
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
2000 Utgiven i Helsingfors den 29 juni 2000 Nr 604—607

INNEHÅLL
Nr Sidan
604 Statsrådets beslut om nödcentralskretsarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1443
605 Statsrådets beslut om upplösande av Kuorevesi kommun och Jämsä stad och bildande av en ny

Jämsä kommun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1446
606 Statsrådets beslut om förenhetligande av kommunindelningen på ett område som omfattar Temmes,

Lumijoki, Limingo, Tyrnävä och Rantsila kommuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1447
607 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftning samt substitutions- och underhålls-

behandling av opioidberoende personer med vissa läkemedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1464

Statsrådets beslut

Nr 604

om nödcentralskretsarna

Utfärdat i Helsingfors den 21 juni 2000

Statsrådet har vid föredragning från inrikesministeriet med stöd av 5 och 11 § lagen den
18 februari 2000 om nödcentraler (157/2000) beslutat:

Nödcentralskretsar

Nödcentralskretsarna och kommunerna
som hör till dem är:

1. Nylands nödcentralskrets

Askola, Borgnäs, Borgå, Ekenäs, Hangö,
Hyvinge, Högfors, Ingå, Karis, Karislojo,
Kervo, Lappträsk, Liljendal, Lojo, Lovisa,
Mörskom, Mäntsälä, Nummi-Pusula, Nurmi-
järvi, Pernå, Pojo, Pukkila, Sammatti, Sib-
bo, Strömfors, Träskända, Tusby, Vichtis.

2. Egentliga Finlands nödcentralskrets

Alastaro, Aura, Bjärnå, Dragsfjärd, Finby,
Gustavs, Halikko, Houtskär, Iniö, Karinai-
nen, Kiikala, Kimito, Kisko, Korpo, Koski
Tl, Kuusjoki, Laitila, Lemu, Loimaa, Loi-
maa kommun, Lundo, Marttila, Masku, Mel-
lilä, Merimasku, Mietoinen, Muurla, Mynä-
mäki, Nagu, Nousis, Nystad, Nådendal, Ori-
pää, Pargas, Pemar, Pertteli, Pikis, Pyhäran-

ta, Pöytyä, Reso, Rimito, Rusko, Sagu, Salo,
S:t Karins, Somero, Suomusjärvi, Tarvasjo-
ki, Tövsala, Vahto, Vehmaa, Velkua, Vill-
näs, Västanfjärd, Yläne, Åbo.

3. Satakunta nödcentralskrets

Björneborg, Eura, Euraåminne, Harjavalta,
Honkajoki, Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpä-
ä, Karvia, Kiikoinen, Kiukainen, Kjulo, Ko-
disjoki, Kullaa, Kumo, Lappi, Lavia, Luvia,
Nakkila, Norrmark, Punkalaidun, Påmar,
Raumo, Sastmola, Siikainen, Säkylä, Ulvs-
by, Vampula.

4. Tavastlands nödcentralskrets

Artsjö, Asikkala, Forssa, Hartola, Hattula,
Hauho, Heinola, Hausjärvi, Hollola, Hump-
pila, Hämeenkoski, Janakkala, Jockis, Kal-
vola, Kärkölä, Lahtis, Lammi, Loppi, Nasto-
la, Orimattila, Padasjoki, Renko, Riihimäki,
Sysmä, Tammela, Tavastehus, Tuulos, Ypä-
jä.
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5. Birkalands nödcentralskrets

Birkala, Ikalis, Juupajoki, Kangasala, Kih-
niö, Kuhmalahti, Kuorevesi, Kuru, Kylmä-
koski, Lempäälä, Luopioinen, Längelmäki,
Mouhijärvi, Mänttä, Nokia, Orivesi, Parka-
no, Pälkäne, Ruovesi, Sahalahti, Suodennie-
mi, Tammerfors, Tavastkyro, Toijala, Urjala,
Valkeakoski, Vammala, Vesilahti, Viiala,
Viljakkala, Vilppula, Virdois, Ylöjärvi, Äet-
sä.

6. Syd-Östra Finlands nödcentralskrets

Anjalankoski, Elimäki, Fredrikshamn, Iitti,
Imatra, Jaala, Joutseno, Kotka, Kouvola,
Kuusankoski, Lemi, Luumäki, Miehikkälä,
Parikkala, Pyttis, Rautjärvi, Ruokolahti, Saa-
ri, Savitaipale, Suomenniemi, Taipalsaari,
Uukuniemi, Valkeala, Veckelax, Villman-
strand, Virolahti, Ylämaa.

7. Södra Savolax nödcentralskrets

Anttola, Enonkoski, Haukivuori, Heinäve-
si, Hirvensalmi, Jorois, Juva, Jäppilä, Kan-
gaslampi, Kangasniemi, Kerimäki, Mäntyhar-
ju, Nyslott, Pertunmaa, Pieksämäki, Pieksä-
mäki lk., Punkaharju, Puumala, Rantasalmi,
Ristiina, S:t Michel, S:t Michels lk., Savon-
ranta, Sulkava, Virtasalmi.

8. Norra Savolax nödcentralskrets

Idensalmi, Juankoski, Kaavi, Karttula, Kei-
tele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppä-
virta, Maaninka, Nilsiä, Pielavesi, Rautalam-
pi, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suo-
nenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Varpais-
järvi, Vehmersalmi, Vesanto, Vieremä

9. Norra Karelens nödcentralskrets

Eno, Ilomants, Joensuu, Juuka, Kesälahti,
Kiihtelysvaara, Kitee, Kontiolahti, Lieksa,
Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Py-
häselkä, Rääkkylä, Tohmajärvi, Tuupovaara,
Valtimo, Värtsilä.

10. Mellersta Finlands nödcentralskrets

Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväskylä
lk., Jämsä, Jämsänkoski, Kannonkoski, Kar-
stula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konneve-
si, Korpilahti, Kuhmoinen, Kyyjärvi, Lau-
kaa, Leivonmäki, Luhanka, Multia, Muura-

me, Petäjävesi, Pihtipudas, Pylkönmäki, Saa-
rijärvi, Sumiainen, Suolahti, Toivakka, Uu-
rainen, Viitasaari, Äänekoski.

11. Österbottens nödcentralskrets

Alahärmä, Alajärvi, Alavus, Bötom, Etseri,
Evijärvi, Halsua, Himanka, Ilmajoki, Jakob-
stad, Jalasjärvi, Jurva, Kannus, Karleby, Kas-
kö, Kauhajoki, Kauhava, Kaustby, Kelviå,
Korsholm, Korsnäs, Kortesjärvi, Kristine-
stad, Kronoby, Kuortane, Kurikka, Laihela,
Lappajärvi, Lappo, Larsmo, Lehtimäki, Les-
tijärvi, Lillkyro, Lochteå, Malax, Maxmo,
Nurmo, Nykarleby, Närpes, Oravais, Peder-
söre, Perho, Peräseinäjoki, Seinäjoki, Soini,
Storkyro, Storå, Toholampi, Töysä, Ullava,
Vasa, Vetil, Vimpeli, Vörå, Ylihärmä, Ylis-
taro, Östermark.

12. Norra Österbottens och Kajanalands
nödcentralskrets

Alavieska, Brahestad, Haapajärvi, Haapa-
vesi, Haukipudas, Hyrynsalmi, Ii, Kajana,
Kalajoki, Karlö, Kempele, Kestilä, Kiiminki,
Kuhmo, Kuivaniemi, Kuusamo, Kärsämäki,
Limingo, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Niva-
la, Oulainen, Oulunsalo, Paltamo, Pattijoki,
Piippola, Pudasjärvi, Pulkkila, Puolanka,
Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Rantsila, Reis-
järvi, Ristijärvi, Ruukki, Sievi, Siikajoki,
Sotkamo, Suomussalmi, Taivalkoski, Tem-
mes, Tyrnävä, Uleåborg, Utajärvi, Vaala,
Vihanti, Vuolijoki, Yli-Ii, Ylikiiminki, Yli-
vieska.

13. Lapplands nödcentralskrets

Enare, Enontekis, Kemi, Kemijärvi, Ke-
minmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosen-
niemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Ro-
vaniemi lk., Salla, Savukoski, Simo, Sodan-
kylä, Tervola, Torneå, Utsjoki, Övertorneå.

Språklig indelning

Nylands och Syd-Östra Finlands nödcen-
tralskretsar är finskspråkiga i fråga om de
finskspråkiga kommunerna och tvåspråkiga i
fråga om de tvåspråkiga kommunerna. Ma-
joriteten av invånarna på vardera nödcentral-
skretsen är finskspråkig.

Egentliga Finlands och Österbottens nöd-
centralskretsar är finskspråkiga i fråga om
de finskspråkiga kommunerna, svenskspråki-
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ga i fråga om de svenskspråkiga kommuner-
na och tvåspråkiga i fråga om de tvåspråkiga
kommunerna. Majoriteten av invånarna på
vardera nödcentralskretsen är finskspråkig.

Andra nödcentralskretsar än de som nämns
i 1 och 2 mom. är finskspråkiga.

Ikraftträdelse

Detta beslut träder i kraft före år 2006 på
det sätt som inrikesministeriet enligt 11 § 2
mom. lagen om nödcentraler om saken be-
stämmer närmare.

Besvärsanvisning

Ändring i detta beslut får sökas hos högsta
förvaltningsdomstolen. Ändring får sökas på
den grunden att beslutet är lagstridigt. Be-
svärsskriften skall tillställas högsta förvalt-
ningsdomstolens registratorskontor, Unions-
gatan 16, 00130 Helsingfors, inom 30 dagar
från det att beslutet publicerats i författ-
ningssamlingen. I besvärsskriften skall anges
ändringssökandens namn, hemkommun och
kontaktinformation samt det överklagade
beslutet, den ändring som söks i beslutet och
grunderna för den ändring som söks.

Helsingfors den 21 juni 2000

Inrikesminister Kari Häkämies

Beredskapsdirektör Veikko Peltonen
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Statsrådets beslut

Nr 605

om upplösande av Kuorevesi kommun och Jämsä stad och bildande av en ny Jämsä
kommun

Utfärdat i Helsingfors den 21 juni 2000

Statsrådet har med stöd av bestämmelserna om förutsättningarna och befogenheterna gäl-
lande ändring i kommunindelningen i 1, 3—7 och 9—11 samt 45 § kommunindelningslagen
av den 19 december 1997 (1196/1997) samt med beaktande av vad som bestäms i 2 § språk-
lagen av den 1 juni 1922 (148/1922), sådant detta lagrum lyder i lag 10/1975, beslutat:

Ändring i kommunindelningen

Kuorevesi kommun och Jämsä stad upp-
löses och i stället bildas en ny Jämsä stad,
som omfattar de båda nuvarande områdena.

Verkningar på judiciell och administrativ
indelning

Den nya kommunen hör till de domkretsar
och förvaltningsområden som den nuvarande
Jämsä stad tillhör.

Verkningar på språklig indelning

Den nya kommunen är finskspråkig.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari
2001.

Tillkännagivande av beslutet

Beslutet skall meddelas i vederbörande
kommuner såsom kommunala tillkännagi-

vanden offentliggörs i kommunerna. Beslutet
och motiveringarna till detta skall hållas på
kommunens anslagstavla till dess att beslu-
tet har vunnit laga kraft.

För övrigt svarar inrikesministeriet för
tillkännagivande av beslutet.

Besvärsanvisning

Ändring i detta beslut får sökas av veder-
börande kommun eller en medlem i kommu-
nen genom besvär.

Ändring söks genom en besvärsskrift som
adresseras och lämnas in till högsta förvalt-
ningsdomstolen.

Besvärsskriften skall lämnas till högsta
förvaltningsdomstolens registratorskontor,
Unionsgatan 16, 00130 Helsingfors, inom 30
dagar från det att beslutet publicerats i för-
fattningssamlingen.

I besvärsskriften skall anges ändringssökan-
dens namn, hemkommun och kontaktinforma-
tion samt det överklagade beslutet, den änd-
ring som söks i beslutet och grunderna för den
ändring som söks.

Helsingfors den 21 juni 2000

Region- och kommunminister Martti Korhonen

Konsultativ tjänsteman Toivo Pihlajaniemi
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Statsrådets beslut

Nr 606

om förenhetligande av kommunindelningen på ett område som omfattar Temmes,
Lumijoki, Limingo, Tyrnävä och Rantsila kommuner

Utfärdat i Helsingfors den 21 juni 2000

Statsrådet har med stöd av bestämmelserna om förutsättningarna och befogenheterna gäl-
lande ändring i kommunindelningen i 1, 3—4, 11 och 47 § kommunindelningslagen av den
19 december 1997 (1196/1997) samt med beaktande av vad som bestäms i 2 § språklagen av
den 1 juni 1922 (148/1922), sådant detta lagrum lyder i lag 10/1975, beslutat:

Ändring i kommunindelningen

T e m m e s k o m m u n upplöses och
dess områden överförs till Limingo, Rantsila
och Tyrnävä kommuner.

