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Maanmittauslaitos
Opastinsilta 12 C
PL 84
00521 Helsinki

Siirtoehdotus Limingan kunnasta Siikajoen kuntaan siirrettäväksi ehdotetuista erillisistä alueista (enklaaveista)

Maanmittauslaitos on pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen annetun lain (1197/1997) 3 §:n nojalla laatinut seuraavan luettelon
niistä erillisistä alueista eli enklaaveista joita Maanmittauslaitos ehdottaa
siirrettäväksi päätöksellään Limingan kunnasta Siikajoen kuntaan. Luettelon
liitteenä on kartat siirrettäväksi esitetyistä alueista. Edellytykset alueiden
siirrolle on määrätty edellä mainitun lain 2 §:ssä.
Em. lain mukaan siirtoehdotus tulee antaa tiedoksi hallintolain 62 a §:n mukaisella julkisella kuulutuksella viranomaisen verkkosivulla ja kuulutus tulee
julkaista myös asianomaisessa kunnassa kuntalain 108 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla, jonka lisäksi luettelosta ilmoitetaan kirjeellä asianomaisille kunnille ja niiden alueiden omistajille, jotka osoitetietoineen saadaan
kohtuullisesti selville.
Tämä luettelo karttoineen on nähtävillä 29.4.2021 – 7.6.2021 julkista kuulutusta varten Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla osoitteessa:
https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset (muut kuulutukset).
Asianomaisille kunnille ja maanomistajille varataan mahdollisuus tehdä
huomautuksia luetteloon sisältyvistä siirtoehdotuksista 30 päivän sisällä
siitä kun julkinen kuulutus katsotaan saadun tiedoksi. Julkinen kuulutus katsotaan saadun tiedoksi seitsemäntenä päivänä sen julkaisemisesta viranomaisen tietoverkossa.
Näin ollen mahdolliset huomautukset on toimitettava kirjallisina Maanmittauslaitoksen kirjaamoon viimeistään 7.6.2021. Huomautuksen yhteydessä
on mainittava asian asiatunnus MML 10148/04 03 01/2020.
Huomautusten tekemiseen varatun ajan kuluttua Maanmittauslaitos tekee
kuntasiirroista päätöksen. Päätös julkaistaan virallisessa lehdessä. Lisäksi
siitä lähetetään jäljennös määrätyille viranomaisille, asianomaisille kunnille
ja niille maanomistajille, jotka osoitetietoineen saadaan kohtuullisesti selville.
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Limingan kunnasta ehdotetaan siirrettäväksi Siikajoen kuntaan seuraavat rekisteriyksiköt ja -yksiköiden osat.
Erillisalue A (kts. kartta), pinta-ala 3,62 ha
Rekisteriyksiköt

Omistajat

425-402-103-5 Ollila
3,06 ha suuruinen palsta

Hannu Antti Anttila
Ritva Anneli Tiihonen-Anttila

425-402-73-19 Kilola
0,56 ha suuruinen palsta

Antti Ilmari Linnainmaa

-----------------------------------------------------------------------------------------------Siirtoesitystä koskeviin tiedusteluihin vastaa rekisteri-insinööri (DI) JanneVille Kinnunen
----------------------------------------------------------------------------------------------Huomio!
Tässä siirtoehdotuksessa on kyse korjausasiasta 26.6.2020 tehtyyn päätökseen siirtää nyt kyseessä olevat enklaavit Siikalatvan kuntaan 1.1.2021.
Päätöksenteon jälkeen havaittiin, että niin siirtoehdotuksessa kuin päätöksessä oli kirjoitusvirhe ja enklaavi olisi tullut siirtää Siikajoen kuntaan. Virheen johdosta siirtoehdotus oli myös ollut esillä väärän kunnan nettisivuilla.
Siksi Maanmittauslaitos päätti korjata virheen hallintolain 50 § nojalla poistamalla virheellinen päätös ja ottamalla asia uuteen käsittelyyn. Samalla
päätöksen täytäntöönpano eli kunnasta toiseen siirtäminen keskeytettiin eli
jätettiin tekemättä 1.1.2021.
Tämä siirtoehdotus on siis korjattu siirtoehdotus ja osa siis em. virheellisen
päätöksen uudelleenkäsittelyä, koska edellä selostetun kunnan nimeä koskeneen virheen johdosta myös kuntien ja maanomistajien kuuleminen oli
suoritettu virheellisesti ja on siksi uusittava.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Maanmittauslaitos

Opastinsilta 12 C
PL 84
00521 Helsinki
Puhelin 029 530 1100

www.maanmittauslaitos.fi/yhteystiedot
kirjaamo@maanmittauslaitos.fi
Y-tunnus 0245954-4
Kotipaikka Helsinki

Erillisalue
A

