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KIINTEISTÖJEN TILAPÄINEN KÄYTTÖ SOTILAALLISEEN HARJOITUSTOIMINTAAN 
PANSSARIPRIKAATIN NUOLI21 HARJOITUKSESSA 

 

Puolustusvoimilla on oikeus tilapäisesti käyttää muita kuin pysyvässä 
käytössään olevia kiinteistöjä, jos se on sotilaallisen harjoitustoiminnan 
kannalta välttämätöntä. Puolustusvoimat ei kuitenkaan saa aiheuttaa 
tarpeetonta haittaa tai vahinkoa omaisuudelle. 
 
Panssariprikaati on tehnyt Puolustusvoimista annetun lain 14 §:n pe-
rusteella päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä Puolustus-
voimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan. 
 
Panssariprikaatin johtama NUOLI21 taisteluharjoitus järjestetään Kan-
kaanpään kaupungin, Parkanon kaupungin, Ikaalisten kaupungin, Jämi-
järven ja Karvian kunnan alueella seuraavana ajankohtana: 
 
- 27.5. - 2.6.2021 NUOLI21 taisteluharjoitus  
 
Harjoitusalue on esitetty liitteessä 1 olevassa kartassa. 
 
Kyseinen harjoitus ei ole toteutettavissa niiden laadun perusteella pel-
kästään Puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevilla alueilla.  
 
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 Panssariprikaatin vaurioupsee-
riin, vahingon laadun ja määrän toteamiseksi.  
 
Asiaa Panssariprikaatissa hoitaa: 

- Evl Kalle Laurila   p. 0299 442 700 
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Vaurioasioita Panssariprikaatissa hoitaa: 

- Teknkapt Kari Stöd   p. 0299 442 480 

 
Päätös on nähtävillä Panssariprikaatin asiointitiloissa virka-aikana 
osoitteessa Parolannummentie 298. Päätös on myös nähtävillä Kan-
kaanpään, Parkanon, Karvian, Ikaalisen ja Jämijärven kuntien ilmoitus-
tauluilla. 
 
Päätöstä pidetään nähtävillä 30 päivän ajan tiedoksisaamisesta, jonka 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen jul-
kaisemisesta. 

 

  Tähän päätökseen ei saa Puolustusvoimista annetun lain  
  (11.5.2007/551) 14 §:n 5 kohdan nojalla hakea muutosta valittamalla. 
  Päätökseen tyytymätön voi vaatia kirjallisesti oikaisua liitteen 
  2 ohjeiden mukaisesti Panssariprikaatilta.  

Liitteenä 3 oleva päätöksen yleistiedoksianto julkaistaan median käyt-
töön harjoitukseen liittyen. 

 
Prikaatin komentaja 
Eversti Tero Ylitalo 
 
 
Koulutuspäällikkö 
Everstiluutnantti Kalle Laurila 
 
 

 

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. 
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