T i l l L i m i n g o k o m m u n över-
förs följande fastigheter och delar av fastig-
heter samt övriga registerenheter och delar
av registerenheter som antecknats i fastig-
hetsregistret:

1) från Kärsämä by (401) i sin helhet fas-
tigheterna Einonniitty 1:21, Jokiniitty 1:22,
Puna-Aukero 3:7, Ylinevansaari 3:10, Ranta-
tila 3:15, Kotkanpesä 5:22, Piilopirtti 5:23,
Alametsä 5:24 och Hannala 13:2 samt
skiftet Salomaa av fastigheten Alakopsa
1:11, skiftet Mankinen av fastigheten Kana-
haka 1:13, skiftet Mankinen av fastigheten
Pikkuhaka 1:15, skiftet Ylinevankaarto av
fastigheten Hyvärä 1:17, skiftet Ylinevan-
kaarto och skiftet Jokisuo av fastigheten
Kopsa 1:25, skiftet Lehtoneva, skiftet Man-
kisenneva, skiftet Moskua, skiftena Temmes-
joki I och II samt skiftet Härmänkankaat av
fastigheten Kärsämä 2:11, skiftet Lehtoneva,
skiftena Tervakorpi I och II samt skiftet Pa-
pinvalkama och skiftet Ylineva av fastighe-
ten Yli-Kärsämä 2:21, skiftet Lehtoneva,
skiftet Ylineva, skiftena Tervakorpi I och II,
skiftet Lieju samt skiftet Härmänkankaat av
fastigheten Ala-Kärsämä 2:23, skiftet Papin-
valkama av fastigheten Pikkumikkola 3:12,
skiftet Lehtoneva och skiftet Mankisenneva
av fastigheten Alamikkola 3:18, skiftet Leh-
toneva, skiftet Temmesneva, skiftet Terva-
korpi och skiftet Jokisuo av fastigheten Yli-
mikkola 4:8, skiftena Alasiliä I och II av
fastigheten Nalkki 5:21, skiftet Temmesneva
och skiftet Alasiliä av fastigheten Anttila
5:28, skiftena Alasiliä I och II samt skiftet
Mankinen av fastigheten Riikola 5:30, skif-
tet Alasiliän av fastigheten Naapuri 5:32,

skiftet Ojalanneva och skiftet Tervakorpi av
fastigheten Tenhula 5:34, skiftet Lehtoneva,
skiftena Alasiliä I och II samt skiftena Man-
kinen I och II av fastigheten Raitamaa 5:36
och skiftet Salomaa och skiftet Tervakorpi
av fastigheten Hermo 11:0,

2) från Temmes by (402) i sin helhet fas-
tigheterna Ulkopalsta 1:25, Takametsä 1:61,
Metsäjaakkola 2:21, Kahilaniemi 2:30, Suo-
Niemelä 3:17, Suojelu-Niemelä 3:24, Ulko-
häyry 4:12, Vehkamaa 4:16, Vehkamaa
4:24, Valtio-Häyry 4:30, Haapakorpi 5:1,
Metsänevala 5:7, Vehkapelto 5:8, Hannila
5:10, Pihlajainen 5:19, Metsäpiilola 6:15,
Metsälaurila 6:17, Ulkohaurula 6:18, Saarto-
la 7:1, Tasala 9:15, Uusimaa 9:22, Peräpala
9:26, Kiviniitty 9:40, Tajakka 9:60, Venes-
saari 10:10, Mustola 10:13, Ulkometsä
10:17, Pertunkumpu 10:24, Peräala 10:25,
Vierimaa 10:30, Ainola 10:33, Rauhanranta
10:35, Nenämaa 11:3, Vehkamaa I 11:7,
Perkkiö 11:12, Ulko-Perttula 11:15, Aukio
11:17, Lehto 11:18, Vehkamaa 11:19, Määt-
tä 11:21, Lehtosaari 11:25, Niittytie 11:37,
Lehtosaari 11:38, Mela 12:4, Heinimaa 12:6,
Heinimaa 13:8, Haapaneva 13:16, Haapane-
va I 13:19, Lisä-Lehtonen 13:25, Haapavai-
nio 13:26, Vehkamaa II 14:7, Vehkala
14:16, Veneneva 14:26, Vehkasuvanto
15:31, Vehkahaka 15:32, Hakaneva 17:3,
Purola II 19:81, Vehkamaa 20:5, Naurissuo
20:11, Takaneva 22:13, Perävainio 23:4,
Toppila 23:5, Takalo 24:1, Pakola 24:2,
Korkia 24:3, Välitalo 24:8, Perälänheittiö
24:16, Peltonen 24:20, Salmensuu 24:21,
Takavainio 24:25, Törmälä 27:51, Rauhala
27:52, Kremli 30:1, Porkka 31:7, Au-
tio 31:8, Ketola 33:1, Pitkäjärvenpää 35:0,
Kantojärvi 36:0, Miehelä 41:5, Ainola
41:11, Temmespelto 41:12, Latvankur-
su 41:13, Suo-Haapala 46:0, Temmeksen
luonnonsuojelualue 52:0 och registerenheter-
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na Yhteinen maa-alue 878:4 av lägenheterna
8:5—6 och Kivinevan palsta 878:8 av lägen-
heterna 13:12—15 samt
skiftet Matokorpi och skiftet Lautuanoja av
fastigheten Liekola 2:48, skiftet Matokorpi
och skiftet Kivineva av fastigheten Häyry
4:31, skiftet Nalkinlampare av fastigheten
Alametsä 5:24, skiftet Haapajärvi och skiftet
Kivijärvi av fastigheten Haapakangas 6:3,
skiftet Uppolankangas, skiftet Lautuanoja
och skiftet Kivineva av fastigheten Piilola
6:21, skiftet Uppolankangas och skiftet Kivi-
neva av fastigheten Haurula 6:25, skiftet
Hyssy av fastigheten Raumala 7:3, skiftet
Kankaanpää av fastigheten Kitula 7:24, skif-
tet Lieju av fastigheten Koski 9:50, skiftet
Haapajärvi av fastigheten Huha 10:3, skiftet
Haapajärvi av fastigheten Ojala 10:5, skiftet
Haapajärvi och skiftet Kivijärvi av fastighe-
ten Keski-Anttila 10:16, skiftet Haapaneva
och skiftet Kivijärvi av fastigheten Anttila
10:27, skiftet Kotipalsta av fastigheten Haa-
pakumpu 10:34, skiftet Haapajärvi av fastig-
heten Ala-Anttila 10:38, skiftena Haapaneva
I och II av fastigheten Yli-Anttila 10:43,
skiftet Haapaneva och skiftet Huhanperä av
fastigheten Lehtola 11:11, skiftet Haapaneva
av fastigheten Perttula 11:13, skiftet Haapa-
neva, skiftena Huhanperä I, II och III samt
skiftet Kivijärvi av fastigheten Marttila
11:24, skiftena Haapaneva I och II av fastig-
heten Kujala 11:32, skiftena Huhanperä I
och II samt skiftet Kivijärvi av fastigheten
Lehtonen 11:36, skiftet Haapaneva av fastig-
heten Haapaseppä 12:12, skiftet Haapaneva
och skiftet Kivijärvi av fastigheten Haapala
12:14, skiftet Kivijärvi av fastigheten Hako-
la 13:38, skiftet Pahaneva av fastigheten
Pikku-Honka 17:1, skiftet Jouttenoisenneva
av fastigheten Saksi 18:89, skiftet Jouttenoi-
senneva av fastigheten Alaklaavu 19:41,
skiftena Jouttenoisenneva I och II samt skif-
tet Isonkankaanneva av fastigheten Yliklaa-
vu 19:83, skiftet Jouttenoisenneva av fastig-
heten Virkku 20:21, skiftet Jouttenoisen-
kangas, skiftena Jouttenoisenneva I och II av
fastigheten Jokela 20:37, skiftet Jouttenoi-
senkangas av fastigheten Vitali 20:39, skiftet
Alaneva av fastigheten Palola 22:9, skiftena
Alaneva I och II av fastigheten Perälä 23:16,
skiftet Jouttenoisenneva av fastigheten Mäki-
törmä 24:17, skiftet Isokangas av fastigheten
Niku 24:27, skiftet Isokankaanneva och skif-
tet Jouttenoisenneva av fastigheten Kuoppa-
la 25:8, skiftet Juurikka-aro av fastigheten
Ranta-Junttila 27:58, skiftet Moskua av fas-
tigheten Koskela 30:4, skiftena Jouttenoisen-
neva I och II samt skiftet Alaneva av fastig-

heten Ahopelto 31:12, skiftet Vehkamaa av
fastigheten Sarkkila 33:2, skiftet Korpi av
fastigheten Kivikoski 48:0 och skiftet Korpi
av fastigheten Tyynelä 49:0 samt

3) utanför byindelningen i sin helhet fas-
tigheterna Temmes-Heinijärvi paikallistie
895:1:8601, Ketunmaan paikallistie
895:1:8627 och Vehkamaan paikallistie
895:1:8632 samt
ett helt skifte och en del av ett skifte av fas-
tigheten Temmes-Metsänperän maantie
895:0:809 samt skiftet Haapajärvi, ett skifte
av Jouttenoisenoja, Kantojärvi, Kivijärvi och
skiftet Pihlajajärvi av registerenheten Tem-
meksen jakokunta 876:1:0 och ett helt skifte
och en del av ett skifte av Kärsämänjoki
samt ett skifte av Temmesjoki av registeren-
heten Limingan jakokunta 876:2:0.

T i l l R a n t s i l a k o m m u n över-
förs följande fastigheter och delar av fastig-
heter samt övriga registerenheter och delar
av registerenheter som antecknats i fastig-
hetsregistret:

1) från Kärsämä by (401) i sin helhet fas-
tigheterna Porola 1:7, Syrjälä I 1:9, Hauta-
törmä 1:16, Syrjälä 1:18, Kopsa 2 1:19, Sa-
vela 1:23, Sassalinoja 1:24, Mällinen 2:4,
Mällinen II 2:6, Loukeenaho 2:10, Lepik-
kö 2:14, Jokiranta 2:15, Loukeenaho 2:16,
Ala-Similä 2:22, Kotipelto 3:6, Keskimikko-
la 3:11, Suo-Vesala 3:13, Vesala 3:14, Poro-
la 4:1, Masala 4:9, Hemmilä 4:10, Suo-Mik-
kola 4:12, Kivelä 5:1, Ojanlatva 5:5, Oppila
5:15, Kiviranta 5:19, Ollakka 6:1, Visuri
6:6, Harju 6:9, Muurari II 6:14, Aava 6:16,
Metsä-Visuri 6:17, Kisala 6:19, Kesälä 6:24,
Lisäanttila 6:25, Kuusela 6:26, Harmaala
6:27, Puomila 6:28, Uutela 6:35, Korpi I
6:37, Uusitalo 6:39, Kankaala 6:41, Maikko-
la 6:43, Sillankorva 7:1, Ojantakanen 7:2,
Kantola 7:4, Hautala 7:6, Pirttikangas 7:7,
Seppä 7:9, Muurari 7:11, Koivula 7:12,
Ruotsala 7:13, Ojala 7:17, Keränen 7:20,
Havula 7:21, Mäntylä 7:23, Nurmela 7:24,
Havula 7:25, Majasaari 7:28, Kajula 7:29,
Iikkala 8:1, Hirvipala 8:3, Hirviniemi 8:5,
Lisäkajula 9:0, Lisäkajula II 12:3 och Val-
tio-Kärsämä 12:5 samt registerenheten Yh-
teinen Ojalatvannevan palsta 878:1 samt
skiftet Kanahaka och skiftet Kiviselkä av
fastigheten Alakopsa 1:11, skiftet Kanahaka
av fastigheten Kanahaka 1:13, skiftet Kana-
haka och skiftet Kiviselkä av fastigheten
Pikkuhaka 1:15, skiftet Kanahaankankaat,
skiftet Keskitalo och skiftet Selkämaankan-
gas av fastigheten Hyväri 1:17, skiftet Kana-
haka, skiftet Kanahaankankaat, skiftet Kirk-
kopolku och skiftet Kiviselkä av fastigheten
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Kopsa 1:25, skiftet Kirkkopolku, skiftet
Koski-Kärsämä, skiftet Kotaneva, skiftet
Kupukkaneva, skiftena Mällinen I och II,
skiftet Nuolineva och skiftet Ojalatvanneva
av fastigheten Kärsämä 2:11, skiftet Kirkko-
polku, skiftet Kotaneva, skiftet Kotipalsta
och skiftet Kupukkaneva av fastigheten Ylä-
Kärsämä 2:21, skiftet Kanahaka, skiftet Kär-
sämä, skiftet Mällinen och skiftet Nuolineva
av fastigheten Ala-Kärsämä 2:23, skiftet
Kanahaankankaat och skiftet Selkämaan-
kangas av fastigheten Pikkumikkola 3:12,
skiftet Kanahaka, skiftena Kiviselkä I och II,
skiftet Kotipalsta och skiftena Porola I och
II av fastigheten Alamikkola 3:18, skiftet
Helunevankangas, skiftet Kotipalsta och
skiftet Porola av fastigheten Ylimikkola 4:8,
skiftet Koppari och skiftet Kärsämä av fas-
tigheten Nalkki 5:21, skiftet Kotipalsta och
skiftet Kärsämä av fastigheten Anttila 5:28,
skiftet Koppari, skiftena Koski-Kärsämä I
och II, skiftet Kotaneva, skiftet Nuolineva,
skiftet Purasimenoja och skiftet Riikola av
fastigheten Riikola 5:30, skiftet Koski-Kär-
sämä, skiftena Koppari I och II, skiftet Ko-
taneva och skiftet Nuolineva av fastigheten
Naapuri 5:32, skiftet Kivineva, skiftet Kota-
neva, skiftet Nuolineva och skiftet Koppari
av fastigheten Tenhula 5:34, skiftet Tem-
mesneva, skiftena Koppari I och II, skiftet
Koski-Kärsämä, skiftet Nuolineva och skiftet
Purasimenoja av fastigheten Raitamaa 5:36,
skiftet Harju, skiftet Helunevankangas, skif-
tet Kanahaka, skiftet Kiviselkä, skiftet Kop-
pari, skiftena Kotipalsta I, II och III, skiftet
Kärsämä, skiftet Maikkola och skiftet Selkä-
maankangas av fastigheten Hermo 11:0,

2) från Rantsila by (420) i sin helhet fas-
tigheterna Kotanevan palsta 17:154 och Har-
jusuo 18:245 samt registerenheten Yhteinen
maa-alue 878:15 av lägenheterna 18:4—7 och
registerenheten Muhanottopaikka 878:16 av
lägenheterna 24:1—4, samt

3) utanför byindelningen i sin helhet fas-
tigheten Kärsämänkylän paikallistie
895:1:8579 samt
två skiften av fastigheten Temmes-Kestilä
maantie 895:0:822 och en del av ett skifte
av Kärsämänjoki och nio skiften av Temme-
sjoki av registerenheten Limingan jakokun-
nan vesialue 876:2:0.

