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Laki puolustusvoimista (551/2007) 14 § (28.6.2013/509) ja 15 §
Lag om försvarsmakten (551/2007) 14 § (28.6.2013/509) och 15 §
KIINTEISTÖJEN TILAPÄINEN KÄYTTÄMINEN PUOLUSTUSVOIMIEN SOTILAALLISEEN
HARJOITUSTOIMINTAAN 1. - 8.11.2019 (RANNIKKOPRIKAATI)

TILLFÄLLIG ANVÄNDNING AV FASTIGHETER FÖR FÖRSVARSMAKTENS MILITÄRA
ÖVNINGSVERKSAMHET 1. - 8.11.2019 (KUSTBRIGADEN, S.4)

1 PÄÄTÖS
Rannikkoprikaatin johtama taisteluharjoitus ITÄ-19 toimeenpannaan 1.
- 8.11.2019 välisenä aikana Sipoon, Porvoon, Loviisan, Pyhtään, Kotkan, Haminan ja Virolahden kuntien/kaupunkien eteläisellä rannikko- ja
saaristoalueella. (LIITE 1).
Tämän päätöksen perusteella puolustusvoimat käyttää tilapäisesti muitakin kuin puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevia alueita, niillä sijaitsevaa tiestöä ja kiinteistöjä tilapäiseen sotilaalliseen harjoitustoimintaansa puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 14 § (28.6.2013/509)
nojalla.
Puolustusvoimista annetun lain 15 § nojalla harjoituksen johtaja voi
kieltää puolustusvoimien tilapäisessä käytössä olevalla alueella tai kohteessa liikkumisen tai rajoittaa sitä jos sotilaalliset syyt tai ulkopuolisten
suojaaminen vaaroilta välttämättä sitä vaatii.
Harjoituksen johtaja voi määrätä kiellon tai rajoituksen puolustusvoimien käytössä tilapäisesti harjoituksen järjestämistä varten olevalla
alueella tai kohteessa, jota käytetään materiaalin säilytykseen, joukkojen ryhmitykseen tai jolla tapahtuva toiminta voi aiheuttaa vaaraa ulkopuolisille.
Muiden kuin puolustusvoimien omistamien ja/tai hallinnassa olevien
kiinteistöjen ja tiestön tilapäinen käyttö sekä niillä mahdollisesti asetettavat liikkumisrajoitukset asetetaan vain niille alueille, joiden tilapäinen
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käyttö on puolustusvoimien harjoitustoiminnan kannalta ehdottoman
välttämätöntä.
Puolustusvoimien harjoitustoiminnasta ulkopuolisille aiheutuva haitta
minimoimaan.
2 PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT
1)

Puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 2 §:n mukaan
puolustusvoimien tehtävänä on muun muassa sotilaskoulutuksen
antaminen.

2)

Koulutettavaan harjoitusorganisaatioon kuuluu satoja sotilaita useissa erillisissä ja eri vahvuisissa yksiköissä, veneluokan kalustoa sekä ajoneuvokalustoa runsaslukuisesti minkä johdosta todetaan, että tämän kokoisen organisaation harjoittamista kriisinajan
tehtäviin ei voida toteuttaa yksinomaan puolustusvoimien hallinnassa olevilla alueilla ja kiinteistöillä.

3)

Suuren organisaation yhtäaikainen kouluttaminen ja harjoittaminen on välttämätöntä kriisiajan suorituskykyvaatimusten mukaisen maanpuolustus- ja yhteistoimintakyvyn luomiseksi, harjoittamiseksi ja ylläpitämiseksi.

4)

Päätöksen kohteena olevia alueita ei voida rajata tarkemmin tai yksityiskohtaisemmin, sillä sotilaallinen koulutus- ja harjoitustoiminta etenee harjoituksen aikana sen mukaan miten peliorganisaatio kriisitilannetta harjoitusjoukolle kuvaa, mihin harjoitusjoukko
joutuu vastaamaan.

5)

Muiden kuin puolustusvoimien omistamien ja/tai hallinnassa olevien kiinteistöjen ja tiestön tilapäinen käyttö sekä niillä mahdollisesti asetettavat liikkumisrajoitukset asetetaan vain niille alueille, joiden tilapäinen käyttö on puolustusvoimien harjoitustoiminnan
kannalta ehdottoman välttämätöntä.

