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Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 
 

Yleistä 

 
Vuosi 2016 on Suomen Palokatkoyhdistys ry:n kolmastoista toimintavuosi. Yhdistys tulee toimimaan 

sääntöjensä mukaisesti ja jäsenyritysten viitoittamalla tavalla yhteistyöelimenä viranomaisiin, yhteisöihin ja 

alalla toimiviin yrityksiin. Yhdistys pyrkii edistämään rakenteellista paloturvallisuutta Suomessa sekä  

korostamaan alan tärkeyttä, erityisesti palokatkoja. Palokatkoilla estetään myrkyllisten savukaasujen, tulen ja 

kuumuuden leviäminen viereisiin tiloihin ja kerroksiin palo-osastoivien rakenteiden läpivientiaukkojen ja 

saumojen kautta. 

Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on kohottaa alan laatu – ja palvelutasoa, edistää alan koulutus – ja 

tutkimustoimintaa, kehittää alan työturvallisuus-, vastuu- ja vakuutusasioita, vaalia terveitä 

liiketoimintamuotoja ja hyväksyttyjä toimintamalleja.  

Edellä esitettyjen päämäärien saavuttamiseksi yhdistys antaa tarvittaessa alaa koskevia lausuntoja, tukee 

osaltaan alan säädösten valmistelua. Seuraamalla alan yleistä kehitystä tekee aloitteita turvallisuuden 

parantamiseksi ja pitää yhteyttä alalla toimiviin kansallisiin ja kansainvälisiin sidosryhmiin. 

 

Toiminta 

 
Strategisena tavoitteena on jatkaa yhdistyksen toiminnan kehittämistä yhdeksi alan keskeisistä 

vaikuttajayhdistyksistä. Taloudellinen toimintavolyymi on lähivuodet nykyisellä tasolla ja toiminnan 

keskeisenä tavoitteena on yhdistyksen sääntöjen mukaisen erityisosaamisen jatkuva syventäminen 

jäsenyrityksissä sekä alalla toimivissa yrityksissä ja heidän asentajissaan.  

 

Toimintavuoden aikana pyritään järjestämään sidosryhmien ja yhteistyötahojen mm. ympäristöministeriön ja 

sisäasiainministeriön kanssa palokatkoihin liittyviä kehittämistilaisuuksia.   

Palokatkoyhdistys tulee olemaan mukana rakennus – ja pelastusalan tapahtumissa, kuten messuilla ja 

opintopäivillä. Palokatkoyhdistys ottaa myös osaltaan kantaa paloturvallisuutta lisäävissä asioissa. 

Toimintavuotena jatketaan yhdistyksen kotisivujen kehittämistä yhdistyksen tärkeimpänä info-kanavana. 

Palokatkoista laadittua opasta päivitetään nettisivuilla tarpeen mukaan ja sen markkinointia jatketaan. 

Palokatkoyhdistys tulee syventämään ja kehittämään yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten 

viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. 

Yhdistyksen toiminnasta kerrotaan alan tapahtumissa ja julkaistaan kirjoituksia alan julkaisuissa. 

 

Yhdistys jatkaa yhteistyössä Kiljavan Opiston sekä VTT Expert Services Oy:n kanssa sertifioidun 

palokatkoasentajan koulutuksen järjestämistä. Työtehoseura TTS on lisäksi hakenut ja saanut koulutusluvan. 

Yhdistys kehittää yhteistoimintaa myös TTS:n kanssa. Tulevaisuudessakin on tärkeää, että rakentamisen 

ammattilaiset saavat varmasti pätevän henkilöstön työmailleen. Näin Palokatkoyhdistys haluaa varmistaa 

paloturvallisen rakentamisen korkeatasoisen jatkumisen jatkossakin. 
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