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Laki puolustusvoimista (11.5.2007/551) 14 § 

KIINTEISTÖJEN TILAPÄINEN KÄYTTÄMINEN PUOLUSTUSVOIMIEN SOTILAALLISEEN 
HARJOITUSTOIMINTAAN KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMENTIN JOHTAMASSA 
HARJOITUKSESSA 6.-11.3.2022 

Puolustusvoimilla on oikeus tilapäisesti käyttää muita kuin pysyvässä 
käytössään olevia kiinteistöjä, jos se on sotilaallisen harjoitustoiminnan 
kannalta välttämätöntä. Puolustusvoimat ei kuitenkaan saa aiheuttaa tar-
peetonta haittaa tai vahinkoa omaisuudelle. 

Kaartin jääkärirykmentin johtama harjoitus ulottuu päätöksen liitteessä 1 
mainituille yksityisten omistamille kiinteistöille. Harjoitus toteutetaan 6.-
11.3.2022 välisenä aikana. 

Puolustusvoimilla ei ole kuitenkaan oikeutta käyttää rakennuksia, niihin 
liittyviä piha- ja puutarha-alueita, korjaamattomia viljelysmaita eikä maa- 
ja metsätaloudellisia koekenttiä. 

Kiinteistön käyttämisestä aiheutuneesta vahingosta suoritetaan kiinteis-
tön omistajalle tai haltijalle käyvän hinnan mukainen korvaus. Vahingon 
ilmetessä pyydetään ottamaan yhteyttä jäljempänä mainittuun Kaartin 
jääkärirykmentin yhteyshenkilöön vahingon laadun ja määrän totea-
miseksi. Harjoituksen jälkeen todettujen vahinkojen osalta pyydetään ot-
tamaan yhteyttä Kaartin jääkärirykmenttiin. 

Kyseinen harjoitus ei ole toteutettavissa sen laadun perusteella pelkäs-
tään puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevilla alueilla. Sodanajan 
joukkojen harjoittaminen edellyttää ajoittain laajojen alueiden käyttöä 
pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla. Näin kyetään harjoittamaan 
joukkoja niiden oikeilla taktisilla käyttöperiaatteilla. Edellä mainittujen pe-
rusteluiden nojalla puolustusvoimilla on välttämätön tarve käyttää tilapäi-
sesti sotilaalliseen harjoitustoimintaan muita kuin pysyvässä käytössään 
olevia kiinteistöjä. 

Asiaa Kaartin jääkärirykmentissä hoitaa kapteeni Jaakko Ohtonen (0299 
421710). 
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Tähän 
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päätökseen tyytymätön voi vaatia kirjallisesti oikaisua. Oikaisuvaatimus-
ohjeet ovat liitteenä. 

 
 

Rykmentin komentaja 
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 PÄÄTÖKSEN YLEISTIEDOKSIANTO 

Kaartin jääkärirykmentti on tehnyt 15.2.2022 puolustusvoimista 
annetun lain 14 §:n perusteella päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä 
käyttämisestä puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan 
6.-11.3.2022. 
Päätös koskee Loviisan, Porvoon ja Vantaan kaupunkien sekä 
Sipoon ja Tuusulan kuntien alueella olevia harjoituskäyttöön 
tarvittavia alueita. Päätös on nähtävillä edellä mainittujen 
paikkakuntien kaupungin-/ kunnantaloilla sekä Kaartin 
jääkärirykmentin komendantin toimistossa Helsingin 
Santahaminassa. 
 
Lisätietoja päätöksestä antaa kapteeni Jaakko Ohtonen 0299 800.  
 
Päätöstä pidetään nähtävillä seitsemän päivän ajan 
tiedoksisaamisesta, jonka katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä 
päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta viranomaisen 
verkkosivuilla. 
 
Kaartin jääkärirykmentissä 15.2.2022. 
 
 

OFFENTLIG DELGIVNING 
  

Gardesjägarregemente har 15.2.2022 med stöd av 14 § i lagen 
om försvarsmakten fattat beslut om tillfällig användning av 
fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet 6.-
11.3.2022. 
 
Beslutet berör vissa övningsområden i Lovisa, Borgå, Vanda, 
Sibbo och Tusby. 
 
Beslutet finns att ses vid kommunhuset i ovannämnda ort och i 
Gardesjägarregementets kommendantsbyrå i Sandhamn, 
Helsingfors. 
 
Mer information om beslutet, kontakta kapten Jaakko Ohtonen 
0299 800. 
 
Beslutet hålls synligt i sju dagar från tillkännagivandet, som anses 
ha ägt rum från den sjunde dagen efter att detta beslut publicerats 
på myndighetens webbsida. 
 
Gardesjägarregementet 15.2.2022. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 
 
Oikaisuviranomainen 
Tähän päätökseen ei saa puolustusvoimista annetun lain 14§ 5 momentin nojalla hakea muutosta 
valittamalla. Tähän päätökseen tyytymätön voi vaatia kirjallisesti oikaisua Kaartin jääkärirykmentiltä.  
 
Oikaisuaika 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös oikaisuvaatimusohjeineen on annettu 
vastaanottajalle tiedoksi. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos 
oikaisuvaatimuksen tekemiselle varatun ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, oikaisuvaatimuksen voi tehdä vielä seuraavana arkipäivänä. 
 
Vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei 
muuta näytetä. 
 
Oikaisuvaatimuksen sisältö 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 
− Oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta 
− Päätös, johon vaaditaan oikaisua, miltä kohdin päätökseen vaaditaan oikaisua, mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan sekä 
− Postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan 

toimittaa 
− Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
− Oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän 

nimi ja kotikunta. 
 
Oikaisuvaatimuksen tekijän, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Oikaisuvaatimuksen liitteet 
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä: 
− Päätös, johon oikaisua haetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
− Todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys määräajan alkamisajankohdasta 
− Asiamiehen valtakirja ja asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei 

niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen perille 
Oikaisuvaatimus toimitetaan Kaartin jääkärirykmenttiin. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa henkilökohtaisesti 
tai asiamiehen välityksellä. Sen voi omalla vastuullaan lähettää myös postitse, sähköisesti tai lähetin 
välityksellä. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä päätöksen tehneellä viranomaisella viimeistään määräajan 
viimeisenä päivänä ennen viranomaisen aukiolojen päättymistä.  
 
 
Kaartin jääkärirykmentti (KAARTJR) 
PL 6  
00860 Helsinki 
0299 800 (vaihde) 
kirjaamo.kaartjr@mil.fi 
kaartinjaakarirykmentti@mil.fi 
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