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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 4. - 11.3.2020 (RANNIKKOPRIKAATI) 

TILLFÄLLIG ANVÄNDNING AV FASTIGHETER FÖR FÖRSVARSMAKTENS MILITÄRA 
ÖVNINGSVERKSAMHET 4. - 11.3.2020 (KUSTBRIGADEN, S.4) 

 

1 PÄÄTÖS 

Rannikkoprikaatin johtama talviharjoitus toimeenpannaan 4. - 
11.3.2020 välisenä aikana Kemiön ja Paraisten rannikko- ja saaristo-
alueella. 

Tämän päätöksen perusteella puolustusvoimat käyttää tilapäisesti mui-
takin kuin puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevia alueita, niillä 
sijaitsevaa tiestöä ja kiinteistöjä tilapäiseen sotilaalliseen harjoitustoi-
mintaansa 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 koh-
teessa liikkumisen tai rajoittaa sitä jos sotilaalliset syyt tai ulkopuolisten 
suojaaminen vaaroilta välttämättä sitä vaatii. 

Harjoituksen johtaja voi määrätä kiellon tai rajoituksen puolustusvoi-
mien käytössä tilapäisesti harjoituksen järjestämistä varten olevalla alu-
eella tai kohteessa, jota käytetään materiaalin säilytykseen, joukkojen 
ryhmitykseen tai jolla tapahtuva toiminta voi aiheuttaa vaaraa ulkopuoli-
sille. 

Muiden kuin puolustusvoimien omistamien ja/tai hallinnassa olevien 
kiinteistöjen ja tiestön tilapäinen käyttö sekä niillä mahdollisesti asetet-
tavat liikkumisrajoitukset asetetaan vain niille alueille, joiden tilapäinen 
käyttö on puolustusvoimien harjoitustoiminnan kannalta ehdottoman 
välttämätöntä. 
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Puolustusvoimien harjoitustoiminnasta ulkopuolisille aiheutuva haitta 
minimoimaan. 

2 PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

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

2) Koulutettavaan harjoitusorganisaatioon kuuluu sotilaita erillisissä ja 
eri vahvuisissa ryhmissä ja yksiköissä, veneluokan kalustoa sekä 
ajoneuvokalustoa minkä johdosta todetaan, että organisaation har-
joittamista kriisinajan tehtäviin ei voida toteuttaa yksinomaan puo-
lustusvoimien hallinnassa olevilla alueilla ja kiinteistöillä.  

3) Harjoitusorganisaation kouluttaminen ja harjoittaminen on välttämä-
töntä kriisiajan suorituskykyvaatimusten mukaisen maanpuolustus- 
ja yhteistoimintakyvyn luomiseksi, harjoittamiseksi ja ylläpitämiseksi. 

4) Päätöksen kohteena olevia alueita ei voida rajata tarkemmin tai yk-
sityiskohtaisemmin, sillä sotilaallinen koulutus- ja harjoitustoiminta 
etenee harjoituksen aikana sen mukaan, miten peliorganisaatio krii-
sitilannetta harjoitusjoukolle kuvaa, mihin harjoitusjoukko joutuu 
vastaamaan. 

5) Muiden kuin puolustusvoimien omistamien ja/tai hallinnassa olevien 
kiinteistöjen ja tiestön tilapäinen käyttö sekä niillä mahdollisesti ase-
tettavat liikkumisrajoitukset asetetaan vain niille alueille, joiden tila-
päinen käyttö on puolustusvoimien harjoitustoiminnan kannalta eh-
dottoman välttämätöntä. 

Edellä mainittujen säännösten ja perusteluiden nojalla puolustusvoi-
milla on välttämätön tarve käyttää tässä harjoituksessa tilapäisesti mui-
takin, kuin pysyvässä käytössään olevia kiinteistöjä ja tiestöä sotilaalli-
seen harjoitustoimintaan. 

3 KIINTEISTÖJEN TILAPÄISESTÄ KÄYTÖSTÄ 

Puolustusvoimat ei saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa tai vahinkoa käy-
tettäville kiinteistöille tai omaisuudelle. 

Kiinteistöjen ja teiden tilapäinen käyttö tässä tapauksessa käsittää lä-
hinnä siirtymisiä ja kuljetuksia yleisten ja yksityisten teiden ja alueiden 
kautta, ryhmittymistä, majoittumista ja alusten tukeutumista maastoon, 
saarien rantoihin ja satamiin. 

