
 

Jokioisilla, Forssassa ja Humppilassa sijaitsevien 

yksityisten kiinteistöjen tilapäistä käyttämistä 

Puolustusvoimien harjoitustoimintaan koskevan 

päätöksen yleistiedoksianto 
 
 

Satakunnan lennosto on tehnyt Puolustusvoimista annetun lain 14 §:n 

perusteella 10.8.2018 päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä 

Puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan 14. - 21.9.2018. 

Päätös koskee Jokioisten (Suopelto - Minkiö - Hakala - Intalankulman -alue), 

Forssan (Paavola - Vieremä - Kalsun -alue), Humppilan (Tasku - Niinilän -alue) 

alueilla olevia Puolustusvoimien harjoituskäyttöön tarvittavia alueita. 

Harjoitusorganisaation järjestämä tiedotustilaisuus alueiden tilapäisestä 

käyttämisestä järjestetään Jokioisten kunnan valtuustosalissa 22.8.2018 

klo 18.00. 

Hallinnollinen päätös on liitteenä. 

Lähettäjä: Satakunnan lennosto 
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1. Puolustusvoimista annettu laki (551/2007) 14 § (509/2013) 
2. Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 
3. Hallintolaki (434/2003) 
4. PVHSMK - PEOIKOS 105 HL1055/4.12.2015 (Toiminta Puolustusvoimien tilapäiseen käyt-

töön otetuilla kiinteistöillä) 
 

KIINTEISTÖJEN TILAPÄINEN KÄYTTÄMINEN PUOLUSTUSVOIMIEN BAANA18 
HARJOITUKSEEN JOKIOISISSA, FORSSASSA JA HUMPPILASSA 

Satakunnan lennoston johtaman BAANA18 -harjoituksen maankäyttö-
tarve ulottuu Jokioisissa, Forssassa ja Humppilassa yksityisten omis-
tamille alueille.   

Lain puolustusvoimista (551/2007) 14 §:n mukaan puolustusvoimilla on 
oikeus tilapäisesti käyttää muita kuin pysyvässä käytössään olevia kiin-
teistöjä, jos se on sotilaallisen harjoitustoiminnan kannalta välttämätön-
tä. Puolustusvoimat ei kuitenkaan saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa tai 
vahinkoa omaisuudelle. 

Puolustusvoimien käyttämät alueet ja käyttöaika 

Puolustusvoimat ottaa tämän päätöksen mukaisesti BAANA18 -
harjoituksen ajaksi käyttöönsä liitteessä 1 kuvatut yksityisten omista-
mat alueet Jokioisissa, Forssassa ja Humppilassa. Harjoitus alkaa 
14.9.2018 ja päättyy 21.9.2018.  

Puolustusvoimilla ei ole kuitenkaan oikeutta käyttää kyseessä olevilla 
alueilla sijaitsevia asuinrakennuksia, niihin liittyviä piha- ja puutarha-
alueita, korjaamattomia viljelysmaita eikä maa- ja metsätaloudellisia 
koekenttiä. 

Perustelut alueiden käytölle 

BAANA18 harjoituksen läpivienti ei ole toteutettavissa sen laadun pe-
rusteella pelkästään puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevilla alu-
eilla. Poikkeusolojen joukkojen harjoittaminen edellyttää ajoittain laajo-
jen alueiden käyttöä myös Etelä-suomen alueella. Näin kyetään harjoit-
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tamaan joukkojen taktisesti oikeita käyttöperiaatteita. Tällä perusteella 
puolustusvoimilla on välttämätön tarve käyttää tilapäisesti sotilaalliseen 
harjoitustoimintaan muita kuin pysyvässä käytössään olevia kiinteistöjä. 

Liikkumista koskevat kiellot ja rajoitukset 

Lain puolustusvoimista 15 §:n mukaisesti puolustusvoimat voi kieltää 
liikkumisen tai rajoittaa sitä sen käyttöön otettavilla alueilla. Oleskelu tai 
vierailulupa alueelle myönnetään, jos hakijalla on työtehtävistä, asumi-
sesta tai vastaavasta syystä johtuva perusteltu tarve liikkua alueella. 

Korvaus kiinteistön käyttämisestä aiheutuneesta vahingosta 

Kiinteistön käyttämisestä aiheutuneesta vahingosta suoritetaan kiinteis-
tön omistajalle tai haltijalle käyvän hinnan mukainen korvaus. Vahingon 
ilmetessä pyydetään ottamaan yhteyttä harjoituksen aikana alla koh-
dassa ”Yhteystiedot” mainittuihin numeroihin vahingon laadun ja mää-
rän selvittämiseksi. Harjoituksen jälkeen havaittujen vahinkojen osalta 
pyydetään ottamaan yhteyttä Satakunnan lennostoon.  

