulettuivat asuntoon
-lattialistojen alta paljastui turkiskuoriaisten koteloita
-kylpyhuoneen ja eteisen vSlisessd seinassa ja kylpyhuoneen oven edessd lattiassa
kosteus/homevaurio
-suihkun urkkauksen alalaatoissa todettiin poikkeavan korkeita rakennekosteuslukemia
-suihkukalusteen vedenpaine on niin suuri ettei lattiakaivo suihkun lattian pienelld kaadolla
jaksa
vetaa syntynytte vetta viemariin vaan todenndkoisesti vesi on levinnyt kylppariin
-kynnyksen
yli eteisen lattiaan ehkd jopa talon rakentamisesta ldhtien'
-iimanvaitrtokanavassa todettiin savukokeilla reika, minka takia ilmanvaihto ei ole toiminut

ongelmaa pahentaa se, ettd apua ja vastuunkantajaa on vaikea loytaa. Rakennuttajan
ua.i6 on yleensa kulunut umpeen. Miten on mahdollista, ettii jZilkitarkastuksessa ei ole
l6ydetty viiheita, kuten liittimien vaerinasennusta tai suoranaisia vesivuotoja?
Esimerkkitapaus on Helsingin kaupungin omistamasta kiinteistdyhtiostdi, Heka-yhti6sta.
Kun asukkaat ottivat yhteytte yritykseen ja toimitusjohtaja ja tekninen isennditsija tulivat
oaikalle katsastamaan asuntoa. Katsastustilanteessa tekninen isiinnditsijd ei puhua
pukahtanut ja toimitusjohtajan kiiytos oli asukkaan mielestd epirasiallista. Asukkaiden
ongelmiin ei puutuftu ja ne katsottiin aiheettomaksi sekd heidiin mielestaan asukkaat eivet
osanneet muuta kuin valittaa.
Aloite
Me valtuutetut esitdmme, ettd kaupunki laatisi ympdristdkeskuksen asiantuntijoiden
kanssa suunnitelman kuinka kaupungin asuntokannan kunto kaytaisiin ldpi Samalla myos
laadittaisiin toimenpideohjelma kuka vastaa epdkohtien korjaamisesta ja millii aikataululla.
jotta
Olisi my6s syytd selventdd kuinka uusien rakennuskohteiden tarkastus tehdEiiin,
urakoitiijat vistaavat rakennusvirheistii eivdtkii korjausmaksut kaadu helsinkildisten
veroma(sajien kannettaviksi. Lisdiksi on laadittava suunnitelma kuinka vuokralaisen
vaihtuessa asuntojen kunto kartoitetaan.
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