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Viite: Lausuntopyyntö 10.6.2020 Sopimuspalokuntatoiminnan kehittämisen kansallisesta 
toimintaohjelmasta 

Kymenlaakson pelastuslaitoksen lausunto 

Sisäministeriö on pyytänyt pelastuslaitoksen lausuntoa sopimuspa
lokuntatoiminnan kehittämisen kansallisesta toimintaohjelmasta. 

Toimintaohjelmasta toteamme seuraavaa: 

Kohta 3.4. Tilannekuva ja seuranta 

Esitetään ko. kohtaan lisättäväksi henkilöstön, palokuntien ja palo
asemien tarkemman tilastoinnin kehittämisen Pronto - tietokan
taan. Toiminnan kehittämisen perustana tulee olla luotettava tieto 
nykyisistä henkilöresursseista koulutus- ja ikätietoineen samoin pa
loasemien tarkemmat tiedot. Liitteenä on esitys tilastoitavista asia
kohdista verrattuna nykyisiin tietoihin, joita Prontoon kirjataan. 

Kohdat 4. ja Viestintä S. Ohjelman toteutus ja seuranta 

Sopimuspalokuntatoiminnan kehittäminen tulee saada jatkuvaksi 
prosessiksi. Alueellinen kehitystyö tehdään pelastuslaitoksien ja so
pimuspalokuntien kesken pelastustoimen alueella. 
Esitämme, että ohjelmaan kirjataan kehittämiseen liittyvien asioi
den jatkuva tiedottaminen myös pelastuslaitoksille esim. pelastus
laitosten kumppanuusverkoston pelastusjohtajien ja pelastustoi
mesta vastaavien kokouksissa. 

Muita huomioita: 

- Toimintaohjelmassa ei ole kirjattu työryhmän toimikautta, eikä 
tulevien vuosien edistettävien asioiden aikataulutusta. Esitäm
me koko toimikauden kirjaamista toimintaohjelmaal"! sekä asia
kokonaisuuksien kirjaamista toimintaohjelmaan 
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- Pelastustoimen uudistushankkeen sopimuspalokuntatoiminnan 
edistämisen (2016 - 2018) työryhmän esityksessä oli pelastus
laitoksen ja sopimuspalokuntien välisen kehittämissuunnitelman 
laatiminen pelastuslaitoksien alueelle. Esitämme, että kehittä
missuunnitelman laatiminen kirjataan toimintasuunnitelmaan. 

- Sopimuspalokuntatoiminnan kehittäminen on jatkuva prosessi. 
Kansallisen yhteistoimintaryhmän linjauksille tulee saada pelas
tusylijohtajan ja pelastusjohtajien hyväksyntä, jonka jälkeen 
asioiden jalkauttaminen pelastustoimen alueilla. Kehitysasioiden 
jatkuva seurata on hyvä ja tarpeen myös sopia. 

Liite 1. Esitys henkilöstön ja asemapaikkatietojen tilastoinnista 
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Henkilöstötiedot: 

• Hälytysosaston henkilöstö: 
• henkil6maarå, ikäjakauma. sukupuoli 
, henkilöstön toimintakykytestaus, R~U?JtQ]s_~o 

alueen summa, palokunnittain puuttuvat 
• henkilöstön pätevyydet: 

, ~opimyspalokvntienpäälllkrokvrui 
• rvbmmhtaJaopäteY'f'/$ 
• kuljettaja (ajokortti) 

• "miehlstöautokokoluokka" B-kortti 
,. "sammutusauton kokoluokka" BC·kattl 
• veslajoneuvo: vene, llmatyynyalue, 

hydrokopteri) 
• maastoajoneuvo ( mönkljä, moottorikelkka) 
• RPAS 

, sallUSukellus 
• kemikaallsukellus 

Selite: 
- punainen = Prontossa 

20.7.2020 
Juha Tlttl~n 
p11lcutusplil!lllkkiJ 
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• pintapelastus 
• ensivaste - vihreä= oli Emn:tossa v 2010 saakka 

• vihreä puuttuu Er,0110sta, 

3/5 

Kymenlaakson pelastuslaltos 
Takojantle4 
48220 Kotka 

kymenlaakso.pelastuslaitos@kympe.fi 
05 23161 

www.kympe.fi 



-1~----------~~C,:':_,.LW'lt---

-lllhllnmll,I 
~ ..,.r..e-----•- ... ~ ............ 

l«ENKILOSl' 

fu .... ~~ ~tf ... 
"' ) ~ 
1!11 
,0 

C Ii< 
.t l!, 

-""""-=$2=----~---
Vt"2!!!!Ja.!!l-~~ '!"t~~~~-~l!!!!Je! 

