
 
Kannanotto Sofianlehdonkadun toimipisteen sisäilmanlaadun huomioimisesta  

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on ilmoittanut 26.4.2017 aikeestaan siirtää toimintonsa pois 
Kätilöopiston sairaalasta seuraavan puolen vuoden aikana. Kätilöopiston sairaala sijaitsee 
Sofianlehdonkatu 5:n kiinteistössä. Syyksi toiminnan siirtoon on kerrottu tutkimuksissa löytyneet laaja-
alaiset sädesieniesiintymät sekä laho- ja mikrobivauriot. HUS:n tiedossa on, että sairaalan 
henkilökunnalle on aiheutunut terveydellisiä haittoja sisäilmaongelmien vuoksi. 

Kätilöopiston sairaalan sisäilmaongelmista ja tutkimuksen tuloksista on uutisoitu monissa medioissa ja 
uutiset ovat puhututtaneet myös toimipisteemme opiskelijoita, koska koulumme sijaitsee samassa 
kiinteistössä. Metropolia Ammattikorkeakoulu on reagoinut syntyneeseen keskusteluun julkaisemalla 
opiskelijoilleen ja henkilöstölleen tarkoitetussa OMA-palvelussa tiedotteen asiasta. Tiedotteessa 
kerrotaan, että Helsingin kaupunki on teettänyt 2016 Metropolian käytössä olevissa tiloissa suppean 
kuntotutkimuksen. Tiedotteen mukaan tutkimuksessa ei ole ilmennyt sisäilmaa merkittävästi heikentäviä 
selkeitä vaurioita tai puutteita. Ilmanvaihdossa on kuitenkin havaittu puutteita, jotka voivat vaikuttaa 
ilmanlaatuun heikentävästi osassa tiloista. Ärsytysoireita mahdollisesti aiheuttavia teollisia 
mineraalikuituja on löydetty vähäisiä määriä muutamista tiloista ja on huomioitu mahdollisuus, että 
kuituja kulkeutuisi muutamiin muihinkin tiloihin. Näihin ilmanvaihdon puutteisiin ja 
mineraalikuitulöydöksiin ollaan tiedotteen mukaan reagoimassa ja Helsingin kaupunki aloittaa korjaustyöt 
touko-kesäkuussa. Tiedotteen lopussa vielä muistutetaan, että toimipisteemme toiminta on siirtymässä 
loppukesällä 2018 uudelle, vielä rakenteilla olevalle Myllypuron kampukselle. 

Opiskelijayhdistyksemme tiedossa on, että osa toimipisteemme opiskelijoista on jo pidempään epäillyt 
sisäilmaongelmia ja kokenut myös oirehdintaa. Metropolia Ammattikorkeakoulun talous- ja hallintojohtaja 
Jorma Uusitalo on vakuuttanut Ylelle, että opiskelijoiden kertomukset otetaan tosissaan ja opiskelijoille 
on annettu mahdollisuuksia suorittaa opintojaan etäopintoina tai Metropolian muissa kiinteistöissä. Ylen 
uutisessa Uusitalo myös vakuuttaa, että ammattikorkeakoulu on yhteydessä kaupunkiin sen suhteen, 
olisiko koulun tiloissa tarpeen tehdä laajempia tutkimuksia. 

Sofianlehdonkatu 5 B opiskelijat Soffa ry on järjestänyt 28.3.2017 Megorapäivystyksen, jossa 
toimipisteemme tutkintovastaavat olivat opiskelijoiden tavattavissa ja heidän kanssaan oli mahdollisuus 
vapaaseen keskusteluun, kysymyksiin ja palautteenantoon. Tutkintovastaavat toivat tilaisuudessa esille 
saaneensa opiskelijoilta palautetta liittyen sisäilmaan ja oirehdintaan ja olivat halukkaita kuulemaan 
yhdistykseltä ja opiskelijoilta parannusehdotuksia, millaisin järjestelyin pystyisimme toimimaan ja 
opiskelemaan nykyisissä tiloissa Myllypuroon muuttoon saakka. Keskustelussa nousi esille erityisesti 
säännöllisten taukojen ja riittävän tuuletuksen merkitys ja kävi ilmi, että myös opettajien kesken on ollut 
puhetta oirehdinnasta. 

Odotamme, että viesti taukojen ja tuulettamisen tärkeydestä on viety eteenpäin koulumme muullekin 
henkilökunnalle ja opettajisto sitoutuu toimimaan tämän mukaan taatakseen mahdollisimman monelle 
mahdollisuuden opintojen suorittamiseen. Lisäksi odotamme, että opintojemme järjestelyitä ja tilojen 
jakoa tehtäessä tilat, joissa on havaittu puutteita ja löydöksiä, huomioidaan ja työskentelyä näissä 
pyritään välttämään hyödyntäen entistä enemmän esimerkiksi etätyöskentelyä ja muiden toimipisteiden 
vapaita tiloja. 

Opiskelijayhdistyksemme jatkaa tilanteen seurantaa ja pyrkii reagoimaan tilanteeseen yhteistyössä 
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKAn kanssa. 
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