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Rajavartiolaki (578/2005) 
 

LIIKKUMISRAJOITUKSEN ASETTAMINEN KIIKALAN LENTOKENTÄLLE RAJAVARTIOLAITOKSEN 
HARJOITUKSEN AJAKSI 29.9.-7.10.2022 

 
Päätös ja sen perustelut 

 
Rajavartiolain (578/2005) 71 §:n 1 momentin mukaan sisäministeriön asetuksella 
voidaan säätää Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa tai aluetta koskeva liikkumis-

rajoitus tai -kielto, jos se on välttämätöntä henkilöiden vaaroilta suojaamiseksi 
tai Rajavartiolaitoksen erittäin tärkeän toiminnan suojaamiseksi. Sotilaallisen har-

joitusalueen tai rajaturvallisuuteen liittyvän harjoitusalueen osaa taikka Raja -
vartiolaitoksen 39 §:n 3 momentin nojalla käyttöönsä ottamaa kiinteistöä koske-

van tilapäisen liikkumisrajoituksen tai -kiellon voi harjoituksen tai kiinteistön 
käyttöönoton ajaksi määrätä vähintään kapteenin tai kapteeniluutnantin arvoi-

nen rajavartiomies. 
 

Vartiolentolaivue määrää rajavartiolain 71 §:n mukaisen Rajavartiolaitoksen käy-
tössä olevaa harjoitusaluetta koskevan tilapäisen liikkumisrajoituksen Kiikalan 

lentokentälle Rajavartiolaitoksen johtaman harjoituksen ajaksi. Liikkumisrajoitus 
on välttämätön henkilöiden vaaroilta suojaamiseksi ja Rajavartiolaitoksen erittäin 

tärkeän toiminnan suojaamiseksi.  

 
Liikkumisrajoitusalue on esitetty tarkemmin karttakuvassa liitteessä 2. Liikkumis-
rajoitusalue merkitään maastoon Rajavartiolaitoksen eristysnauhoin ja kyltein. 
Harjoitukseen kuulumattomien henkilöiden liikkuminen ja oleskelu alueella on 

kielletty ilman Vartiolentolaivueen ennakolta antamaa lupaa. 
 
Vartiolentolaivue on kuullut päätöstä valmistellessaan suullisesti Kiikalan lento-
kenttää hallinnoivaa Kiikala-säätiötä ja lentokentän ympäristöä harjoitusalueena 

käyttävää Rannikkoprikaatia. Kumpikin osapuoli on puoltanut liikkumisrajoituk-
sen asettamista. 
 
Liikkumisrajoitus tulee voimaan 29.9.2022 ja on voimassa 7.10.2022 saakka. 
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Päätöksen täytäntöönpano 
 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 122 §:n 3 momentin 
3 kohdan mukaan päätös voidaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana 

myös, jos päätöksen täytäntöönpanoa ei yleisen edun vuoksi voida lykätä. 
 

Koska päätöksen täytäntöönpanon lykkääminen voisi johtaa sivullisten henkilöi-
den joutumiseen vaaraan ja vaarantaa Rajavartiolaitoksen erittäin tärkeää toi-

mintaa, ei päätöksen täytäntöönpanoa voida yleisen edun vuoksi lykätä siihen 
saakka, että päätös saisi lainvoiman.  

 
Päätöksen tiedoksianto  
 
Hallintolain (434/2003) 55 §:n mukaan tiedoksianto voidaan toimittaa yleistie-
doksiantona, jos sitä ei voida toimittaa tavallisena tai todisteellisena tiedoksian-
tona. Yleistiedoksiantoa voidaan käyttää myös silloin, kun asiakirja on annettava 
tiedoksi yli kolmellekymmenelle tiedossa olevalle henkilölle tai, kun henkilöiden 
lukumäärää ei tiedetä. 
 

Koska tiedossa ei ole, kuinka montaa henkilöä päätös koskee, annetaan se tie-
doksi yleistiedoksiantona Rajavartiolaitoksen verkkosivuilla osoitteessa 

https://raja.fi/kuulutukset-ja-yleistiedoksiannot. 
 

Muutoksenhaku 
 

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-
oikeuteen siten kuin laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) sääde-

tään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä 1. 
 

Lisätiedot 
 

Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa Vartiolentolaivueessa Mika Suutarinen, 
029 542 8013, mika.suutarinen@raja.fi. 

 
 
 
Laivueen komentaja  
Kommodori   Matti Lallukka 
 
 
 
Harjoituksen johtaja  
Komentajakapteeni   Mika Suutarinen 
 

 
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Rajavartiolaitos 13.09.2022 klo 15:25. 
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta. 
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LIITTEET Liite 1: Valitusosoitus 

Liite 2: Karttakuva Rajavartiolaitoksen asettamasta liikkumisrajoitusalueesta Kiikalan 
lentokentälle. 

 
JAKELU Länsi-Suomen merivartiosto 

Suomenlahden merivartiosto 
Rannikkoprikaati 

Kiikala- säätiö 
VLLV esikunta 

VLLV yksiköt 
 

TIEDOKSI Rajavartiolaitoksen esikunta / Raja- ja meriosasto  
Rajavartiolaitoksen esikunta / Oikeudellinen osasto  
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos  
Satakunnan lennosto 
Utin jääkärirykmentti 

 