Edellä mainittujen säännösten ja perusteluiden nojalla puolustusvoimilla on välttämätön tarve käyttää tässä harjoituksessa tilapäisesti muitakin, kuin pysyvässä käytössään olevia kiinteistöjä ja tiestöä sotilaalliseen harjoitustoimintaan.
3 KIINTEISTÖJEN TILAPÄISESTÄ KÄYTÖSTÄ
Puolustusvoimat ei saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa tai vahinkoa käytettäville kiinteistöille tai omaisuudelle.
Kiinteistöjen ja teiden tilapäinen käyttö tässä tapauksessa käsittää lähinnä siirtymisiä ja kuljetuksia yleisten ja yksityisten teiden ja alueiden
kautta, ryhmittymistä, majoittumista ja alusten tukeutumista maastoon,
saarien rantoihin ja satamiin.
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Yksityisten tai julkisten kiinteistöjen alueilla ei suoriteta räjäytyksiä, kaivauduta tai muutoinkaan muuteta kiinteistöä ilman eri sopimusta kiinteistön omistajan kanssa.
Puolustusvoimilla ei ole oikeutta käyttää rakennuksia, niihin liittyviä piha- ja puutarha-alueita, korjaamattomia viljelysmaita, yksityisten kiinteistöjen laitureita eikä maa- ja metsätaloudellisia koekenttiä.
Yksittäisten kiinteistöjen ja tiestön tilapäisestä käytöstä tai niiden käyttämisestä aiheutuneesta mahdollisesta vahingosta pyydetään ottamaan
yhteyttä kapteeniluutnantti Timo Kallioiseen p. 0299 321 102 tai timo.kallioinen@mil.fi.
4 PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös annetaan yleistiedoksiantona (Hallintolaki 434/2003 62 §) ja julkaistaan virallisessa lehdessä sekä harjoituksesta tiedotetaan Helsingin
sanomissa. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä
päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä.
Päätös on nähtävissä myös internetissä
www.merivoimat.fi/Harjoitukset/RPR-ITÄ-19.
Päätös pidetään nähtävillä Upinniemen varuskunnan portilla sijaitsevan
asiakaspalvelupisteen julkisella ilmoitustaululla 28.10. - 8.11.2019 välisen ajan. Asiakaspalvelupisteen osoite on Upinniementie 1075, 02470
Kirkkonummi.
5 MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa vaatia oikaisua Rannikkoprikaatilta siten kuin
hallintolaissa (343/2003) säädetään. Oikaisuvaatimuksen annettuun
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Oikaisuvaatimusosoitus on tämän päätöksen liitetiedostona.
Kiinteistön käyttöä koskevaa päätöstä voidaan noudattaa muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen kiellä päätöksen
täytäntöönpanoa.
Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa Rannikkoprikaatin oikeusupseeri, kapteeniluutnantti Timo Kallioinen p. 0299 321 102 tai timo.kallioinen@mil.fi.
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TILLFÄLLIG ANVÄNDNING AV FASTIGHETER FÖR FÖRSVARSMAKTENS MILITÄRA ÖVNINGSVERKSAMHET 1. - 8.11.2019

1

BESLUT
Den stridsövning ITÄ-19 som leds av Kustbrigaden verkställs 1.11 8.11.2019 på kustområdet och skärgård i Sibbo, Borgå, Lovisa, Pyttis,
Kotka, Fredrikshamn och Vederlax enligt den förteckning över kommuner och städer (BILAGA 1 - LIITE 1).
Genom detta beslut använder försvarsmakten tillfälligt andra områden
än dem som försvarsmakten stadigvarande förfogar över och på dem
befintliga vägar och fastigheter för tillfällig militär övningsverksamhet
med stöd av 14 § i lagen om försvarsmakten (551/2007)
(28.6.2013/509).
Om det av militära orsaker eller för skyddande av utomstående mot faror är nödvändigt får den som leder övningen, med stöd av 15 § i lagen
om försvarsmakten, förbjuda obehöriga att röra sig på ett område eller
en plats som försvarsmakten förfogar över eller begränsa denna rätt.
På områden eller platser som försvarsmakten tillfälligt förfogar över för
att hålla övning och som används för att förvara materiel, för gruppering
av trupper eller för verksamhet som kan vara farlig för utomstående kan
den som leder övningen bestämma om förbud eller begränsningar.
Den tillfälliga användningen av andra fastigheter och vägar än dem
som försvarsmakten äger och/eller förfogar över och de eventuella begränsningar av rörelsefriheten som gäller på dem bör omfatta endast
de områden som är absolut nödvändiga för försvarsmaktens övningsverksamhet.
De olägenheter som försvarsmaktens övningsverksamhet föranleder
utomstående minimeras.
2 MOTIVERING TILL BESLUTET
1)

Enligt 2 § i lagen om försvarsmakten (551/2007) är försvarsmaktens uppgift bland annat att ge militär utbildning.

2)

Den övningsorganisation som utbildas omfattar flera
hundra soldater i flera enheter av olika storlek, materiel av båtklass samt rikligt med fordonsmateriel, vilket betyder att en organisation av denna storlek inte kan övas för uppgifter under
kristid enbart inom de områden och fastigheter som försvarsmakten förfogar över.
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3)

Att samtidigt utbilda och öva en stor organisation är nödvändigt för att skapa, öva och upprätthålla en försvars- och
samarbetsförmåga som motsvarar prestationskraven under kristid.