De övriga delarna av Temmes kommun
överförs t i l l T y r n ä v ä k o m m u n.

Områden i Lu m i j o k i k o m m u n
överförs till Limingo och Rantsila kommu-
ner:

T i l l L i m i n g o k o m m u n över-
förs följande fastigheter och delar av fastig-

heter samt övriga registerenheter och delar
av registerenheter som antecknats i fastig-
hetsregistret:

1) från Hirvansniemi by (401) i sin helhet
fastigheterna Metsämikkola 1:8, Ulkomikko-
la 1:9, Ulkola 2:18, Väinölä 2:37, Metsärau-
tio 3:15, Venetkangas 4:3, Metsäkuukkala
5:31, Venekangas 8:4, Metsäkerola 11:12,
Heikkilä 12:7, Timola 12:9, Mattila 12:11,
Kaukola 12:13, Anttila 13:3 och registeren-
heten Yht. palstat 878:5 av lägenheterna
6:3—4 samt
skiftet Krankka av fastigheten Tervo 2:7,
skiftet Krankka av fastigheten Peltomaa
2:14, skiftet Krankka av fastigheten Rankka
2:38, skiftet Ulkopalsta av fastigheten Pääta-
lo 7:9, skiftet Ulkopalsta av fastigheten Pik-
ku-Päätalo 7:10, skiftet Ulkopalsta av fastig-
heten Metsäpäätalo 7:11, skiftet Ulkopalsta
av fastigheten Seikkala 9:20, skiftet Ulko-
palsta av fastigheten Peuralahti 9:22 och
skiftet Ulkopalsta av fastigheten Junno 10:6,

2) från Lumijoki by (403) de fyra skiften
av fastigheten Rimpi I 46:14 som ligger in-
om gränserna för Hirvasniemi by, samt

3) från Kärsämä by (410) skiftet Lauttane-
va av fastigheten Kajula 7:2 (5) och sex på
Lauttaneva belägna ängsskiften av fastighe-
ten Valtio-Kärsämä II 12:1.

T i l l R a n t s i l a k o m m u n över-
förs följande fastigheter och delar av fastig-
heter samt övriga registerenheter och delar
av registerenheter som antecknats i fastig-
hetsregistret:

1) från Lapinniemi by (402) i sin helhet
fastigheterna Tervahauta 4:13, Kupukka 5:6,
Koivumaa 6:47, Pirjola 6:49, Törmä 6:50,
Karhumäki 7:10, Metsäpetäjä 8:7, Ulkotilli
10:27, Yläpenttilä 14:10, Kallensarka 15:19,
Ulkokokko 18:6, Metsä-Herrala 19:8, Hirvi-
mettä 20:4, Haapaselkä 21:5, Metsäty-
ni 24:9, Toukola 26:10, Katajaoja 26:13,
Piilopirtti 27:25, Koskenkorva 27:27, Ulko-
Granlund 27:28, Toivola 30:5, Viirilä 30:15,
Rannansuo 50:0 och Kivikko 58:1 samt
skiftet Kivikko av fastigheten Lehto 2:14,
skiftet Ulkometsäpalsta av fastigheten Taka-
kauppi 2:34, skiftena Lammenneva I och II
av fastigheten Mäkiollikainen 7:37, skiftet
Ulopmetsäpalsta av fastigheten Eerola 7:38,
skiftet Lammenneva av fastigheten Rantaol-
likainen 7:39, skiftet Heinimaankaarto, skif-
tena Tervalammensilta I och II av fastighe-
ten Ylipetäjä 9:31, skiftet Hourunkangas,
skiftena Katajakoski I och II samt skiftet
Kärenkankaat av fastigheten Hemmi 11:5,
skiftena Kärsämänoja I och II samt skiftet
Varesneva av fastigheten Syrjälä 12:2, skif-
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tet Järvitalonjärvi av fastigheten Ollanketo
14:12, skiftet Ulkometsäpalsta av fastigheten
Heikkilä 15:21, skiftet Heinimaankaarto,
skiftena Kärsämänoja I och II av fastigheten
Perttula 17:7 samt 14 skiften av Lammenne-
va, sex skiften av Varesneva och skiftet
Karjalankallio av fastigheten Valtio-Lapinnie-
mi 52:0,

2) från Lumijoki by (403) i sin helhet fas-
tigheterna Metsäranta 3:27, Ulkopaulus 4:28,
Rimpi II 5:11, Pasasen metsä 6:3, Ulkomet-
sä 7:17, Kallio 8:11, Valtioviirilä 9:25, Vii-
rikangas 9:26, Saunakaarto 10:34, Takalo
10:71, Kirvesrimpi 11:21, Ulkopelko-
nen 11:22, Ulkonäppä 15:3, Ulko-Olli 16:22,
Kajula 19:18, Ulkometsä 23:5,
Metsäkukkonen 24:5, Vastikesuo 24:7, Rim-
pi IV 27:5, Metsäaho 29:7, Metsäky-
rö 30:24, Metsäpieti 32:20, Metsäpaavola
34:3, Metsäraappana 35:51, Pispa 37:17,
Metsäristo 38:16, Hirvimetsä 39:21, Ulkoka-
mula 44:19, Ulkometsä 3 45:7, Ulkomet-
sä 45:10, Palola 48:5, Ulkokaijala 49:11,
Ronttola 53:17, Ulkopakanen 56:3, Mänty
57:13, Kangassuo 60:1, Kalliometsä 61:1,
Metsäkaikkonen 62:8, Hirvikangas 81:1,
Metsäkyrö 86:1, Metsäsärkioja 104:1, Ulko-
lauri 114:0, Metsämaja 121:0, Sarkala 122:0,
Huikki 137:1, Ulkokesti 137:2, Valtio-Lumi-
joki 159:0 och registerenheten Ul-
kometsäpalsta 878:4 av lägenheterna 22:7—8
samt
skiftena Kärsämäoja I och II av fastigheten
Pottala 18:5, skiftet Haukkaneva, skiftet
Hoikanneva, skiftet Kärsämänoja och skiftet
Rinne av fastigheten Poutala 52:31, skiftet
Veneneva av fastigheten Saukkonen 136:0,
skiftet Helkkokorpi, skiftet Kirvesrimpi,
skiftet Kolkkolampi och skiftet Latvapää av
fastigheten Alakaakinen 10:72, skiftet Latva-
pää av fastigheten Valtioveneneva 10:75,
skiftet Lehtimaanjuonto, skiftet Luhdankan-
gas, skiftet Luhdanneva och skiftet Pystönsal-
met av fastigheten Juusola 41:15, skiftet
Kamukankaat, skiftet Ojalatvanneva, skiftet
Pottalankangas, skiftena Temmesjoki I och
II samt skiftet Temmesneva av fastigheten
Korvela 42:26, skiftena Hepo-oja I och II,
skiftet Käkisalmenkankaat, skiftena Loukkee-
neva I, II, III, IV och V, fem ängsskiften,
skiftena Tammakankaat I och II samt skifte-
na Tammaneva I och II av fastigheten Rimpi
I 46:14, skiftena Kamukangas I och II,
skiftet Konttiperä, skiftena Kärsämänoja I
och II, skiftet Läämämetsä samt skiftena
Temmesneva I och II av fastigheten Mälli-
nen 55:41, skiftet Ulkometsäpalsta av fastig-

heten Lännen karjatila 104:4 samt skiftena
Varesneva I och II av fastigheten Toivonie-
mi 160:0,

3) från Kärsämä by (410) i sin helhet fas-
tigheterna Kupukkanevan palsta 2:18, Ku-
pukkanevan palsta 2:20, Polven palsta 3:17,
Loukkeenneva 4:6, Pikkupalsta 4:11, Niitty-
palstat 5:31, Niittypalstat 5:33, Niittypalstat
5:35, Korpi II 6:4, Niittypalsta 6:34, Niitty-
palstat 6:36, Jokiaron palsta 6:38, Polven
palstat 6:40, Häpykaarron palsta 6:42, Maja-
saari II 7:1, Hirviniemi II 8:1 och Mariala
12:7 samt
skiftet Kivineva, skiftet Kärenkankaat, skif-
tena Pystönsalmet I och II av fastigheten
Kajula 7:2 samt skiftet Hoikanneva, skiftena
Kärenkankaat I och II, skiftet Lehtimaa och
skiftet Pystönsalmet av fastigheten Valtio-
Kärsämä 12:1,

4) från Rantsila by (420) i sin helhet fas-
tigheten Järvitalo I 30:24,

5) från Sipola by (421) i sin helhet fastig-
heterna Haapaojan palsta 5:32, Kärsämänoja
7:21, Haaraojan palsta I 9:138, Haaraojan
palsta 9:140, Haaraojan palsta 9:142, Haara-
ojan palsta 9:144, Ojanvarsi 10:10 och Kes-
kisuuri palsta 21:25,

6) från Kestilä by (430) i sin helhet fastig-
heten Temmeslatva 6:119, samt

7) utanför byindelningen i sin helhet fas-
tigheterna Temmes-Kestilä maantie
895:0:822 och Varastoalue 896:2:2 samt
skiftena Kärsämäoja (fyra st.) och skiftena
Temmesjoki (fyra st) av fastigheten Lumijo-
en-Lapinniemen jakokunta 876:1:0 och ett
skifte av fastigheten Temmes-Kestilä maan-
tie 895:0:822.

Områden i L i m i n g o k o m m u n
överförs till Lumijoki, Rantsila och Tyrnävä
kommuner:

T i l l L u m i j o k i k o m m u n över-
förs följande fastigheter:

1) från Limingo by (402) i sin helhet fas-
tigheterna Vastikelepikko 129:26, Vastike-
kurkku 129:27, Vastikemalo 129:28 och Ri-
sula 129:29, samt

2) från Rantakylä by (403) i sin helhet
fastigheterna Vastikekurkku 3:39, Lehtola
3:45, Vastikelepikko 3:46, Kallenletto 3:54,
Heikinletto 3:55, Letto 7:18 och Haapaletto
7:25.

T i l l R a n t s i l a k o m m u n över-
förs följande fastigheter och delar av fastig-
heter:

1) från Limingo by (402) i sin helhet fas-
tigheterna Eskola 55:19, Repo 55:43, Pikku-
Hyväri 75:5, Kunnanmetsä II 75:13 och Ri-
tokangas II 530:0 samt
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skiftet Kupukkaneva av fastigheten Hannala
42:32, skiftena Kupukkaneva I, II och III
och skiftet Rahkon Kupukka av fastigheten
Pajula 43:29, skiftet Kupukkaneva och skif-
tet Rahkon-Kupukka av fastigheten Rito-
kangas 48:29, skiftet Koiraoja av fastigheten
Nakkula 49:59 och skiftet Koiraoja av fas-
tigheten Suonperä 77:20,

2) från Rantsila by (481) i sin helhet fas-
tigheterna Rahko II 18:255 och Kupukka II
18:257, samt

3) utanför byindelningen ett skifte av fas-
tigheten Temmes-Kestilä maantie 895:0:822.

