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§ 176
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto valtuutettu Kantolan aloitteeseen asunnottomien kontti-majoituksesta
HEL 2016-003261 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
"Valtuutettu Helena Kantolan aloitteessa HEL 2016-003261 esitetään,
että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet kokeilla MAL-sopimuksen puitteissa ja yhteistyössä valtion kanssa konttimajoitusta Helsingin
asunnottomille samalla kun testataan ”pienet tuvat" -mallia vaikeimman
asunnottomuusryhmän ratkaisuna. Helena Kantolan toisessa aloitteessa HEL 2016-006868 esitetään, että Helsingin kaupunki aloittaa kiireellisenä kokeiluhankkeena 200 konttiasunnon suunnittelun sekä rakentamisen sopivaksi katsomalleen tontille.
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi 1.3.2016 lausunnon kaupunginhallitukselle luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2016 (AM-ohjelma). Siinä todetaan, että sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta erityisesti kohtuuhintaisten pienten asuntojen puute hankaloittaa erityisasumisen piirissä olevien mielenterveyskuntoutujien ja lastensuojelun piirissä olevien nuorten siirtymistä normaaliasumiseen silloin, kun vahvemman tuen tarve lakkaa.
Myös suurin osa asunnottomista on yksinäisiä henkilöitä, joille riittää
pieni asunto. Nuoret ovat valmiita tinkimään mm. asuntojen pinta-alasta.
Lausunnossaan sosiaali- ja terveyslautakunta esitti, että kaupungin tulisi toteuttaa esimerkiksi kokeiluhankkeiden avulla muunneltavia asuntoja, jotka ensin ovat pieniä asuntoja, mutta jotka voidaan tarvittaessa
muuttaa perhe- tai yhteisöasunnoiksi. Tällöin vuokratkin vastaisivat paremmin nuorten maksukykyä.
Konttiasumisen kokeilu voisi olla yksi tapa lisätä pienten asuntojen tarjontaa. Kokeilu tulisi kuitenkin rakentaa kestävällä tavalla. Jos konttiasumista ei voi toteuttaa pysyvänä ratkaisuna, on erityisen tärkeää taata
näissä asunnoissa asuville pysyvä uusi asunto myös silloin, kun konteista jostain syystä luovutaan. Konttiasumiseen voisi myös liittää monien asukkaiden kaipaamaa yhteisöllisyyttä. Pienten asuntojen yhteyteen voisi pesutupien ja saunojen lisäksi toteuttaa yhteistiloja erilaiseen
kokoontumiseen, harrastuksiin ja ruuanlaittoon. Osan asunnoista tulisi
sopia myös muiden kuin yksinasuvien asumiseen.
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Mahdollisessa konttiasumiskokeilussa tulisi ainakin osan asunnoista olla esteettömiä.
Kalle Tuomola on tutkinut diplomityössään esteettömyysmääräysten toteutumismahdollisuuksia opiskelija-asunnoissa. Hänen johtopäätöksensä on, että hyvällä suunnittelulla voidaan perusesteettömyys toteuttaa
tiloja tuhlaamatta pinta-alaltaan jopa n. 25 m2 asunnoissa.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Asunto on ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta keskeinen tekijä.
Kaikki ratkaisut, joilla vähennetään asunnottomuutta, vaikuttavat positiivisesti terveyteen ja hyvinvointiin."
Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256
pirjo.sipilainen(a)hel.fi
Pirkko Suppanen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 43895
pirkko.suppanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Allekirjoitettu, Kantola Helena ym. valtuustoaloite Kvsto 16.3.2016 asia
12
Aloite 200 konttiasunnon rakentamisesta

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Lausuntoehdotus
Lausunto on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Helena Kantola ja 28 muuta valtuutettua ovat tehneet
16.3.2016 liitteenä 1 olevan valtuustoaloitteen.
Helena Kantola ja 17 muuta valtuutettua ovat tehneet 8.6.2016 liitteessä 2 olevan valtuustoaloitteen 200 konttiasunnon rakentamiseksi,
HEL2016-006868, johon annetaan tämän lausunnon yhteydessä vastaus.
Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakuntaa antamaan molemmista asioista lausunnon kaupunginhallitukselle viimeistään 16.8.2016.
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