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Kymenlaakson kauppakamari painottaa, että sellaisia uusia faktoja, jotka antaisivat aihetta muuttaa 

päätöstä, ei ole tullut esille. 

Utti selkeästi paras paikka lääkärihelikopterille edelleen 

Hallituksen reformiministerityöryhmän linjaus 20.12.2018 ja eduskunnan oikeusasiamiehen maaliskuussa 

2019 vahvistama päätös lääkärihelikopterin tukikohdan sijoittamisesta Uttiin tulee pitää voimassa.  

Kymenlaakson kauppakamarin mielestä sellaisia uusia faktoja ei ole tullut esille, jotka aiheuttaisivat tarvetta 

sijoituspaikkakunnan uudelleenarviointiin tai jopa päätöksen perumiseen ja sijoituspaikan muuttamiseen 

Lappeenrantaan.  

Alkuperäinen päätös lääkärihelikopterin sijoittumisesta Uttiin perustui perusteellisiin selvityksiin ja 

palvelujen yhdenvertaiseen saatavuuteen, nopean hoitoon pääsyn takaamiseen väestölle, 

ensihoitopalvelujen kattavuuteen ja maantieteellisiin perusteisiin.  

Utin toimintasäteellä on jopa kaksi miljoonaa ihmistä 

Päätös lääkärihelikopterin sijoituspaikasta tehtiin pitkällisen harkinnan päätteeksi vuonna 2018. Alueen 

käytettävyyttä arvioitiin tuolloin laajasti ja todettiin Utin olevan paras sijoituspaikka lääkärihelikopterille. 

 

Utista helikopterin toimintasäteellä tavoitetaan merkittävästi enemmän ihmisiä kuin Lappeenrannasta. HUS 

on toteuttanut Tilastokeskuksen väestöruutuaineistolla selvityksen, jossa Lappeenrannan ja Utin 

saavuttamisalueita on verrattu toisiinsa. Selvityksen mukaan 100 kilometrin alueella voidaan 

Lappeenrannasta tavoittaa 370 000 asukasta ja Utista vastaavasti 613 000 asukasta. 150 kilometrin säteellä 

Lappeenrannasta on 680 000 asukasta ja Utista peräti 2 170 000 asukasta.  

 
Toimintasäde Utista kattaa laajasti Suomenlahden merialueen, Kymenlaakson, pääosan Etelä-Karjalaa sekä 

osan Hämettä ja Uuttamaata. Utista toimivan helikopterin toimintasäde on kokonaisuudessaan Suomen 

aluerajojen sisäpuolella toisin kuin Lappeenrannassa.  

Sosiaali- ja terveysministeriön perustelumuistion mukaan Kouvolaan sijoittuva tukikohta voi tarvittaessa 

hoitaa myös Helsinki-Vantaan tukikohdan tehtäviä esimerkiksi samaan aikaan tulevissa hälytyksissä tai 

muissa tehtävissä.  

Alkuperäinen tavoite yhdenvertaisista palveluista toteutuu, kun lääkärihelikopteri sijoitetaan Uttiin  

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Kymsoten roolina tulevassa 

lääkärihelikopteritoiminnassa on lääkintätoiminnan tuottaminen. Tähän Kymsote on valmistautunut mm. 

rakentamalla 24/7 -valmiudessa olevan lääkäriyksikön Kouvolaan. Ensihoidon uusi lääkäriyksikkö aloitti 

toimintansa lokakuussa 2019. Lääkäriyksikkö on osa valmistautumista Uttiin sijoittuvaan 
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lääkärihelikopteriyksikköön. Lääkäriyksikön toimintaa on vahvistettu muun muassa laajentamalla toiminta 

kohti ympärivuorokautisuutta ja kehittämällä kalustoa.  

Utissa on ennestään vahva osaaminen ja infrastruktuuri helikopteritoiminnalle. Alueella sijaitsevat Utin 
jääkärirykmentti, johon on keskitetty Puolustusvoimien helikopteritoiminta, Patria Aviation Oy:n toimipiste 
sekä Utin Laskuvarjokerho Skydive Finland. 

Kymenlaakson sijainti lähellä pääkaupunkiseutua edesauttaa sairaanhoitohenkilöstön rekrytointia.  
Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta sekä maakunnassa toimiva Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu tuottavat lääkäreitä ja sairaanhoitohenkilökuntaa. Merkittävän toimintayksikön Uttiin 
sijoittumisen myötä Kymenlaakson muuttotappiota on mahdollisuus hidastaa ja alueen vetovoimaa 
vahvistaa.  

Kouvolan kaupungin mukaan Maavoimat ei näe estettä hankkeen toteuttamiseksi. Utin lentokenttäalueelta 
on voitu osoittaa lääkärihelikopterin käyttöön hyvin soveltuva tontti ja toiminta yhteistyössä alueen muiden 
operaattorien kuten Puolustusvoimien ja Utin laskuvarjokerhon Skydive Finlandin kanssa on täysin 
soviteltavissa yhteen lääkärihelikopterin toiminnan kanssa. 

Lääkärihelikopterin tarve on edelleen suuri, sillä Kymenlaaksossa ovat erittäin vilkkaat, kuormitetut, 

liikennemääriin ja –turvallisuuteen nähden onnettomuusherkät maantieliikenteen väylät valtatie 15, 

valtatie 6, valtatie 26 ja valtatie 12. Valtatie 15 on määritelty Väyläviraston investointiohjelmassa 2022-

2029 neljän kiireellisintä korjausta vaativan suuren maantiehankkeen joukkoon. Nopean lääkärihelikopterin 

tarvetta puoltaa sisä-Suomesta Kymenlaakson läpi Suomen suurimpaan yleissatamaan HaminaKotkan 

satamaan sekä Venäjälle kulkevan vientiteollisuuden tavararekkojen, kemikaalikuljetusten ja 

konttiliikenteen aiheuttamat onnettomuusriskit. 

 

Kouvola on Suomen, Pohjoismaiden ja Baltian merkittävin logistiikkakeskus (EU:n liikenteellinen ydinverkko 

TEN-T, maantie- ja rautatieliikenteen terminaalikeskus).  Venäjältä tulevassa, Kouvolan läpi kulkevassa 

raideliikenteessä kemiallisten aineiden kuljetukset aiheuttavat vakavan onnettomuusriskin. 

 

Kouvolassa on tehty ministeriön toivomia lisäselvityksiä ja toimenpiteitä syksyn aikana ja autamme 

mielellämme edelleen, mikäli tulee lisäselvitystarpeita. 

 

Toimivaltainen HUS erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen päätös 29.11.2018 lääkärihelikopterin 

tukikohdan paikasta ja sitä seurannut hallituksen reformiministerityöryhmän linjaus 20.12.2018 tulee pitää 

voimassa. Eduskunnan oikeusasiamies on maaliskuussa 2019 vahvistanut erityisvastuualueen 

ensihoitokeskuksen päätöksen toimivaltaiseksi ja lopulliseksi. Sellaisia uusia faktoja ei ole tullut esille, jotka 

aiheuttaisivat tarvetta sijoituspaikkakunnan uudelleenarviointiin.  
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