T i l l T y r n ä v ä k o m m u n över-
förs följande fastigheter och delar av fastig-
heter samt övriga registerenheter och delar
av registerenheter som antecknats i fastig-
hetsregistret:

1) från Alatemmes by (401) i sin helhet
fastigheterna Viljamaa 1:8, Kunnas 1:12,
Haapaniemi 1:22, Virkkunen 1:23, Korpi
1:32, Tomperi 2:5, Sääskelä 2:22, Tiemaa
2:54, Annala 2:56, Keskitalo 2:58, Leviä-
kangas 2:64, Prisma 2:65, Kettukaarto 2:66,
Mittatikku 2:67, Ruottisenperkkiö 2:68, Pyö-
riäsuo 2:69, Linjaseiväs 2:70, Bussoli 2:71,
Vesuri 2:72, Korpinen 2:73, Kirves 2:74,
Lapio 2:75, Kanki 2:76, Jaakonkorpi 2:78,
Kotipelto 2:79, Korpela 4:18, Tapiola 5:32,
Martinpalsta 5:34, Törmälä 5:46, Takakan-
gas 6:8, Lehto 6:9, Kaarto 6:10, Pylkäs 6:11,
Louhi 6:15, Kotakangas 7:18, Haanpää 7:24,
Laitinen 7:31, Marjala 11:35, Pörhö 13:13,
Huutoräme 14:6, Rämäkkö 14:20, Metsä-
kokko 15:24, Perkkaus 15:28, Korpi 15:60,
Kaurala 16:2, Kivimäki 16:9, Mäkelä I
16:11, Metsäkallela 16:24, Vähälä 17:1, Ke-
ränen 17:2, Suvanto 17:3, Rautio 17:4,
Kaarto 17:6, Lisä-Ojantakanen 18:16, Lisä-
Kärki 18:17, Pikkuollila 18:20, Pömpeli
19:38, Kuusioja 19:39, Nevanlaita 19:50,
Pispala 20:13, Kangas 22:19, Metsäjunttila
23:13, Välikangas 23:25 och Kettusuo 40:0
samt
skiftena Jaakonsuo I och II av fastigheten
Koskela 1:5, skiftet Kotipalsta och skiftet
Leppineva av fastigheten Kaikkonen 2:25,
skiftet Kaikkonen och skiftet Tiepalsta av
fastigheten Takatalo 2:26, skiftet Kotipalsta
av fastigheten Niemelä 2:80, skiftet Leppi-
järvi av fastigheten Alatalo 2:81, skiftet Jär-
vikangas av fastigheten Uusitalo 2:82, skiftet
Kotipalsta av fastigheten Pöksä 3:1, skiftet
Kiviuunikangas av fastigheten Juotto 3:4,
skiftet Jaakonsuo av fastigheten Takamaa
3:5, skiftet Kiviuunikangas av fastigheten
Rommakko 3:8, skiftet Peuraneva av fastig-
heten Niemi 4:4, skiftet Murtokangas av

fastigheten Väliaho 4:10, skiftet Kiviuuni-
kangas av fastigheten Väärälä 4:17, skiftet
Kiviharju av fastigheten Risula 5:13, skiftet
Kivimaa av fastigheten Nevala 5:15, skiftet
Väärälänkorpi av fastigheten Alamattila
5:21, skiftet Somerokangas av fastigheten
Ylitörmä 5:22, skiftet Somerokangas av fas-
tigheten Helviira 5:38, skiftet Somerokangas
av fastigheten Mattila 5:39, skiftet Linna-
kangas, skiftet Rukansuo och skiftet Ruuna-
aronkangas av fastigheten Risula 6:19, skif-
tet Kannusmaa av fastigheten Nevala 6:21,
skiftet Linnakangas och skiftet Ruuna-aro av
fastigheten Häkkilä 6:24, skiftet Linnakan-
gas av fastigheten Keränen 6:27, skiftet Kan-
nusmaa av fastigheten Törmälä 6:32, skiftet
Kotakangas av fastigheten Törmä 7:10, skif-
tet Särpänkaarto av fastigheten Särppä 7:26,
skiftet Metsonlaulukankaat av fastigheten
Pääkkö 8:13, skiftet Särpänkaarto av fastig-
heten Motturi 9:22, skiftet Kiikkukaarto och
skiftet Kirkkoharjunkoski av fastigheten Ko-
konmotturi 9:25, skiftet Saarisuo av fastig-
heten Lehtola 11:1, skiftet Käyräkangas av
fastigheten Alaelsilä 11:36, skiftet Hautalan-
oja av fastigheten Pihaelsilä 12:11, skiftet
Ylä-Murotuo av fastigheten Ylielsilä 12:15,
skiftet Pörhönneva av fastigheten Tuomela
13:22, skiftet Pitkäkangas av fastigheten
Vehakamaa 13:23, skiftet Pörhönneva av
fastigheten Leppälä 13:24, skiftet Pitkäkan-
gas av fastigheten Pietilä 13:26, skiftet Pit-
käkangas av fastigheten Häkinkorva 13:35,
skiftet Kivineva av fastigheten Teppo 14:68,
skiftet Leppineva och skiftet Mustakangas
av fastigheten Kokko 15:33, skiftet Nurkka-
perä av fastigheten Punttala 16:31, skiftet
Hietakaarto av fastigheten Puhakka 17:23,
skiftet Keskusoja av fastigheten Kivelä 19:1,
skiftet Paska-aro av fastigheten Keskiarola
19:16, skiftet Kilanperämaa av fastigheten
Arola 19:25, skiftet Läättimaa av fastigheten
Ala-Arola 19:53, skiftet Käyräkoski av fas-
tigheten Sillankorva 22:11, skiftet Pörhön-
kangas och skiftet Ruunkoski av fastigheten
Takalo 22:21, skiftet Kettukangas och skiftet
Pispaneva av fastigheten Ojanperä 22:25,
skiftet Kangas och skiftet Kettukangas av
fastigheten Pääskylä 23:28, skiftet Kivineva
av fastigheten Koivula 27:5, skiftet Kivineva
av fastigheten Suopelto 28:0, skiftet Kilpa-
suo och skiftena Maitolanmäki I och II av
fastigheten Uusitakalo 34:2, skiftet Käyrä-
kangas, skiftet Käyräkoski och skiftet Pör-
hönkangas av fastigheten Valtio-Alatem-
mes 39:0, skiftet Härmänhalmemaa av fas-
tigheten Niittykoski 45:0 och skiftet Käyrä-
kivikko av fastigheten Hirvi 46:0,
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2) från Limingo by (402) i sin helhet fas-
tigheterna Varpula 2:21, Hylkiö 3:45, Haara-
la 4:16, Uimala 4:85, Penttilä 4:101, Mänty-
lä 9:38, Pommisarka 9:39, Jaakonsuoa
10:43, Metsäjokela 10:47, Ylänkö 11:29,
Leiviskä 12:33, Hyväri 15:63, Röö 16:19,
Kulmala 17:84, Metsätorppa 18:52, Uutela
18:53, Kankaanlaita 18:60, Lisä-Metsä
19:36, Toppila 21:34, Nurkkapala 21:38,
Salola 21:39, Kallila 26:18, Lisäke 26:19,
Lisä-Törölä 35:24, Seppola 35:27, Väsylä
35:45, Tyynelä 35:59, Hyväri 35:63, Paak-
konen 38:30, Kiila 39:29, Suksela 46:26,
Saarivainio 54:42, Yritys 54:43, Suokenttä
52:82, Leinonkenttä 52:84, Puistola 58:34,
Leirikeskus 58:61, Rentukka 64:31, Laurila
67:16, Pikkutuomela 67:18, Jokiranta 68:48,
Lisäsivula 73:15, Sointula 83:20, Lepola
83:28, Liuttu 84:5, Röö 85:9, Pikkupeltola
87:5, Pellonpää 87:8, Tonttila 95:1, Lisä-
Raumala 110:2, Repola 124:1, Kettu-
la 124:3, Lisäleppälä 125:2, Lisähaarala
125:3, Nevaranta 125;7, Havina 125:9, Lisä-
vesala 125:10, Valtiouutela 327:3, Lisämaja-
la 355:50, Metsärautio 356:34, Syrjälä
356:38, Väyrylä 356:244, Karhukangas
356:245, Äijänniemi 357:64, Järvimetsä
357:74, Virkkunen 2 358:96, Repola II
358:122, Lekkula 2 358:123, Mäntylä 374:1,
Osa-Röhmö 374:5, Mikkola 436:0 och regis-
terenheten Yhteinen vesialue 876:1, register-
enheten talon 4 yht. vesialue 876:4 Suuta-
rinjärvessä, registerenheten talon 14 yht.
vesialue 876:5 Suutarinjärvessä, registeren-
heten Vähäjärvi 876:6 av lägenheterna
85:17—18 och registerenheten Savenottopaik-
ka 878:4 av lägenheterna 72:5—7 samt
skiftet Konineva och skiftet Selkäkangas av
fastigheten Mettälä 1:3, det östra skiftet av
fastigheten Piipari 4:15, det norra skiftet av
fastigheten Pylkäs 4:102, skiftet Kotipalsta
av fastigheten Laakso 9:11, skiftet Impolan-
aukio och skiftet Laakso av fastigheten
Häkkinen 12:24, skiftena I och II av norra
delen av Tyrnävänjoki av fastigheten Rajala
12:29, skiftet Impolanaukio och skiftet Raja-
la av fastigheten Päkkilä 12:31, skiftet Saa-
risuo av fastigheten Kuusisto 13:51, skiftena
Suutarinjärvi I och II av fastigheten Paksula
14:6, skiftet Arokaarto och skiftet Jokipalsta
av fastigheten Kuusela 15:17, skiftet Aro-
kaarto, skiftet Kotipalsta, skiftet Temmesjoki
och en del av skiftet Vipukaara av fastighe-
ten Mäntylä 15:24, skiftet Vähäjärvi av fas-
tigheten Riikola 16:48, skiftet Amerikka av
fastigheten Linnanmaa 17:5, en del av skif-
tet Marjaräme av fastigheten Koivuniemi
17:25, skiftet Poika-Temmes av fastigheten

Ruhkola 17:34, skiftet Kotipalsta och skiftet
Poika-Temmes av fastigheten Pilto 17:85,
skiftet Kotipalsta och skiftet Ritokangas av
fastigheten Korkalo 18:7, skiftet Porrasräme
av fastigheten Metsäheiko 18:61, skiftet Ko-
tipalsta, skiftet Kylmänen, skiftet Navetta-
kangas, skiftet Törmälä och en del av skiftet
Isokangas av fastigheten Lörölä 20:5, skiftet
Suutarinkylä av fastigheten Jaakola 20:51,
skiftet Pitkäkaarto och skiftet Temmesjoki
av fastigheten Ketola 21:40, skiftet Järvine-
va, skiftet Suutarinjärvi-palsta och skiftet
mellan Tyrnävänjoki och landsvägen Tupos-
Kylmälä av fastigheten Pieni-Röhmö 24:4,
skiftet Haudankoski, skiftet Navettakangas
och en del av skiftet Isokangas av fastighe-
ten Myllyaro 26:9, skiftet Järvineva och
skiftet mellan Tyrnävänjoki och landsvägen
Tupos-Kylmälä av fastigheten Ulkometsä
29:15, skiftet Järvineva och skiftet mellan
Tyrnävänjoki och landsvägen Tupos-Kylmä-
lä av fastigheten Ylipäänmetsä 29:31, skiftet
Isoneva och skiftet Selkäkangas av fastig-
heten Taljala 31:2, skiftet Hyssy av fastig-
heten Pirttimaa 32:5, skiftena Temmesjoki I
och II av fastigheten Törmäpelto 35:25,
skiftet Kotipalsta, skiftet Temmesjoki och
skiftet Vipukaara av fastigheten Ojala 35:26,
skiftet Temmesjoki av fastigheten Lepo-
la 35:28, skiftena Temmes—Kestilä maantie
I och II av fastigheten Petäjä 35:61, skiftet
Kotipalsta och en del av skiftet Mutkankan-
kaat av fastigheten Törmälä 38:7, skiftet
Temmesjoki och en del av skiftet Kotipalsta
av fastigheten Törölä 38:8, skiftet Kotipalsta
och en del av skiftet Kuussaari av fastighe-
ten Yrjölä 38:9, en del av lägenheten vid
Temmesjoki strand av fastigheten Niemelä
38:31, skiftet Kotipalsta av fastigheten Vino-
la 39:39, skiftet Vinola av fastigheten Mäki
-Anttila 39:42, skiftet Pitkäkaarto, skiftet
mellan Temmesjoki och landsvägen Tem-
mes-Kestilä och en del av skiftet Kotipalsta
av fastigheten Pihkakoski 44:8, skiftet Luo-
matienrämeenpalsta av fastigheten Kuurna-
korpi 46:25, skiftet Saarisuo av fastigheten
Sallinen 52:85, skiftet Saarisuo av fastighe-
ten Lepistö 52:99, skiftet Isoneva, skiftet
Kallioaro, skiftena Tupos—Kylmälä maantie
I och II av fastigheten Konineva 53:3, skif-
tet Järvineva och skiftet mellan Tyrnävän-
joki och landsvägen Tupos-Kylmälä av fas-
tigheten Metsämoukka 56:11, skiftet Koti-
palsta av fastigheten Kujansuu 58:35, skifte-
na Pihlajaranta I och II och skiftet Riitaniitty
av fastigheten Hakola 60:7, skiftet Navetta-
kangas av fastigheten Hirvelä 64:33, skiftet
Lantonoja av fastigheten Kirkkotörmä 64:35,
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skiftena Kotipalsta I och II, skiftet Temmes-
joki och en del av skiftet Vipukaara av fas-
tigheten Tuomela 67:19, skiftet Kotipalsta
av fastigheten Hälli 68:49, skiftet Hyssy av
fastigheten Metsäparvinen 70:60, skiftet
Hyssy av fastigheten Ainola 70:72, skiftet
Hyssy av fastigheten Mutkala 70:73, skiftet
Hyssy av fastigheten Mukkala 70:74, det
mindre skiftet Hyssy av fastigheten Rapakko
72:32, skiftena Temmesjoki I och II av fas-
tigheten Tolonen 83:21, skiftet Koivula av
fastigheten Partaala 83:29, skiftena Suutarin-
kylä I och II, skiftena Vähäjärvi I och II
samt en del av skiftet Kehäkankaanräme av
fastigheten Ojala 85:20, skiftena Suutarinky-
lä I, II och III, skiftena Vähäjärvi I och II
samt en del av skiftet Kehäkankaanräme av
fastigheten Luukkonen 85:22, skiftet Poika-
Temmes och skiftena Temmes-Kestilä
maantie I och II av fastigheten Peltola 87:9,
skiftet Amerikka av fastigheten Kylmälä
88:2, skiftet Hyssy av fastigheten Kan-
gas 88:3, skiftet Hyssy av fastigheten Antto-
nen 94:13, skiftet Amerikka och skiftena
Kotipalsta I och II av fastigheten Näppä
96:1, skiftet Hyssy av fastigheten Halonen
100:2, skiftet Temmesjoki av fastigheten
Poikatemmes 100:4, skiftet Jaakonsuo och
skiftet Järvineva av fastigheten Jussi-
la 304:0, skiftet Kuusela och en del av skif-
tet Vipukaarto av fastigheten Uusi-Sohlo
306:3, skiftena Ängeslevänjoki I, II och III
samt skiftet Vähäjärvi av fastigheten Taka-
maa 330:7, skiftet Suutarinkylä av fastighe-
ten Mäki-Hirvelä 331:2, skiftet Suutarinkylä
av fastigheten Savela 355:64, skiftet Lanton-
oja av fastigheten Kaara 356:218, skiftet
Järvineva, skiftet Suutarijärvi-palsta och skif-
tet mellan Tyrnävänjoki och landsvägen
Tupos-Kylmälä av fastigheten Iso-Röhmö
357:9, skiftet Pitkäkaarto, skiftet mellan
Temmesjoki och landsvägen Temmes-Kesti-
lä och en del av skiftet Kuussaari av fastig-
heten Maikkola 364:0, skiftet Impolanaukio,
skiftet Isoneva, skiftena Hälli I och II, skif-
tet Loukeankangas, skiftet Luomatienräme,
dikesskiftet Isoneva, skiftet Palokangas, skif-
tena Pihlajanranta I och II, skiftet Saarisuo,
skiftena Selkäkangas I, II och III samt skif-
tet Suutarinjärvi av fastigheten Valtio-Li-
minka 374:6, skiftet Järvineva av fastigheten
Mäkelä 468:3, skiftena Järvineva I och II
samt skiftena Tyrnävänjoki I och II av fas-
tigheten Hanhimetsä 510:1 samt skiftet Saa-
risuo av fastigheten Kerä 522:0,