Yksityisten tai julkisten kiinteistöjen alueilla ei suoriteta räjäytyksiä, kai-
vauduta tai muutoinkaan muuteta kiinteistöä ilman eri sopimusta kiin-
teistön omistajan kanssa. 
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Puolustusvoimilla ei ole oikeutta käyttää rakennuksia, niihin liittyviä 
piha- ja puutarha-alueita, korjaamattomia viljelysmaita, yksityisten kiin-
teistöjen laitureita eikä maa- ja metsätaloudellisia koekenttiä. 

Yksittäisten kiinteistöjen ja tiestön tilapäisestä käytöstä tai niiden käyt-
tämisestä 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 jul-
kaistaan virallisessa lehdessä sekä harjoituksesta tiedotetaan Helsingin 
sanomissa. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä 
päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä.  

Päätös on nähtävissä myös internetissä www.merivoimat.fi/Harjoituk-
set/RPR-Talviharjoitus-20. 

Päätös pidetään nähtävillä Upinniemen varuskunnan portilla sijaitsevan 
asiakaspalvelupisteen julkisella ilmoitustaululla 1.2. - 15.3.2020 välisen 
ajan. Asiakaspalvelupisteen osoite on Upinniementie 1075, 02470 Kirk-
konummi. 

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 muutoksen-
hausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen kiellä päätöksen 
täytäntöönpanoa. 

Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa Rannikkoprikaatin oikeusup-
seeri, kapteeniluutnantti Timo Kallioinen p. 0299 321 102 tai timo.kalli-
oinen@mil.fi. 
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TILLFÄLLIG ANVÄNDNING AV FASTIGHETER FÖR FÖRSVARSMAKTENS MILITÄRA ÖV-
NINGSVERKSAMHET 4. - 11.3.2020 

 

1 BESLUT 

Den stridsövning Talviharjoitus som leds av Kustbrigaden verkställs 4. - 
11.3.2020 på kustområdet och skärgård i Kimitoö och Pargas kommu-
ner.  

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 fa-
ror 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 be-
gränsningar av rörelsefriheten som gäller på dem bör omfatta endast 
de områden som är absolut nödvändiga för försvarsmaktens övnings-
verksamhet. 

De olägenheter som försvarsmaktens övningsverksamhet föranleder 
utomstående minimeras.  

2 MOTIVERING TILL BESLUTET 

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

2) Den övningsorganisation som utbildas omfattar flera enheter av 
olika storlek, materiel av båtklass samt rikligt med fordonsmate-
riel, vilket betyder att en organisation inte kan övas för uppgifter 
under kristid enbart inom de områden och fastigheter som för-
svarsmakten förfogar över.  

3) Att samtidigt utbilda och öva en militärorganisation är nödvändigt 
för att skapa, öva och upprätthålla en försvars- och samarbets-
förmåga som motsvarar prestationskraven under kristid.  
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4) De områden som berörs av beslutet kan inte begränsas nog-
grannare 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 nöd-
vändigt för försvarsmakten att använda andra fastigheter och vägar än 
dem som den stadigvarande förfogar över för militär övningsverksam-
het.  

3 OM TILLFÄLLIG ANVÄNDNING AV FASTIGHETER  

Försvarsmakten får inte orsaka egendom onödig olägenhet eller skada. 

Tillfällig användning av fastigheter och vägar omfattar närmast förflytt-
ningar 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, grävar-
beten 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 skogsbru-
ket. 

Vid eventuella skador till följd av tillfällig användning av enskilda fastig-
heter och vägar kontaktas kaptenlöjtnant, tfn 0299 321 102, timo.kallioi-
nen@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. 

Beslutet finns till påseende på kundbetjäningspunktens anslagstavla 
vid porten till Obbnäs garnison under tiden 1.2. - 15.3.2020. Adressen 
till kundbetjäningspunkten är Obbnäsvägen 1075, 02470 Kyrkslätt. 
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Beslutet kan även läsas på internet på adressen www.merivoi-
mat.fi/Harjoitukset/RPR-Talviharjoitus-20 

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 HARJOITUKSEN OPERAATIOALUE 
 
JAKELU RPR MERITIEDP postin käsittelijät 

RPR tukikohtatoimisto virkapostin käyttäjät 
Markus Hentula, Rannikkoprikaati Meritiedustelupataljoona 
Ismo Paasi, Rannikkoprikaati Meritiedustelupataljoona 

 
TIEDOKSI RPR E opos postin käsittelijät 

UUDPR 
RLAIV 
Poliisi Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 
Poliisi Lounais-Suomen poliisilaitos 
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Pelastuslaitos Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos 
Pelastuslaitos Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 
Rajavartiolaitos Länsi-Suomen merivartiosto (LSMV) 
Metsähallitus Länsi-Suomen luontopalvelut 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Varsinais-Suomi 
Kemiön Kunta 
Korppoon kunta 
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OIKAISUVAATIMUSOSOITUS    
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta vaatimalla päätökseen oikaisua RANNIKKO-
PRIKAATILTA.  
 
