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Vastaus vt Kati Peltolan kysymykseen homeelle vaikeasti allergisoi-
tuneiden ihmisten asumisesta 

HEL 2011-003556 T 10 06 00 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus 

Kysymyksessä tiedustellaan Homepakolaiset -nimisen ryhmän teke-
män kuntalaisaloitteen valmistelutilannetta, muita ratkaisuja homeelle 
vaikeasti allergisoituneiden ihmisten terveelliseen asuttamiseen sekä 
mahdollisuutta ylläpitää seudullista rekisteriä sairaille ja vammaisille 
soveltuvista erityisasunnoista. 

Vastauksena esitettyihin kysymyksiin kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistö-
tointa johtava apulaiskaupunginjohtaja toteaa seuraavaa: 

Homepakolaiset ry on jättänyt kunnan asukkaan aloitteen, jossa esite-
tään, että Helsingin kaupunki rakentaisi muutamia hirsimökkejä sellai-
sille vaikeasti homeallergisoituneille henkilöille, jotka eivät ole löytäneet 
itselleen sopivaa asuntoa. Vastaus aloitteeseen on valmisteilla ja anne-
taan aikanaan kaupunginjohtajan toimesta. Valtuuston työjärjestyksen 
mukaisesti aloite ja siihen annettu vastaus tuodaan kaupunginvaltuus-
tolle tiedoksi vuoden 2011 kunnan asukkaan aloitteiden käsittelyn yh-
teydessä kevätkaudella 2012. 

Homeongelmista kärsivien on mahdollista hakea kaupungin vuokra-
asuntoa. Suurin osa kaupungin vuokra-asunnoista on aravalainoitettu-
ja, joten niiden asukasvalinnassa noudatetaan tarveharkintaa. Tervey-
dellinen peruste ja siitä johtuva mahdollinen asunnottomuus ovat teki-
jöitä, jotka priorisoivat asunnonhakijan asunnonvälityksessä. Jos ha-
kemukseen on liitetty terveystarkastajan tai ympäristökeskuksen lau-
sunto homeongelmasta, ja mahdollisesti myös lääkärinlausunto, hake-
mus luokitellaan erittäin kiireelliseksi. Kaupungin vuokra-asuntojen väli-
tyksessä pyritään löytämään kuluttajan tarvetta vastaava asunto, joka 
täyttää esitetyt toiveet ja erityisvaatimukset. 

Helsingin vuokra-asuntokannassa on 224 erityisesti sairaille ja liikunta-
vammaisille tarkoitettua asuntoa. Vuonna 2010 näitä asuntoja välitettiin 
41. Tällä hetkellä tällaista erityisasuntoa hakee 32 hakijaa. Inva -
mitoitettuja erityisasuntoja tarjotaan vain sellaista tarvitseville hakijoille. 
Asukasvalinnoissa tehdään tiivistä yhteistyötä sosiaaliviraston vam-
maispalvelun kanssa. Sosiaalivirastolla on myös omassa hallinnassaan 
erityisvarusteltuja asuntoja, joita he tarjoavat asiakkailleen. Vam-
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maisasuntojen tarjonta on kohtuullisen hyvin vastannut niiden kysyn-
tään. 

1990-luvun puolivälin jälkeen valmistuneet vuokra-asunnot ovat kaikki 
esteettömiä ja sopivat yleensä erilaisista sairauksista ja liikuntavam-
moista kärsivien tarpeisiin. Kaupungin vuokra-asuntojen välityksessä 
pyritään löytämään kuluttajan tarvetta vastaava asunto, joka täyttää 
esitetyt toiveet ja erityisvaatimukset. Vammaisten henkilöiden erityisti-
lanne ja asunnontarpeen kiireellisyys huomioidaan hakemuskäsittelys-
sä. 

Helsingissä kaupungin vuokra-asuntoja haetaan useimmiten kaupun-
ginosatasolla. Varsinkin sairaat ja liikuntavammaiset haluavat useimmi-
ten pysyä ennestään tutuilla alueilla, lähellä tuttavien ja sukulaisten 
verkostoa. Pääkaupunkiseudun yhteisen erityisasuntorekisterin ja kes-
kitetyn asunnonvälityksen järjestämiselle ei ole toistaiseksi ollut tilaus-
ta. 

Lisätiedot 
Miliza Ryöti, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 25407 

miliza.ryoti(a)hel.fi 
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