3) från Temmes by (450) i sin helhet fas-
tigheterna Korpinen 3:3, Kettukaaranaron-
palsta 6:22, Perkkiö 7:35, Rantala II 7:38,

Suopalsta 8:10, Runtinsuon palsta 9:58,
Karttula II 14:49, Kirkkopekkala II 14:51,
Kirkkovirsi 15:27, Myllymäki II 15:52 och
Korpilaidun 37:1 samt
skiftet Kivineva av fastigheten Kuoppala II
25:7 och skiftet Kivineva och skiftet Leili-
korpi av fastigheten Suojala II 32:25,

4) från Tyrnävä by (455) i sin helhet fas-
tigheterna Hetesuo 16:58, Saramaa 20:20,
Rautakorpi 33:15, Uutisenniitty 49:16, Rink-
kala 52:12, Rytiaro 62:22, Korpihaka 62:23,
Laurinaro 65:3 och Lammassuo 65:4 samt
registerenheterna Talon 1 yht. niittypalsta
yht A 878:13, Yht B 878:14, Yht C 878:15
och 20,21 Yht, 878:17 samt
skiftena Selkäkangas I och II av fastigheten
Enklaavi-Valtio 154:8, samt

5) utanför byindelningen i sin helhet fas-
tigheten Koskelan paikallistie 859:1:8600
samt
skiftet Ala-Murtosuo av fastigheten Limin-
gan Valtionmaa 893:10:1 (11), ett helt skifte
och en del av ett skifte av fastigheten
Temmes-Kestilä maantie 895:0:822, tio skif-
ten av fastigheten Tupos-Kylmälä maantie
895:0:824 och en del av båda enhetsskiftena
av fastigheten Koskelan paikallistie
895:1:8600 samt två hela skiften och en del
av ett skifte av Temmesjoki, fyra hela skif-
ten och en del av ett skifte av Tyrnävänjoki,
Vähäjärvi och hela skiftet Ängeslevänjoki av
registerenheten Limingan jakokunta 876:1:0,
fyra skiften av Tyrnävänjoki och fyra skiften
av Ängeslevänjoki av registerenheten
Temmeksen jakokunnan vesialue 876:2:0
och skiftet Heikinkangas, skiftet Mustakan-
gas och skiftet Särkilänmäki av registerenhe-
ten Limingan jakokunnan maa-alueet
878:1:0.
F r å n T y r n ä v ä k o m m u n över-

förs t i l l L i m i n g o k o m m u n
följande fastigheter och delar av fastigheter
samt övriga registerenheter och delar av re-
gisterenheter som antecknats i fastighetsregi-
stret:

1) från Tyrnävä by (401) i sin helhet fas-
tigheterna Pupula 3:6, Ulkomäättä 4:17, Val-
tio-Seppänen 4:29, Mettälä 8:19, Takaneva
16:35, Pekkala 19:28, Kaukola 20:15, Han-
nuksela 34:18, Nokkasarka 35:6, Kytäkangas
38:32, Niittylä 45:7, Pirkkola 48:3, Hauta
50:2, Sotkula 50:24, Körkkö 51:17, Valtio-
kontti 58:8, Metsähovi 60:2, Iltatähti 62:26,
Tummalanpää 63:16, Jokivarsi 64:47, Rön-
neikkö 68:1, Rännilä 72:14, Nenämaja
74:15, Nenämaa 74:16, Valtio-Wesala 75:9,
Riitala 78:42, Valtio Lekkula 79:19, Röh-
mönnotko 81:11, Mäntyniemi 81:14, Jere
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91:0, Kontinperä 94:5, Taljapuro 139:1, Val-
tioalapiilo 152:0, Tyrnävän luonnonsuojelua-
lue 174:0 och Kustulanaho 197:1 samt regis-
terenheten Yhteinen Pitkäjärven vesialue
876:4 av lägenheterna 63:4—5, registerenhe-
ten yhteinen vesialue Pitkäjärvessä 876:5 av
lägenheterna 62:3—6, registerenheten Yhteis-
maa 878:3 av lägenheterna 8:1—6, registeren-
heten Yhteinen maa-alue 878:7 av lägenhe-
terna 44:1—4, registerenheten Yhteinen maa-
alue 878:10 av lägenheterna 58:3—4, registe-
renheten yhteiset alueet 878:18 av lägenhe-
terna 36:11—15 och registerenheten yht.
878:19 av lägenheterna 58:3—4 samt
skiftet Rimpineva och skiftena Sarvikangas I
och II av fastigheten Välitalo 1:14, skiftet
Rimpineva och skiftena Sarvikangas I och II
av fastigheten Kankaala 1:29, skiftet Rimpi-
neva och skiftena Sarvikangas I och II av
fastigheten Juhola 1:31, skiftet Hauva av
fastigheten Hartikka 3:16, skiftet Jauranneva
av fastigheten Ahonen 8:75, skiftena Sarvi-
neva I och II samt skiftet Savisuvanto av
fastigheten Laitala 8:80, skiftet Sarvineva av
fastigheten Partala 8:82, skiftena Sarvineva I
och II samt skiftet Savisuvanto av fastighe-
ten Mattila 8:84, skiftena Sarvineva I och II
samt skiftet Savisuvanto av fastigheten Ny-
kälä 8:88, skiftet Loukkuneva av fastigheten
Kunnas 10:26, skiftet Loukkuneva av fastig-
heten Rimpelä 10:37, skiftena Niemenkallio
I och II samt skiftet Rimpineva av fastighe-
ten Palosaari 10:53, skiftena Niemenkallio I
och II samt skiftet Rimpineva av fastigheten
Rantakaakila 10:57, skiftena Niemenkallio I
och II samt skiftet Rimpineva av fastigheten
Ketola 10:59, skiftet Kallela och skiftena
Ristiaro I, II, III, IV och V av fastigheten
Ylikirstinä 11:37, skiftet Kallela och skiftena
Ristiaro I och II av fastigheten Alakirstinä
12:23, skiftet Hauva och skiftena Veneneva
I och II av fastigheten Ulkoherranen 13:15,
skiftena Kallela I och II av fastigheten Liede
15:19, skiftet Kallela, skiftena Pääkallo I
och II samt skiftet Veneneva av fastigheten
Koskensuo 15:20, skiftet Tyrnävänsuo av
fastigheten Vipula 16:4, skiftet Takanevan-
kangas av fastigheten Koskela 16:17, skiftet
Heinimaankangas, skiftet Takanevankangas
och skiftet Takaneva av fastigheten Suutari
16:22, skiftet Tyrnävänsuo av fastigheten
Huttula 16:28, skiftet Tyrnävänsuo av fastig-
heten Kallioniemi 16:32, skiftet Takanevan-
kangas av fastigheten Lisäpelto 16:33, skif-
tena Takaneva I och II av fastigheten Tupala
16:37, skiftet Konttisaari och skiftet Muk-
konkangas av fastigheten Välimaa 16:52,
skiftet Konttisaari och skiftet Piispankurkku

av fastigheten Alasuutari 16:54, skiftet
Konttisaari av fastigheten Keskimaa 16:61,
skiftet Piispankurkku av fastigheten Metsä-
suutari 16:62, skiftet Hulkkosenkangas, skif-
tet Taka-aro och skiftet Ängeslevänkangas
av fastigheten Ylianttila 18:28, skiftet Louk-
kuaava av fastigheten Kandelin 20:21, skif-
tet Loukkuaava av fastigheten Väisänen
21:1, skiftet Loukkuaava, skiftena Sarvi-
kangas I och II samt skiftet Venekangas av
fastigheten Keski-Ikola 21:23, skiftet Louk-
kuaava, skiftena Sarvikangas I och II samt
skiftet Venekangas av fastigheten Kirstinä
21:24, skiftet Loukkuaava, skiftena Sarvi-
kangas I och II samt skiftet Venekangas av
fastigheten Alaikola 21:25, skiftet Pitkäjärvi
och skiftena Tyrnävänsuo I, II och III av
fastigheten Isomällinen 33:18, skiftet Jauran-
neva av fastigheten Korpi 33:20, skiftet Tyr-
nävänsuo av fastigheten Mällinen 35:31,
skiftet Talajaoja av fastigheten Syrjälä 36:7,
skiftena Sarvineva I och II samt skiftet Savi-
suvanto av fastigheten Peltokaakinen 38:60,
skiftet Loukkuaava, skiftet Rimpineva och
skiftet Sarvikangas av fastigheten Vatula
41:15, skiftet Loukkuaava, skiftet Rimpineva
och skiftet Sarvikangas av fastigheten Palkki
41:21, skiftet Loukkuaava, skiftet Rimpineva
och skiftet Sarvikangas av fastigheten Les-
kelä 42:5, skiftet Loukkuaava, skiftet Sarvi-
kangas och skiftet Venekangas av fastighe-
ten Ylipalkki 42:18, skiftet Nenämaa av fas-
tigheten Raappana 44:11, skiftet Nenämaa
och skiftet Pitkäjärvi av fastigheten Metsä-
raappana 44:25, skiftet Niskajärvi av fastig-
heten Pelkonen 44:27, skiftet Nenämaa av
fastigheten Hartikka 44:35, skiftena Pitkäjär-
vi I och II av fastigheten Rusila 45:4, skiftet
Hauva av fastigheten Uutinen 49:17, skiftet
Kallela och skiftet Veneneva av fastigheten
Ala-Herrala 51:18, skiftena Tyrnävänsuo I
och II av fastigheten Määttä 52:11, skiftet
Tyrnävänsuo av fastigheten Väliheikki
52:13, skiftet Loukkuaava och skiftet Pitkä-
järvi av fastigheten Kyhälä 58:1, skiftena
Loukkuaava I och II samt skiftet Niskajär-
vensuo av fastigheten Kontti 58:11, skiftena
Niskajärvensuo I och II samt skiftena Sarvi-
neva I och II av fastigheten Alakontti 58:13,
skiftet Pitkäjärvi av fastigheten Ylirekinen
63:10, skiftet Pitkäjärvi av fastigheten Kyl-
mänen 63:12, skiftena Sarvikangas I och II
av fastigheten Uusitalo 64:4, skiftet Pääkallo
av fastigheten Laitala 64:16, skiftet Ristiaro
av fastigheten Yli-Koivikko 64:39, skiftet
Kallela av fastigheten Väisänen 64:45, skif-
tet Ristiaro av fastigheten Koivikko 64:49,
skiftet Röhmönoja av fastigheten Rahikka
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65:6, skiftet Jätinkangas och skiftet Pikku-
niitty av fastigheten Pylkäs 68:4, skiftet Tal-
jaoja av fastigheten Välipirtti 69:6, skiftet
Sarvikangas av fastigheten Lisälepistö 71:25,
skiftet Loukoaava och skiftet Sarvikangas av
fastigheten Purola 71:39, skiftet Venekangas
av fastigheten Kuusiniemi 73:8, skiftet
Venekangas av fastigheten Ahokki 73:13,
skiftet Venekangas av fastigheten Rantala
73:15, skiftet Niskajärvi och skiftet
Valkiaisjärvi av fastigheten Mällisenrapuska
74:1, skiftet Pertunneva av fastigheten Pih-
laja 76:12, skiftena Ristiaro I, II och III av
fastigheten Ylä-Lassila 78:6, skiftet Kallela
och skiftet Ristiaro av fastigheten Määttä
78:47, skiftet Ristiaro av fastigheten Lassila
78:49, skiftena Ristiaro I, II och III av fas-
tigheten Kytönen 78:54, skiftet Rahkasuo
och skiftet Tyrnävänsuo av fastigheten Kan-
tola 81:19, skiftet Rahkasuo av fastigheten
Lisä-Kantola 81:20, skiftet Tyrnävänsuo av
fastigheten Latola 81:21, skiftet Kallela,
skiftena Veneneva I, II, III och IV av fastig-
heten Haapala 94:8, skiftet Murronkangas av
fastigheten Puksula 115:2, skiftet Niemen-
kallio, skiftet Rimpineva och skiftena Sarvi-
neva I och II av fastigheten Halme 121:7,
skiftena Taljaoja I och II av fastigheten Nie-
melä 139:13, skiftet Hulkkosenkangas, skif-
tena Kiviaro I och II, skiftet Loukkoaava,
skiftet Rimpineva, skiftet Sarvikangas, skif-
tet Taka-aro, skiftet Venekangas och skiftet
Ängeslevänkangas av fastigheten Valtio-Tyr-
nävä 154:9, skiftet Rimpineva av fastigheten
Lepistö 166:0, skiftet Hilla-Pelso, skiftet
Loukkuaava, skiftet Niemenkallio och skiftet
Rimpineva av fastigheten Konttila 180:0,
skiftet Loukkuaava, skiftet Rimpineva och
skiftet Sarvikangas av fastigheten Riikola
190:0 samt skiftet Loukkoaava av register-
enheten Savenottopaikka 878:4 (2) av lä-
genheterna 15:1—3,