Osoite: Rannikkoprikaati, PL 5, 02470 Kirkkonummi/Rannikkoprikaatin oikeusupseeri/sijainen. Oikai-
suvaatimus on tehtävä kirjallisesti. 
 
Oikaisuvaatimusaika 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä.  

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa 
lehdessä. 

Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos valitusajan viimeinen päivä on py-
häpäivä, kuten lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu kuiten-
kin vielä seuraavan arkipäivän virka-ajan (kello 08.00 - 16.15) päättymiseen. 
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen 
 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä, joka osoitetaan RANNIKKOPRIKAATILLE, on ilmoitettava seuraavat asiat: 

- päätös, johon muutosta haetaan 
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta 
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toi-

mittaa 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä 

perusteella muutosta vaaditaan. 

Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos oikai-
suvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämä nimi ja 
kotikunta. 
Muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. 
Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteet 
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä: 

- muutoksenhaun alainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys muutoksenhakuajan alkamisen ajankohdasta 
- asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai julkinen oikeusavustaja 
- mahdolliset asiakirjat, joihin muutoksenhakija vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo ai-

kaisemmin toimitettu viranomaiselle 

Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen 
Oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava valitusajassa RANNIKKOPRIKAATILLE. 
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä, sähköisellä 
tiedonsiirtomenetelmällä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Oikaisuvaatimuskirjelmän lähettäminen 
postitse tai sähköisesti tapahtuu muutoksenhakijan vastuulla. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava viran-
omaiselle virka-aikana ennen 30 päivän muutoksenhakuajan päättymistä. 
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ANVISNING OM BEGÄRAN OM OMPRÖVNING 
 
Den som är missnöjd med detta beslut får söka ändring genom att begära omprövning hos KUSTBRIGA-
DEN.  
Adress: Kustbrigaden, PB 5, 02470 Kyrkslätt/Rättsofficeren vid Kustbrigaden/stf. Begäran om ompröv-
ning ska göras skriftligen. Rannikkoprikaatin oikeusupseeri/sijainen.  
 
Tidsfrist för omprövningsbegäran 
En begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.    
Delfåendet anses ha skett på den sjunde dagen efter att meddelandet publicerats i officiella tidningen. 
Tiden räknas från den dag som följer på dagen för delfåendet.  
Om den sista dagen för lämnande av omprövningsbegäran är en helgdag, såsom lördag, självständig-
hetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton, fortgår tidsfristen dock ännu till följande vardag fram 
till tjänstetidens slut (kl. 08.00 - 16.15).  
Omprövningsbegärans innehålls och underskrift 
 
I omprövningsbegäran som riktas till KUSTBRIGADEN, ska följande uppgifter ingå:  

- det beslut som man begär omprövning i  
- ändringssökandens namn och hemkommun  
- postadress och telefonnummer, till vilka meddelanden i ärendet kan sändas till den som begär 

omprövning  
- vilka punkter som avses, hurudan prövning som begärs och på vilka grunder omprövning begärs.   

Om talan i fråga om den som begär omprövning förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om 
omprövningsbegäran har uppgjorts av någon annan person, ska även dennas namn och hemkommun 
meddelas i omprövningsbegäran. Den som begär omprövning, hans eller hennes lagliga företrädare eller 
ombud ska underteckna omprövningsbegäran.  
Bilagor till omprövningsbegäran  
Till omprövningsbegäran ska bifogas:  

- det beslut i vilket omprövning begärs i original eller som kopia  
- intyg över delfående eller annan utredning över när tidsfristen för omprövningsbegäran har bör-

jat  
- ombudets fullmakt, om det inte är en advokat eller ett offentligt rättsbiträde som fungerar som 

ombud  
- eventuella dokument som den som begär omprövning hänvisar till om dessa inte redan sänts till 

myndigheten.  
- Sändande av omprövningsbegäran  

Omprövningsbegäran ska inom sändas till KUSTBRIGADEN före tidsfristens utgång.  
Omprövningsbegäran kan lämnas in personligen, per post som betald postförsändelse, elektroniskt eller 
genom ombud eller stafett. Sändande av omprövningsbegäran eller elektroniskt sker på avsändarens 
ansvar. Omprövningsbegäran ska nå myndigheten inom tjänstiden innan tidsfristen (30 dagar) har gått 
ut.  