Päätöksen tiedoksianto 

Koska puolustusvoimat tarvitsee harjoituksen toteuttamiseksi samalla 
kertaa käyttöönsä laajan alueen, jolla on huomattava määrä kiinteistöjä 
tai kiinteistöillä on huomattava määrä omistajia tai haltijoita, puolustus-
voimien puolustushaaraesikunta, paikallishallintoviranomainen, varus-
kunnan päällikkö tai harjoituksen johtaja voi päättää kiinteistöjen käyt-
tämisestä. Päätös voidaan tällöin antaa tiedoksi hallintolain (434/2003) 
mukaisella yleistiedoksiannolla. 

Tämä päätös annetaan tiedoksi yleistiedoksiantona (liite 2) virallisessa 
lehdessä sekä sanomalehdessä, josta vastaanottajan voidaan otaksua 
parhaiten saavan tiedon.  

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella Satakun-
nan lennostolle, johon annettuun päätökseen voi hakea muutosta valit-
tamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) 
säädetään. Oikaisuvaatimusohje on liitteenä 3. 

Kiinteistön käyttöä koskevaa päätöstä voidaan noudattaa muutoksen-
hausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen kiellä täytän-
töönpanoa.  
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Yhteystiedot 

Satakunnan lennostossa asiaa hoitavat majuri Henry Mikkonen puh 
0299 220 300 ja majuri Ville Heinonen 0299 220 301. 

 
Lennoston komentajan sijainen 
Everstiluutnantti Mika Hakanen 
 
 
Operaatiopäällikkö 
Majuri Henry Mikkonen 
 
 

 
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. 

 
 
LIITTEET       
 
JAKELU Edita Publishing Oy Virallinen lehti 

Forssan kaupunki 
Jokioisten kunta 
Humppilan kunta 

 
TIEDOKSI Poliisi Hämeen poliisilaitos 
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 Harjoitusalue 14.-21.9.2018, ensisijaisesti rajoitusalue 
ensisijainen kieltoalue (VT2) 
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JOKIOISISSA, FORSSASSA JA HUMPPILASSA SIJAITSEVIEN YKSITYISTEN 
KIINTEISTÖJEN TILAPÄISTÄ KÄYTTÄMISTÄ PUOLUSTUSVOIMIEN 
HARJOITUSTOIMINTAAN KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN YLEISTIEDOKSIANTO 

 

Satakunnan lennosto on tehnyt Puolustusvoimista annetun lain 14 §:n 
perusteella 10.8.2018 päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä 
käyttämisestä Puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan 14.- 
21.9.2018 välisenä aikana. 

Päätös koskee Jokioisten (Suopelto - Minkiö - Hakala - Intalankulman 
-alue), Forssan (Paavola - Vieremä - Kalsun -alue), Humppilan 
(Tasku - Niinilän -alue) alueilla olevia puolustusvoimien 
harjoituskäyttöön tarvittavia alueita. Päätös on nähtävillä Jokioisten 
kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Keskuskatu 29 A ja sähköisellä 
ilmoitustaululla www.jokioinen.fi / ilmoitustaulu, Forssan kaupungin 
ilmoitustaululla osoitteessa Turuntie 18 ja sähköisellä ilmoitustaululla 
www.forssa.fi / ilmoitustaulu sekä Humppilan kunnan ilmoitustaululla 
osoitteessa Kisakuja 2 ja sähköisellä ilmoitustaululla www.humppila.fi / 
ilmoitustaulu.  

Päätöstä pidetään nähtävillä 30 päivän ajan tiedoksisaamisesta, jonka 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen 
julkaisemisesta virallisessa lehdessä sekä Sanomalehti Forssan 
Lehdessä.  

Harjoitusorganisaation järjestämä tiedotustilaisuus alueiden tilapäisestä 
käyttämisestä järjestetään Jokioisten kunnan Valtuustosalissa 
22.8.2018 klo 18:00. 

Lisätietoja päätöksestä antavat majuri Henry Mikkonen puh 0299 220 
300 ja majuri Ville Heinonen 0299 220 301.  

 

Satakunnan lennostossa 10.8.2018 

 

Satakunnan lennosto 

Varuskunnantie 274 

33960 Pirkkala 

 

Puhelin: 0299 800 (vaihde) 

Sähköposti: kirjaamo.satlsto@mil.fi 

 

http://www.jokioinen.fi/
http://www.humppila.fi/
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuviranomainen 
Tähän päätökseen ei saa lain puolustusvoimista (551/2007) 14 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla. Tähän 
päätökseen tyytymätön voi vaatia kirjallisesti oikaisua Satakunnan lennostolta.  
 
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 Satakunnan lennostolle. 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.  
 
Postiosoite: 
Satakunnan lennosto 
PL 1000 
33961 Pirkkala 
 
Käyntiosoite: 
Satakunnan lennosto/Pirkkalan tukikohta 
Varuskunnantie 274 
33960 Pirkkala 
 
Puhelin: 0299 800 (vaihde) 
 
Sähköposti: kirjaamo.satlsto@mil.fi 
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