2) från Ängeslevä by (402) i sin helhet
fastigheterna Kyykäs 1:12, Kankaala 1:32,
Jaurankangas 2:43, Kyykäs 2:69, Piiskapus-
ka 2:70, Lisä-Suutarinparras 2:73, Lisä-Fyr-
sten 2:74, Pelso 4:4, Hauru II 6:10, Kyypel-
so I 7:11, Lisäjuhola 7:31, Kyykäs 8:26,
Lisävainio 8:31, Lisävuotila 8:33, Lisäpajula
9:12, Lisämurto 10:45, Suutarinlampi 11:16,
Haisu 14:18, Lisäsuustari 16:6, Lisäuutinen
17:17, Lisävirkkula 17:19, Lisävähä 18:13,
Lisäikonen 19:19, Lisäseppälä 19:21, Kivik-
ko 21:24, Lisäpirkala 21:26, Lisäraappana
22:8, Lisäkiusala 22:9, Saunakiuas 22:10,
Lisäuitto 23:6, Lisäkarhu 23:7, Eropatala
23:8, Lisähalonen 23:9, Näreikkö 24:11,
Pontus 27:27, Kyykäs 28:3, Ylipään metsä

32:13, Kyykkäänmetsä 32:14, Lisävitikko
33:6, Lisäpientila 33:7, Lisämattila 33:8,
Lisämatero 33:9, Jokiniemenmetsä 34:26,
Kyykäs 35:1, Lisäpasanen 36:11, Lisätervo
38:20, Pikkuantti 38:21, Lisävälikorpi 38:22,
Lisäleppioja 39:10, Lisätuomela 40:5, Jään-
nösmaa 40:6, Lisäikola 41:26, Kaukoparras
41:27, Niskajärvi 43:4, Ala-Patala 45:18,
Arila 47:29, Lisä-Ahokki 48:7, Lisä-Vesala
48:8, Lisä-Rekinen 48:9, Hylkylä 48:10,
Lisä-Kylmänen 48:14, Lisä-Pirkola 49:6,
Lisänurmela 50:5, Lisäpyykkö 57:35, Lisäei-
nola 60:0, Lisälahola 61:0, Lisäkankaala
62:0, Lisähauru 63:0, Lisäheikurainen 64:0,
Lisähapponen 65:0, Lisäkantola 66:0, Lisä-
lipponen 67:0, Lisälaamanen 69:0, Jättölä
70:0, Pääkallo 71:0, Pikku-Härmä 75:3,
Konnanperä 136:3, Järvennokka 151:1, Mol-
kojärvi 152:0, Joukahainen 153:0 och Joki-
varsi 154:0 samt registerenheten Yhteinen
Valkiaisjärvi 876:2 av hemman 29 samt
skiftet Pääkallo av fastigheten Yli-Markuk-
sela 5:62, skiftet Haisunniitty av fastigheten
Takalo 10:94, skiftet Haisunniitty av fastig-
heten Metsätöykälä 11:27, skiftet Niskaneva
av fastigheten Vuoti 15:39, skiftet Jaura av
fastigheten Välisuo 20:12, skiftet Jauranjärvi
av fastigheten Kettukangas 21:35, skiftet
Pääkallo av fastigheten Lipponen 24:9, skif-
tet Valkeisenneva och skiftet Ängeslevän-
kangas av fastigheten Takatalo I 27:7, skiftet
Valkeisenneva och skiftet Ängeslevänkangas
av fastigheten Uusitalo 28:23, skiftet
Pelsonneva av fastigheten Mäntylä 30:36,
skiftet Haisunniitty av fastigheten Nikula
34:84, skiftet Pelsonneva av fastigheten
Jaakkola 45:1, skiftet Pelsonneva av fastig-
heten Patapää 45:3, skiftet Pelsoneva av fas-
tigheten Uusivähänen 45:14, skiftet Jauran-
järvi och skiftet Pelsoneva av fastigheten
Yli-Patala 45:21, skiftet Hulkkosenkangas
och skiftet Ängeslevänkangas av fastigheten
Ojala 53:5, skiftet Taka-aro av fastigheten
Pakola 53:6, skiftet Jaura av fastigheten Su-
vanto 73:2, skiftena Haisunniitty I och II av
fastigheten Salonen 135:0, skiftet Niskaneva
av fastigheten Tuimala 136:1, skiftet Jauran-
neva av fastigheten Välipirtti 161:0 och skif-
tet Loukkuaava av registerenheten Yhteinen
maa-alue 878:4 av lägenheterna 32:1—2,

3) från Limingo by (411) en del av skiftet
Tyrnävänsuo av fastigheten Pusala 355:8
(3),

4) från Kylmälä by (413) i sin helhet fas-
tigheterna Pitkäranta 16:33, Takapoikola
16:37, Pääkallon palsta 16:39, Pääkallon
niittypalstat 16:41 och Haisu 53:8 samt re-
gisterenheten Kylmälän jakokunnan ve-
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det 876:1 och registerenheten Yhteinen sora-
palsta 878:35 av lägenheterna 16:1—6, samt

5) utanför byindelningen skiftena Hilla-
Pelso I och II, skiftet Hauva, skiftet Hulkko-
senkangas, skiftet Pääkallo, skiftet Taka-
aro—Veneneva—Ängeslevänkangas och
skiftet Valkiaisjärvi av fastigheten Tyrnävän
valtionmaa 893:10:1 och ett helt skifte och
en del av ett skifte av fastigheten Tupos-
Kylmälä maantie 895:0:824 samt en del av
Tyrnävänjoki av registerenheten Tyrnävän
jakokunnan vedet 876:1:0 och två skiften av
Tyrnävänjoki av registerenheten Limingan
jakokunnan vesialue 876:2:0.
F r å n R a n t s i l a k o m m u n

överförs t i l l L i m i n g o k o m m u n
följande fastigheter och delar av fastigheter:

1) från Mankila by (404) i sin helhet fas-
tigheterna Riistapöllö 4:92 och Kauppila
10:53 samt
skiftet Pöllä av fastigheten Poikola 11:91
(7),

2) från Rantsila by (406) i sin helhet fas-
tigheten Kotaniitty 90:0 samt
skiftena Kiviselkä I och II av fastigheten
Isotoppila 16:110, en del av skiftet Kiviselkä
av fastigheten Kirkkotoppila 17:125, skiftet
Koppelosaari av fastigheten Ylitalo 42:16
och skiftet Kiviselkä av fastigheten Hautala
62:4, samt

3) utanför byindelningen ett skifte av fas-
tigheten Kärsämänkylän paikallistie
895:1:8579.

De nya gränserna för kommunerna avviker
till följande delar från de gällande gränslin-
jerna:
Den nya gränsen mellan Limingo och Tyr-

nävä kommuner avviker från den gällande
kommungränsen vid den råpunkt för register-
enheten Limingan jakokunnan yhteiset vesi-
alueet 876:1:0 i Limingo kommun och regis-
terenheten Temmeksen jakokunnan yhteiset
vesialueet 876:1:0 i Temmes kommun som
är belägen vid fortsättningen på rån mellan
fastigheten Pekuri 96:7 i Limingo by i Li-
mingo kommun och fastigheten Arola 14:3 i
Temmes by i Temmes kommun från den i
Tyrnävänjoki belägna rån för registerenheten
Ängeslevän jakokunnan yhteiset vesialueet
876:1 i Tyrnävä kommun och fortsätter
längs den nuvarande gränsen mellan Li-
mingo och Temmes kommuner fram till det
på gränsen till Limingo kommun belägna
råröset 28 mellan fastigheten Alamaa 15:29 i
Temmes by i Temmes kommun och fastig-
heten Kotiranta I 20:24 i Tyrnävä by i Tyr-
nävä kommun. Härifrån fortsätter gränsen
mellan kommunerna längs den gällande

gränsen mellan Limingo och Tyrnävä
kommuner.

Från det på gränsen till Limingo kommun
belägna råröset 83 mellan fastigheten Jaak-
kola 2:50 i Temmes by i Temmes kommun
och fastigheten Yli-Ikola 20:14 i Tyrnävä by
i Tyrnävä kommun fortsätter gränsen mellan
Limingo och Tyrnävä kommuner längs den
gällande gränsen mellan Limingo och
Temmes kommuner fram till råröse 1708
mellan fastigheten Syrjälä 14:9 i Limingo by
i Limingo kommun samt fastigheterna Haa-
pakangas 6:3, Kotisuu 8:8 och Huha 10:3 i
Temmes by i Temmes kommun. Härifrån
fortsätter gränsen längs rån mellan fastighe-
terna Haapakangas 6:3 och Huha 10:3 i
Temmes by i Temmes kommun fram till
råröse 1932 mellan fastigheten Huha 10:3
och den i Limingo by i Limingo kommun
belägna fastigheten Heikkilä 28:31, varifrån
gränsen fortsätter längs den gällande gränsen
mellan Limingo och Temmes kommuner.

Från råröse 21 mellan fastigheten Heikkilä
28:31 i Limingo by i Limingo kommun
samt fastigheterna Ylianttila 10:43 och Au-
kio 11:17 i Temmes by i Temmes kommun
fortsätter gränsen längs rån mellan fastighe-
terna Ylianttila 10:43 och Aukio 11:17 i
Temmes by i Temmes kommun fram till
råröse 20 mellan de nämnda fastigheterna
samt fastigheten Ketola 28:1 i Limingo by i
Limingo kommun, varifrån gränsen fortsätter
längs den gällande gränsen mellan Limingo
och Temmes kommuner.

Från råröse 1974 mellan fastigheten Häk-
kinen 12:24 i Limingo by i Limingo kom-
mun samt fastigheterna Haapala 12:14 och
Hakaneva 17:3 i Temmes by i Temmes
kommun fortsätter gränsen längs rån mellan
fastigheterna Haapala 12:14 och Hakaneva
17:3, Haapaniemi 13:36 och Hakaneva 17:3
samt Haapaniemi 13:36 och Pikku-Honka
17:1 i Temmes by i Temmes kommun fram
till råröse 1981 mellan fastigheten Häkkinen
12:24 i Limingo by i Limingo kommun och
fastigheten Haapaniemi 13:36 i Temmes by i
Temmes kommun, varifrån gränsen fortsätter
längs den gällande gränsen mellan Limingo
och Temmes kommuner.

Från råröse 1 mellan fastigheten Säisälä
53:7 i Limingo by i Limingo kommun och
fastigheten Rossi 23:1 i Temmes by i
Temmes kommun samt fastigheten Temmes-
Metsäperän maantie 895:0:809 i Temmes
kommun fortsätter gränsen till råröse 1 mel-
lan fastigheterna Välitalo 24:8 och Sätsi
25:1 samt Temmes-Metsäperän maantie
895:0:809 i Temmes by i Temmes kommun,
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varifrån den följer rån till fastigheten Väli-
talo 24:8 i Temmes by i Temmes kommun
fram till det på gränsen till Limingo kom-
mun belägna råröset 8 mellan den nämnda
fastigheten och fastigheten Tapiola 38:0 i
Temmes by i Temmes kommun. Härifrån
fortsätter gränsen mot öster längs den gäl-
lande gränsen mellan Limingo och Temmes
kommuner.

