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Laki puolustusvoimista (551/2007) 14 § (28.6.2013/509) ja 15 § 

KIINTEISTÖJEN TILAPÄINEN KÄYTTÄMINEN PUOLUSTUSVOIMIEN SOTILAALLISEEN 
HARJOITUSTOIMINTAAN 15.- 19.5.2017 (RANNIKKOPRIKAATI/MERITIEDP TSTOS-
HARJOITUS) 

1 PÄÄTÖS 

Rannikkoprikaatin Meritiedustelupataljoonan johtama taisteluosastohar-
joitus toimeenpannaan 15. - 19.5.2017 välisenä aikana Hanko - Viro-
lahti välisellä maa- ja saaristoalueella liitteenä olevan kunta- ja kaupun-
kiluettelon mukaisesti.  

Tämän päätöksen perusteella puolustusvoimat käyttää tilapäisesti mui-
takin kuin puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevia alueita, niillä si-
jaitsevaa tiestöä ja kiinteistöjä tilapäiseen sotilaalliseen harjoitustoimin-
taansa 15. - 19.5.2017 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 puolustusvoimi-
en käytössä tilapäisesti harjoituksen järjestämistä varten olevalla alu-
eella tai kohteessa, jota käytetään materiaalin säilytykseen, joukkojen 
ryhmitykseen tai jolla tapahtuva toiminta voi aiheuttaa vaaraa ulkopuo-
lisille. 

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. 

Puolustusvoimien harjoitustoiminnasta ulkopuolisille aiheutuva haitta 
pyritään minimoimaan. 
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2 PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

1) Puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 2 §:n mukaan puolus-
tusvoimien tehtävänä on muun muassa sotilaskoulutuksen antami-
nen. 

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 yk-
sityiskohtaisemmin, sillä sotilaallinen koulutus- ja harjoitustoiminta 
etenee harjoituksen aikana sen mukaan miten peliorganisaatio krii-
sitilannetta harjoitusjoukolle kuvaa, mihin harjoitusjoukko joutuu 
vastaamaan. 

Edellä mainittujen säännösten ja perusteluiden nojalla puolustusvoimil-
la on välttämätön tarve käyttää tässä harjoituksessa tilapäisesti muita-
kin, 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. 

Puolustusvoimilla ei ole oikeutta käyttää rakennuksia, niihin liittyviä pi-
ha- 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 
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yhteyttä komentaja Petri Ilvesaro:n, p. 0299 325 100 tai kapteeniluut-
nantti Beatrice Granfelt:n, p. 0299 325 102. 

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 pidetään nähtävillä Upinniemen varuskunnan portilla sijaitsevan 
asiakaspalvelupisteen julkisella ilmoitustaululla 15.3. - 20.5.2017 väli-
sen 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 muutoksen-
hausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen kiellä päätöksen 
täytäntöönpanoa. 

Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa Rannikkoprikaatin oikeusup-
seeri, kapteeniluutnantti Timo Kallioinen p. 0299 321 102 tai ti-
mo.kallioinen@mil.fi. 

 

 
Rannikkoprikaatin komentaja 
Kommodori Vesa Tuominen 
 
 
Rannikkoprikaatin oikeusupseeri 
Kapteeniluutnantti Timo Kallioinen 
 
 

 
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. 

 
 
LIITTEET       
 
JAKELU Beatrice Granfelt, Rannikkoprikaati Meritiedustelupataljoona 

Eva Baumgartner, Rannikkoprikaati Suomenlinnan rannikkorykmentti 
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Mikko Pilviö, Rannikkoprikaati Porkkalan rannikkopataljoona 
Petri Ilvesaro, Rannikkoprikaati Meritiedustelupataljoona 

 
TIEDOKSI RPR PORKRP päälliköt 

RPR SLRR päälliköt 
RPR MERITIEDP päälliköt 
RPR E henkos päälliköt 
RPR E opos päälliköt 
MERIVE HENKOS oikeudellinen sektori 
Mikko Haapalahti, Rannikkoprikaati Esikunta 
Sampsa Siurola, Rannikkoprikaati Esikunta 
Metsähallitus 
Metsähallitus Länsi-Suomen luontopalvelut 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomi 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut 
Virolahden kunta 
Haminan kaupunki 
Pyhtään kunta 
Kotkan kaupunki 
Hangon kaupunki 
Sipoon kunta 
Porvoon kaupunki 
Loviisan kaupunki 
Kirkkonummen kunta 
Inkoon kunta 
Espoon kaupunki 
Helsingin kaupungin kirjaamo Kaupunkisuunnitteluvirasto 
Raaseporin kaupunki 
Poliisi Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 
Vantaan pääpoliisiasema, Poliisi Itä-Uudenmaan poliisilaitos 
Poliisi Helsingin poliisilaitos 
Poliisi Itä-Suomen poliisilaitos 

 