4)

De områden som berörs av beslutet kan inte begränsas
noggrannare eller mera detaljerat, eftersom den militära utbildnings- och övningsverksamheten avancerar under övningen enligt hur spelorganisationen beskriver krissituationen för övningsgruppen och det sätt på vilket övningstruppen svarar på läget.

5)

Den tillfälliga användningen av andra fastigheter och vägar
än dem som försvarsmakten äger och/eller förfogar över och de
eventuella begränsningar av rörelsefriheten som gäller på dem
bör omfatta endast de områden som är absolut nödvändiga för
försvarsmaktens övningsverksamhet.

Med stöd av ovannämnda bestämmelser och motiveringar är det nödvändigt för försvarsmakten att använda andra fastigheter och vägar än
dem som den stadigvarande förfogar över för militär övningsverksamhet.
3 OM TILLFÄLLIG ANVÄNDNING AV FASTIGHETER
Försvarsmakten får inte orsaka egendom onödig olägenhet eller skada.
Tillfällig användning av fastigheter och vägar omfattar närmast förflyttningar och transporter via allmänna och privata vägar och områden,
gruppering, inkvartering och att fartyg stöder sig på terrängen och på
öars stränder och hamnar.
På privata eller allmänna fastigheter utförs inga sprängningar, grävarbeten eller övriga ändringar av fastigheten utan skild överenskommelse
med fastighetens ägare.
Försvarsmakten har inte rätt att använda bostadshus eller gårdsplaner
och trädgårdar i anslutning till dem, odlingsmark före skörden, bryggor
som hör till privata fastigheter eller försöksfält inom jord- och skogsbruket.
Vid eventuella skador till följd av tillfällig användning av enskilda fastigheter och vägar kontaktas kaptenlöjtnant, tfn 0299 321 102,
timo.kallioinen@mil.fi.
4 INFORMATION OM BESLUTET
Beslutet delges i form av offentlig delgivning (62 § i förvaltningslagen,
434/2003) och publiceras i officiella tidningen. Om övningen informeras
även i Helsingin Sanomat. Delfåendet anses ha skett på den sjunde
dagen efter att detta meddelande har publicerats i officiella tidningen.
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Beslutet finns till påseende på kundbetjäningspunktens anslagstavla
vid porten till Obbnäs garnison under tiden 28.10 - 8.11.2019. Adressen
till kundbetjäningspunkten är Obbnäsvägen 1075, 02470 Kyrkslätt.
Beslutet kan även läsas på internet på adressen
www.merivoimat.fi/Harjoitukset/RPR-ITÄ-19
5 ÄNDRINGSSÖKANDE
Begäran om omprövning av detta beslut får riktas till Kustbrigaden på
det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003). I det beslut som
meddelats med anledning av begäran om omprövning får överklagas
genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i
förvaltningsprocesslagen (586/1996).
Anvisningar om hur man begär omprövning finns som bilaga till detta
beslut.
Beslutet om användning av fastigheter kan verkställas trots begäran
om omprövning, om inte besvärsinstansen förbjuder verkställande av
beslutet.
Ytterligare information om beslutet ges vid behov av rättsofficeren vid
Kustbrigaden, kaptenlöjtnant Timo Kallioinen, tfn 0299 321 102 eller
timo.kallioinen@mil.fi.
Prikaatin komentaja
Kommodori

Janne Huusko

Rannikkoprikaatin oikeusupseeri
Kapteeniluutnantti

Timo Kallioinen

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

LIITTEET

LIITE1_TSTOS_ITÄ 19_OPERAATIOALUEET
LIITE2_BEGÄRAN OM PRÖVNING_ITÄ-19_2019
LIITE3_RPR_OIKAISUVAATIMUSOSOITUS_ITÄ-19

JAKELU

RPR MERITIEDP
RPR PORKRP
RPR SLRR

TIEDOKSI

KAARTJR
UTJR
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MERIVE
MERISK
UUDPR
RPR E
RLAIV
KARPR
RPR E henkos päälliköt
RPR E hos päälliköt
RPR E opos päälliköt
MERIVE HENKOS oikeudellinen sektori
MERIV oikeusupseerit
RPR tukikohtatoimisto virkapostin käyttäjät
Kaakkois-Suomen poliisilaitos, Poliisi Kaakkois-Suomen poliisilaitos
Vantaan pääpoliisiasema, Poliisi Itä-Uudenmaan poliisilaitos
Pelastuslaitos Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Pelastuslaitos Kymenlaakson pelastuslaitos
Pelastuslaitos Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Pelastuslaitos Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
Rajavartiolaitos Kaakkois-Suomen Rajavartiosto
Rajavartiolaitos Suomenlahden merivartiosto
Rajavartiolaitos Vartiolentolaivue
Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomi
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Uusimaa
Haminan kaupunki
Kotkan kaupunki
Sipoon kunta
Pyhtään kunta
Porvoon kaupunki
Loviisan kaupunki
Virolahden kunta