Från råröse 12 mellan fastigheten Salmela
37:28 i Limingo by i Limingo kommun och
fastigheterna Kuoppala 25:8 och Ahopelto
31:12 i Temmes by i Temmes kommun fort-
sätter gränsen längs rån mellan fastigheterna
Kuoppala 25:8 och Ahopelto 31:12 i Tem-
mes by i Temmes kommun fram till råröse
51 mellan de nämnda fastigheterna och fas-
tigheten Palola 22:9 i Temmes by i Temmes
kommun. Härifrån följer gränsen rån mellan
fastigheterna Palola 22:9 och Kuoppala 25:8
i Temmes by i Temmes kommun och rån
mellan fastigheterna Palola 22:9 och Perälä
23:16 i Temmes by i Temmes kommun
fram till råröse 29 mellan fastigheten Hartala
37:29 i Limingo by i Limingo kommun och
fastigheten Palola 22:9 i Temmes by i
Temmes kommun, varifrån gränsen fortsätter
mot öster längs den gällande gränsen mellan
Limingo och Temmes kommuner.

Från råröse 246 mellan fastigheten Seppälä
72:33 i Limingo by i Limingo kommun och
fastigheterna Raumala 7:3 och Koivikko
27:40 i Temmes by i Temmes kommun fort-
sätter gränsen längs rån mellan fastigheterna
Raumala 7:3 och Koivikko 27:40 i Temmes
by i Temmes kommun fram till råröse 4
mellan fastigheterna Raumala 7:3 och Ran-
tala 7:39 i Temmes by i Temmes kommun,
varifrån gränsen löper längs rån mellan de
nämnda fastigheterna fram till råröse 5 på
gränsen till Limingo kommun. Här vänder
gränsen mot sydsydväst och den gällande
gränsen mellan Limingo och Temmes
kommuner. Vid råröse 223 mellan fastighe-
terna Lisä-Raumala 110:2 och Lisä-Kirves
110:7 i Limingo by i Limingo kommun
samt fastigheten Raumala 7:3 i Temmes by i
Temmes kommun vänder gränsen mot rån
mellan fastigheterna Lisä-Raumala 100:2
och Lisä-Kirves 110:7 i Limingo by i Li-
mingo kommun och följer den fram till rårö-
se 7 mellan de nämnda fastigheterna. Här-
ifrån går gränsen mot nordost längs rån mel-
lan fastigheterna Koivuniemi 17:25 och Li-
sä-Raumala 110:2 i Limingo by i Limingo
kommun, från vilken den viker av mot sy-
dost och går fram till råröse 208 mellan fas-
tigheten Koivuniemi 17:25 i Limingo by och

fastigheten Rantala II 7:38 i Temmes by i
Limingo kommun i riktning med den rå som
löper mellan de nämnda fastigheterna och
som anges av rårösena 207 och 208. Grän-
sen går vidare längs denna rå via rårösena
207 och 206 fram till råröse 205 mellan de
nämnda fastigheterna. Härifrån fortsätter
gränsen till det på gränsen till Temmes
kommun belägna råröset 285 mellan fastig-
heterna Koivuniemi 17:25 och Takalo 18:9 i
Limingo by i Limingo kommun, där den
vänder mot sydväst och fortsätter längs den
gällande gränsen mellan Limingo och
Temmes kommuner.

Gränsen fortsätter i riktning med den fas-
tighetsrå som löper mellan fastigheten Tuo-
mela 67:19 i Limingo by i Limingo kom-
mun och fastigheten Siponpelto 30:9 i Tem-
mes by i Temmes kommun och som anges
av rårösena 275 och 7 från det nämnda rårö-
set 7 till rån mellan fastigheterna Tuomela
67:19 och Uusi-Sohlo 306:3 i Limingo by i
Limingo kommun. Gränsen fortsätter längs
denna rå mot sydväst och vänder i rät vinkel
till råröse 10 mellan fastigheterna Ahola
84:17 och Uusi-Sohlo 306:3 i Limingo by i
Limingo kommun. Härifrån går gränsen
längs rån mellan fastigheterna Ahola 84:17
och Uusi-Sohlo 306:3 i Limingo by i Li-
mingo kommun fram till det på rån till fas-
tigheten Mäntylä 15:24 i Limingo by i Li-
mingo kommun belägna råröset 11 mellan
de nämnda fastigheterna, varifrån den fort-
sätter fram till det på rån till fastigheten
Mäntylä 15:24 i Limingo by i Limingo
kommun belägna råröset 3 mellan fastighe-
terna Väsylä 35:45 och Petäjä 35:61 i Li-
mingo by i Limingo kommun. Härifrån fort-
sätter gränsen längs rån mellan fastigheterna
Mäntylä 15:24 och Väsylä 35:45 i Limingo
by i Limingo kommun fram till den av röse
2 angivna råpunkten mellan fastigheterna
Väsylä 34:45 och Petäjä 35:61 i Limingo by
i Limingo kommun och går vidare mot syd-
ost längs rån mellan de nämnda fastigheter-
na fram till den av röse 3 angivna råpunkten
mellan fastigheterna Puolikas 35:60 och Pe-
täjä 35:61 i Limingo by i Limingo kommun
och vidare längs rån mellan fastigheterna
Väsylä 35:45 och Puolikas 35:60 i Limingo
by i Limingo kommun till den av röse 1
angivna råpunkten mellan de nämnda fastig-
heterna.

Härifrån fortsätter gränsen mot sydväst två
hundra (200) meter längs rån mellan fastig-
heterna Puolikas 35:60 och Törmälä 38:7 i
Limingo by i Limingo kommun och vänder
i rät vinkel mot sydost för att fortsätta fram
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till rån mellan fastigheterna Niemelä 38:31
och Maikkola 364:0 i Limingo by i Limingo
kommun. Gränsen följer denna rå mot syd-
väst fram till råröse 2 mellan fastigheten
Härmälä 62:26 och Maikkola 364:0 i Li-
mingo by i Limingo kommun för att fortsät-
ta längs rån mellan de nämnda fastigheterna
fram till råröse 2 mellan dem på rån till fas-
tigheten Ruukinkangas 44:19 i Limingo by i
Limingo kommun. Härifrån fortsätter grän-
sen längs rån mellan fastigheterna Ruukin-
kangas 44:19 och Maikkola 364:0 i Limingo
by i Limingo kommun till råröse 1 mellan
fastigheterna Pihkakoski 44:8 och Ruukin-
kangas 44:19 i Limingo by i Limingo
kommun, varifrån gränsen följer rån mellan
de nämnda fastigheterna mot sydost fram till
råröse 2 mellan dem.

Härifrån fortsätter gränsen mot sydväst
längs rån mellan fastigheterna Ketola 21:40
och Ruukinkangas 44:19 i Limingo by i Li-
mingo kommun fram till råröse 4 mellan
fastigheterna Sammalkangas 21:1 och Ketola
21:40 i Limingo by i Limingo kommun,
varifrån den går mot sydost längs rån mellan
de nämnda fastigheterna fram till det på rån
till fastigheten Metsäyritys 54:44 i Limingo
by i Limingo kommun belägna råröset 3
mellan dem. Här vänder gränsen mot nor-
dost och följer rån mellan fastigheterna Ke-
tola 21:40 och Metsäyritys 54:44 i Limingo
by i Limingo kommun fram till råpunkten
(påle 199) mellan de nämnda fastigheterna
och fastigheten Temmes-Kestilä maantie
895:0:822 i Limingo kommun och vidare
fram till råpunkten (påle 198) mellan fastig-
heten Temmes-Kestilä maantie 895:0:822
samt fastigheterna Nurkkapala 21:38 och
Saarivainio 54:42 i Limingo by i Limingo
kommun.

Här vänder gränsen mot rån mellan fastig-
heten Temmes-Kestilä maantie 895:0:822 i
Limingo kommun och fastigheten Saarivai-
nio 54:42 i Limingo by i Limingo kommun.
Från råpunkten (påle 196) mellan fastigheten
Temmes-Kestilä maantie 895:0:822 i Li-
mingo kommun samt fastigheterna Jäkälin-
metsä 54:18 och Saarivainio 54:42 i Li-
mingo by i Limingo kommun går gränsen
mot nordost och rån mellan fastigheterna
Jäkälinmetsä 54:18 och Saarivainio 54:42
för att fortsätta mot sydost via råröse 1 fram
till råröse 2 mellan de nämnda fastigheterna.

Här vänder gränsen mot nordost och rån
mellan fastigheterna Raumala 41:38 och
Saarivainio 54:42 i Limingo by i Limingo
kommun och fortsätter över Temmesjoki via
råpunkterna mellan den nämnda rån och re-

gisterenheten Limingan jakokunnan yhteiset
vesialueet 876:1:0 i Limingo kommun. Vid
råröse 4 mellan fastigheterna Jäkälinmetsä
54:18 och Saarivainio 54:18 i Limingo by i
Limingo kommun går gränsen mot väster
och rån mellan de nämnda fastigheterna och
via råröse 3 mellan dem till råröse 12 mel-
lan fastigheterna Metsäyritys 54:44 och Saa-
rivainio 54:42 i Limingo by i Limingo kom-
mun, varifrån den fortsätter längs rån mellan
de nämnda fastigheterna fram till råröse 7
mellan dem. Här vänder gränsen mot syd-
väst och rån mellan fastigheterna Kuusisaari
21:11 och Saarivainio 54:42 i Limingo by i
Limingo kommun och vid råröse 6 mellan
fastigheterna Kuusisaari 21:11 och Ketola
21:40 i Limingo by i Limingo kommun mot
nordväst och rån mellan dem för att fortsätta
till råröse 5 mellan dem.

Här vänder gränsen mot sydväst och rån
mellan fastigheterna Ketola 21:40 och Pih-
kakoski 44:8 i Limingo by i Limingo
kommun. Gränsen fortsätter ca hundranittio
(190) meter längs denna rå för att i rät vin-
kel vända mot nordväst och råröse 38 mel-
lan fastigheterna Sukkula 83:11 och Partaala
83:29 i Limingo by i Limingo kommun och
därifrån gå vidare till råröse 37 mellan dem.

Här vänder gränsen mot nordost och rån
mellan fastigheterna Sukkula 83:11 och
Maikkola 364:0 i Limingo by i Limingo
kommun. Gränsen fortsätter ca hundra (100)
meter längs denna rå och vänder mot nord-
väst och det på rån till fastigheten Yrjölä
38:9 i Limingo by i Limingo kommun be-
lägna råröset 5 mellan fastigheterna Lisä-
Törölä 35:24 och Hyväri 35:63 i Limingo
by i Limingo kommun.

Härifrån fortsätter gränsen mot nordost
längs rån mellan fastigheterna Yrjölä 38:9
och Hyväri 35:63 i Limingo by i Limingo
kommun fram till råröse 1 mellan fastighe-
terna Lepola 35:28 och Hyväri 35:63 i Li-
mingo by i Limingo kommun, där den går
mot nordväst och rån mellan dessa fram till
råröse 2 mellan dem.

Gränsen fortsätter mot nordost fram till
råröse 11 mellan fastigheterna Seppola 35:27
och Lepola 35:28 i Limingo by i Limingo
kommun, varifrån den går mot nordväst
längs rån mellan dem fram till det på rån till
fastigheten Mäntylä 15:24 i Limingo by i
Limingo kommun belägna råröset 12 mellan
dem, där gränsen vänder mot nordost och
rån mellan fastigheterna Mäntylä 15:24 och
Lepola 35:28 i Limingo by i Limingo
kommun för att gå vidare längs rån mellan
fastigheten Lepola 35:28 och den i Limingo
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by belägna fastigheten Kuusela 15:17 fram
till det på rån till fastigheten Vehka- ja Iso-
korpi 30:8 i Temmes by i Limingo kommun
belägna råröset 304 mellan dem.

Här vänder gränsen mot rån mellan fastig-
heten Kuusela 15:17 i Limingo by och fas-
tigheten Vehka- och Isokorpi 30:8 i Temmes
by i Limingo kommun. Gränsen fortsätter
längs denna rå fram till råröse 1 mellan fas-
tigheterna Kuusela 15:17 och Impola 461:3 i
Limingo by i Limingo kommun och går vid-
are längs rån mellan dem fram till det på rån
till fastigheten Ahola 84:17 i Limingo by i
Limingo kommun belägna råröset 2 mellan
de nämnda fastigheterna. Här vänder
gränsen mot sydväst och rån mellan fastig-
heterna Kuusela 15:17 och Ahola 84:17 i
Limingo by i Limingo kommun och fort-
sätter längs denna rå fram till råröse 4 mel-
lan fastigheterna Liuttu 84:5 och Ahola
84:17 i Limingo by i Limingo kommun.
Härifrån följer gränsen rån mellan fastighe-
terna Liuttu 84:5 och Ahola 84:17 och rån
mellan fastigheterna Liuttu 84:5 och Uusi-
Sohlo 306:3 i Limingo by i Limingo kom-
mun fram till det på rån till fastigheten Jää-
rälä 67:5 i Limingo by i Limingo kommun
belägna råröset 2 mellan dem. Gränsen föl-
jer den sistnämnda rån mot sydväst fram till
råpunkten för fastigheterna Jäärälä 67:5 och
Liuttu 84:5 i Limingo kommun på rån till
fastigheten Koskelan paikallistie 895:1:8600
i Limingo kommun.

Härifrån följer gränsen rån mellan fastig-
heterna Jäärälä 67:5 och Koskelan paikallis-
tie 895:1:8600 i Limingo by i Limingo kom-
mun fram till råpunkten mellan fastigheten
Jäärälä 67:5 och fastigheten Tuomela 67:19 i
Limingo by i Limingo kommun, där den
vänder mot norr och rån mellan de nämnda
fastigheterna och fortsätter via råröse 2 till
det på rån till fastigheten Säisälä 68:13 i
Limingo by i Limingo kommun belägna rå-
röset 1 mellan de nämnda fastigheterna.