_... 1001 17'9 ~15& 

=-'!!ec'I' l"Jl-- •-S ;;-;t"-3-... -!l------
~ NNlllh16n •alMwuui --
~~~~~~~~•~r -
-- },,,,,,_....--_,_,_~ . .!..:_~--
,................ ~ 4$ 

~ - ___.C!e 

~ •twl'.l,Mlt r•2~1ofN~ 

-__ t ________ P....,_ • __ ................. 

... ----~ 

• 1 

t•--e-a- • 1 

r.,.,...._ .,........ > 
1510raEnlo~1 • 1 

1~TPK • 1 
-~lPf(t1l)alQ,aMfN ;, t 

, __ ,.....__ 
.... 

---0 

·---·---IIS 
:s 
=$ 
1$ ,_ ,,_.I,._._ 

:io 
1,si 

5 

0 
0 
0 
0 

1 
'iil 

AnJelan paloasema HENKtLOsfö 

2010 

• .- rnuka""n henk.,,lo 

D 
32 t6 r 41 2• 

!_~>-JI bilm;,abi.nl=HI O O j_D_ ., 
Et tcpmumn mub""n hor:kblO _[ T}' --~ ~ .,.. _,.... ______ ., __ 

WK!a,oot 1 ~ ~ ~JI ldospalolc __ •_n!a!_aMt_-___ ....-_=:J_1------===-+-----+----,f---: --+---+;---, 
/AINI :7 1: : : i J ,.._n_._,_,.._-_-_-______ _..3:.---c.P _! ~ ~ .!. j , _i J 

Sopimuksen mukaisen •l•utolmlMn Ja vapaaehtoisen pelastustolm, osaHlstuv•n henkll6slön 
~lkaUffl! _____ _ 

~~~e!'...~~ ~ 1-,---..,,...------;,, --13_· --,2 - 1 7 - ~ - J = --------L. ~ 
Llsltledot ·-1-Vlllmlusasle. enslmmllHn pelastusytslkl!n Wltavalmlus c,n alle$ mln. tlllylyslmollukMsta. Toinen 

U lntatn -11)1Uml ajoneuvo IAhtH vllm. 7 mln klllllt!Ua Ja kolmas 10 mln kututua hilytykHtUI. 
Samrnutusau!IJ vlh. 1+3 llvaftl 1+~ Slllk!aula Vlh 0+1 tavol1" 0+3. Kalu1to11110 Vlh. 0+1, tavoite 0+2. 
MltlllslOlu'.O 1+3. tavol1" 1+5. MlthJst4alllo vth, 0+2. tavoita 1~. Moollortlcellclta Ja vsne mlehtstot 
vetoautosta. 

1 --- -------=~ ~ l ""1,JlJAlma 
§+-i. 

Taatnna PD!sta VIHU yllpl!aJU. Suljt 1 
~ 
1 

4/5 

2 / 5 

3 / 5 

Kymenlaakson pelastuslaltos 
Takojantle 4 
48220 Kotka 

kymenlaakso pelastuslallos@kympe.fi 
05 23161 

www.kympe.fi 



4 / 5 

Asemapaikkatiedot: 

IAJONEUVOT1ASEMAPAIKAT ___________________________ _ 

Hamina 

Srjaintikunta 
naatit (KKJ·3) 
naatil (WGS-84) 

e 

Nykyiset tiedot: 

Paloasemista (asemapaikat) 
• Pelastuslaitoksen alueen nimi 

Asemapaikat 

f alokuntamuoto jN1mi 
alokuniaryhma ~im1 ruotsiksi 

. ~a~ us_ t_usa_ 1ue _____ ~JAs_ ema~ pa_ik_a_n _lah_tdai_ ·ka_ta_voit_ ._e~(m_m~>----, 

Esitys lisättävistä tiedoista: 

Paloasemlsta (asemapaikat) lisäkentät 
• Jos asemapaikallatoimii useampi palokunta: 

• Koodi (kuntanumero + juokseva numerointi) 
;. Sijainti kunnan nimi 

o palokuntien nimet 
o palokuntien lähtöaikatavoite (min) 

;. Paloaseman koordinaatit, KKJ-3 ja WGS-84 

• Palokuntamuoto 
;. Paloaseman pelastuslaitoksen tunnus, (numero) 
;. Ensihoidon yksikkö 

• Palokuntaryhmä • Paloaseman omistajan tiedot 
;. Maanpuolustusalue • Johtemistilatpaloasemalla TIKE / JOKE 
• Asemapaikan (paloaseman) nimi • Väestönsuojatila 

• Teknisettiedot: • Asemapaikan (pa1oaseman) nimi ruotsiksi 
, Asemapaikan lähtöaikatavoite (min) o rakennusvuosi /peruskorjaus/ laajennus 
, Paloaseman oso,te o pinta-ala 

E] ' -- w ,r 

o tilavuus 
o varavoima 

Pronton asemapaikat lomake 
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AJONEUVOT ASEMAPAIKAT .___ ___________________________ --, 

Pyhtää Asema paikat 

Koodi :511a1n1Jkunta 'Palokuntamuoto 'N1m1 
Koordinaatit (KKJ-3) 

1
Palokuntaryhma ,Nimi ruotsiksi 

Koordinaatit (WGS·84) Maanpuolustusalue Asemapaikan lähtöa1katavo1te (min) 
1 Osoite 
Koodi j_Pyhtää_ " Sopimus palokunta • r yhtään VPK:n paloasema 
6241 ;6708921 3474639 " 1 IPfhtään VPK:n paloasema 

N60°29.417' E026"32.134 i " 
Pyhtåäntie 4 49270 Kotka 

<oodi Pyhtää • Sopimuspalokunta • 1Slltakylän paloasema 
13242 6709823 3485974 

·-------1 
" i ~ltakylän paloasema 

N60'29.936' E026°44.501 " • tf eollisuuskuja 22 49220 Siltakylä 

f= Pyhtää " Muu " Kaunissaari patokalustovata 
~692699 3487717 " Kaunissaari palokalustovaja 

1 
[N60°20.719' E026°46.46~ ;. 
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