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1. MH 6304/2021 
2. Metsähallituksen lausuntopyyntö, 10.12.2021 /BR21504 
 

LAUSUNTO VUOKRASOPIMUKSESTA JÄMIJÄRVEN NIINIHARJULLA KIINTEISTÖLLÄ 
181-401-1-141 

Metsähallitus on 2. viiteasiakirjalla pyytänyt Puolustusvoimien lausun-
non Jämijärven Niiniharjun laskettelurinteen ja ulkoilumajan alueen 
vuokrasopimuksesta (1. viite). 

Puolustusvoimien lausunto 

Vuokra-alue sijaitsee Puolustusvoimien Hämeenkankaan harjoitusalu-
eella. Hämeenkankaan harjoitusalue on Metsähallituksen omistajahal-
linnassa oleva alue, jossa Puolustusvoimilla on käyttöoikeus. Harjoitus-
alueen vastuullisena hoitajana toimii Porin prikaati.  

Puolustusvoimat ei näe estettä alueen vuokraamiselle 2. viiteasiakirjan 
mukaisesti. Vuokrasopimuksella tulee huomioida seuraavaa: 

• Sopimuksen tulee mahdollistaa alueen käyttöönotto Puolustus-
voimien tarpeisiin välittömästi ennen vuokra-ajan päättymistä, 
jos valmiudelliset syyt niin edellyttävät, jos hakija/vuokraaja ei 
pysty toimimaan annettujen ehtojen mukaisesti tai jos Puolus-
tusvoimien etu sitä vaatii.  

• Hakijan/vuokraajan tulee sitoutua noudattamaan puolustusvoi-
mien alueen valvonnasta ja käytöstä antamia määräyksiä.  

• Käyttö-/vuokraoikeutta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle. 

• Alueella on noudatettava ympäristömääräyksiä ja toimittava 
mahdollisen ympäristöluvan ehtojen mukaisesti. 

• Sopimuksesta ei saa aiheutua Puolustusvoimille lisäkustannuk-
sia. 

• Rakennus- ym. töitä tehtäessä tulee huomioida alueella ja lähei-
syydessä olevat kaapelilinjat. 
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Puolustusvoimien kaapeleiden sijaintitiedot tilataan Johtotieto 
Oy:ltä (johtotietopankki.fi, puh.0800 12600, info@johtotieto.fi). 
Linjojen sijainti tulee selvittää vähintään kymmenen (10) työpäi-
vää ennen aiottua rakentamista. 

Mahdollisten puolustusvoimia palvelevien kaapelilinjojen sijainti 
tulee selvittää hyvissä ajoin, vähintään kymmenen (10) työpäi-
vää ennen aiottua rakentamista myös Suomen Turvallisuusverk-
ko Oy:ltä (STUVE), asiakaspalvelu.stuve@erillisverkot.fi. 

Puolustusvoimat ei osallistu kaapelireittien siirroista ja muutos-
töistä aiheutuviin kustannuksiin. 

Yhteyshenkilöt 

Alueellisina yhteyshenkilöinä maankäyttö- ja kaavoitusasioissa toimivat 
kiinteistöpäällikkö DI Maiju Kiviluoma maiju.kiviluoma@mil.fi, puh. 0299 
572 263 ja kiinteistöteknikko RKM Kai Hyytiäinen kai.hyytiainen@mil.fi, 
puh. 0299 572 264. 

Lausuntopyynnöt ja kutsut neuvotteluihin tulee lähettää sähköpostilla, 
kirjaamo.2logr@mil.fi tai 2. Logistiikkarykmentin esikunta (2LOGRE), 
PL 1000, 20811 TURKU. 

 

 
Rykmentin komentaja 
Kommodori Pasi Rantakari 
 
 
Kiinteistöpäällikkö 
Diplomi-insinööri Maiju Kiviluoma 
 
 

 

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. 
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