Här vänder gränsen mot sydväst och rån
mellan fastigheterna Tuomela 67:19 och Säi-
sälä 68:13 i Limingo by i Limingo kommun.
I denna riktning fortsätter gränsen över fas-
tigheten Koskelan paikallistie 895:1:8600 i
Limingo kommun till rån mellan fastigheter-
na Tuomela 67:19 och Säisälä 68:13 och går
vidare längs denna rå fram till råröse 9 mel-
lan dessa fastigheter och fastigheten Väinölä
30:2 i Temmes by i Temmes kommun.

Här vänder gränsen mot norr och följer
den gällande gränsen mellan Limingo och
Temmes kommuner fram till råröse 186
mellan fastigheterna Säisälä 68:13 och Val-

tio-Liminka 374:6 i Limingo by i Limingo
kommun, där den vänder mot rån mellan
dessa fastigheter, korsar fastigheten Koske-
lan paikallistie 895:1:8600 i Limingo kom-
mun och fortsätter längs rån mellan de
nämnda fastigheterna fram till råröse 1 mel-
lan fastigheterna Säisälä 68:13 och Hälli
68:49 i Limingo by i Limingo kommun.
Härifrån fortsätter gränsen längs rån mellan
fastigheterna Säisälä 68:13 och Hälli 68:49
fram till det på rån till fastigheten Ojantaka-
nen 39:18 i Limingo by i Limingo kommun
belägna råröset 5 mellan dem. Härifrån fort-
sätter gränsen mot sydväst längs rån mellan
fastigheterna Ojantakanen 39:18 och Hälli
68:49 i Limingo by i Limingo kommun
fram till råröse 6 mellan fastigheterna Ojan-
takanen 39:18 och Valtio-Liminka 374:6 i
Limingo by i Limingo kommun, där den
vänder mot rån mellan de nämnda lägenhe-
terna och fortsätter fram till det på rån till
fastigheten Mäki-Anttila 39:42 i Limingo by
i Limingo kommun belägna råröset 1 mellan
dem.

Här vänder gränsen mot nordost och rån
mellan fastigheterna Ojantakanen 39:18 och
Mäki-Anttila 39:42 i Limingo by i Limingo
kommun och fortsätter längs den fram till
det på gränsen till Temmes kommun belägna
råröset 2 mellan de nämnda fastigheterna.
Här vänder gränsen mot ostsydost och den
gällande gränsen mellan Limingo och
Temmes kommuner, vilken den följer fram
till det på gränsen till Temmes kommun be-
lägna råröset 38 mellan fastigheterna Kujan-
suu 58:35 och Valtio-Liminka 374:6 i Li-
mingo by i Limingo kommun.

Här vänder gränsen och följer rån mellan
fastigheterna Kujansuu 58:35 och Valtio-
Liminka 347:6 i Limingo by i Limingo
kommun fram till det på rån till fastigheten
Mäntylä 374:1 i Limingo by i Limingo
kommun belägna råröset 6 mellan dem.
Gränsen vänder mot nordost och följer rån
mellan fastigheterna Kujansuu 58:35 och
Mäntylä 374:1 samt Korkalo 18:7 och Ku-
jansuu 58:35 i Limingo by i Limingo
kommun fram till råröse 8 mellan fastighe-
terna Korkalo 18:7 och Valtio-Liminka
374:6 i Limingo by i Limingo kommun, där
den vänder mot nordväst och följer rån mel-
lan de nämnda fastigheterna fram råröse 150
mellan dem och fastigheten Korvennurk-
ka 77:6 i Tyrnävä by i Tyrnävä kommun.
Härifrån fortsätter gränsen mot nordväst
längs den gällande gränsen mellan Limingo
och Tyrnävä kommuner.

Från det på gränsen till Tyrnävä kommun
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belägna råröset 120 mellan fastigheten Ra-
pakko 72:32 i Limingo by i Limingo kom-
mun och fastigheten Kelttu 28:4 i Temmes
by i Temmes kommun fortsätter gränsen
mot nordost längs den gällande gränsen mel-
lan Limingo och Temmes kommuner fram
till råröse 480 mellan fastigheten Hämälä
13:52 i Limingo by i Limingo kommun och
fastigheten Alila 27:49 i Temmes kommun
och går vidare längs förlängningen av rån
mellan de nämnda fastigheterna fram till den
på gränsen till Temmes kommun i Tyrnä-
vänjoki belägna råpunkten för registerenhe-
ten Limingan jakokunnan vesialueet 876:2:0
i Limingo kommun och registerenheten
Temmeksen jakokunnan vesialueet 876:1:0 i
Temmes kommun. Härifrån går gränsen mot
sydost längs den gällande gränsen mellan
Limingo och Tyrnävä i Tyrnävänjoki.

Från råröse 1 mellan fastigheten Törmä-
maa 355:62 i Limingo by i Limingo kom-
mun samt fastigheten Rahikka 65:6 i Tyrnä-
vä by i Tyrnävä kommun och fastigheten
Pusala 355:8 i Limingo by i Tyrnävä kom-
mun fortsätter gränsen längs rån mellan fas-
tigheten Rahikka 65:6 i Tyrnävä by och fas-
tigheten Pusala 355:8 i Limingo by i Tyrnä-
vä kommun fram till råröse 1080 mellan
dem och går vidare längs den nämnda rån
fram till gränsen till Limingo kommun.

Härifrån fortsätter gränsen mot nordost
längs den gällande gränsen mellan Limingo
och Tyrnävä kommuner fram till råröse 35
mellan fastigheterna Ulkometsä 16:50 och
Hanhimetsä 510:1 i Limingo by i Limingo
kommun, varifrån den går mot sydost och
rån mellan de nämnda fastigheterna fram till
råröse 34, varifrån den fortsätter i samma
riktning fram till rån till fastigheten Joenta-
kanen 19:82 i Limingo by i Limingo kom-
mun.

Här vänder gränsen mot nordost och följer
rån mellan fastigheterna Joentakanen 19:82
och Luukkonen 85:22 i Limingo by i Li-
mingo kommun fram till det på gränsen till
Tyrnävä kommun belägna råröset 1078 mel-
lan fastigheten Joentakanen 19:82 i Limingo
kommun och fastigheten Kantola 81:19 i
Tyrnävä by i Tyrnävä kommun, där den
vänder mot sydost och den gällande gränsen
mellan Limingo och Tyrnävä kommuner.

Från råröse 1073 mellan fastigheten Lisä-
Koivula 19:23 i Limingo by i Limingo kom-
mun och fastigheten Latola 81:21 i Tyrnävä
by i Tyrnävä kommun fortsätter gränsen mot
sydväst längs rån mellan fastigheterna Lisä-
Koivula 19:23 och Lörölä 20:5 i Limingo by
i Limingo kommun. Gränsen vänder mot

sydost vid den punkt där förlängningen av
den gräns mellan Limingo och Tyrnävä
kommuner som anges av rårösena 1068 och
1069 möter rån mellan fastigheterna kiinteis-
töjen Lisä-Koivula 19:23 och Lörölä 20:5 i
Limingo kommun och fortsätter fram till det
nämnda råröset 1068 mellan fastigheten
Kirkko-Hirvelä 331:3 i Limingo by i Li-
mingo kommun och fastigheten Kylmänen
16:41 i Tyrnävä by i Tyrnävä kommun, var-
ifrån den går vidare mot sydost längs den
gällande gränsen mellan Limingo och Tyr-
nävä.

Från den på gränsen till Tyrnävä kommun
belägna råpunkten mellan fastigheten Valtio-
Liminka 374:6 i Limingo by i Limingo
kommun och registerenheten Limingan jako-
kunnan vesialueet 876:1:0 i Limingo kom-
mun fortsätter gränsen mot ostsydost söder
om Tyrnävänjoki längs rån mellan register-
enheten Limingan jakokunnan vesialueet
876:1:0 i Limingo kommun och fastigheter-
na i Limingo by i Limingo kommun fram
till råpunkten mellan fastigheterna Laakso
9:11 och Leiviskä 12:33 i Limingo by i Li-
mingo kommun samt registerenheten Li-
mingan jakokunnan vedet 876:1:0 i Limingo
kommun. Härifrån fortsätter gränsen mot
nordost längs rån mellan fastigheterna Laak-
so 9:11 och Leiviskä 12:33 och vänder igen
vid råpunkten mellan fastigheterna Laak-
so 9:11 och Leiviskä 12:33 samt registeren-
heten Limingan jakokunnan vesialueet
876:1:0 i Limingo kommun och följer
söder om Tyrnävänjoki rån mellan register-
enheten Limingan jakokunnan vesialueet
876:1:0 i Limingo kommun och fastigheter-
na i Limingo by i Limingo kommun.

Från råröse 994 mellan fastigheten Valtio-
Liminka 374:6 i Limingo by i Limingo
kommun och registerenheten Limingan jako-
kunnan vesialueet 876:1:0 samt en fastighet
i Tyrnävä by i Tyrnävä kommun fortsätter
gränsen mot sydväst längs den gällande
gränsen mellan Limingo och Tyrnävä
kommuner fram till det på rån till Limingan
jakokunnan vesialue på Tyrnävänjokis norra
strand belägna råröset 960 mellan fastighe-
ten Valtio-Liminka 374:6 i Limingo by i
Limingo kommun och fastigheten Välipirtti
69:6 i Tyrnävä by i Tyrnävä kommun.

Här vänder gränsen mot sydost och följer
rån till Limingan jakokunnan vesialue längs
norra stranden av Tyrnävänjoki inom Li-
mingo och Tyrnävä kommuners områden
fram till den på rån till registerenheten Li-
mingan jakokunnan vesialueet 876:1:0 i Li-
mingo kommun belägna råpunkten mellan
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fastigheterna Hakola 60:7 och Valtio-Limin-
ka 374:6 i Limingo by i Limingo kommun.

Här vänder gränsen mot sydväst och går
fram till råröse 885 mellan fastigheten Ha-
kola 60:7 i Limingo by i Limingo kommun
och fastigheten Niemelä 139:13 i Tyrnävä
by i Tyrnävä kommun, varifrån den fort-
sätter längs den gällande gränsen mellan
Limingo och Tyrnävä kommuner.

Från det på rån till fastigheten Tyrnävän
valtionmaa 893:10:1 i Tyrnävä kommun be-
lägna råröset 866 mellan fastigheten Valtio-
Liminka 374:6 i Limingo by i Limingo
kommun och fastigheten Niemelä 139:13 i
Tyrnävä by i Tyrnävä kommun fortsätter
gränsen längs rån mellan fastigheten Nieme-
lä 139:13 i Tyrnävä by i Tyrnävä kommun
och fastigheten Tyrnävän valtionmaa
893:10:1 i Tyrnävä kommun fram till råröse
867 mellan fastigheten Valtio-Liminka 374:6
i Limingo by i Limingo kommun och fastig-
heten Niemelä 139:13 i Tyrnävä by i Tyrnä-
vä kommun, varifrån den fortsätter längs
den gällande gränsen mellan kommunerna.
Från råröse 848 mellan fastigheten Valtio-
Liminka 374:6 i Limingo by i Limingo
kommun och fastigheten Niemelä 139:13 i
Tyrnävä by i Tyrnävä kommun fortsätter
gränsen längs rån till fastigheten Tyrnävän
valtionmaa 893:10:1 i Tyrnävä kommun
fram till råröse 847 mellan samma fastighe-
ter, varifrån den fortsätter längs den gällande
gränsen mellan Limingo och Tyrnävä
kommuner.

Vid det på gränsen till Limingo kommun
belägna råröset 94 mellan fastigheterna Ky-
täkangas 38:32 och Perälä 70:9 i Tyrnävä by
i Tyrnävä kommun vänder gränsen mot nord-
ost och följer rån mellan de nämnda fastig-
heterna. Gränsen går vidare längs rån mellan
fastigheterna Kytäkangas 38:32 och Kontti
58:11 i Tyrnävä by i Tyrnävä kommun fram
till råröse 96 mellan dem, varifrån gränsen
går över registerenheten Tyrnävän jakokun-
nan vesialueet 876:1:0 i Tyrnävänjoki i Tyr-
nävä kommun mot väster fram till råröse 97
mellan fastigheterna Peltokaakinen 38:60
och Kontti 58:11 i Tyrnävä by i Tyrnävä
kommun och vidare längs rån mellan dessa
fastigheter fram till råröse 98 mellan dem.

Här vänder gränsen mot nordväst och fö-
ljer rån till fastigheten Kontti 58:11 i Tyrnä-
vä by i Tyrnävä kommun fram till råröse 90
mellan fastigheterna Jere 91:0 och Valtio-
Tyrnävä 154:9 i Tyrnävä by i Tyrnävä kom-
mun, där den vänder mot nordost och rån
mellan fastigheterna Jere 91:0 och Valtio-
Tyrnävä 154:9. I denna rås riktning går

gränsen över fastigheten Tupos-Kylmälä
maantie 895:0:824 i Tyrnävä kommun fram
till råpunkt 16.

Här vänder gränsen mot sydost och rån
mellan fastigheterna Kontti 58:11 och Jere
91:0 i Tyrnävä by i Tyrnävä kommun. Vid
råröse 3 mellan fastigheterna Partala 8:82,
Kontti 58:11, Alakontti 58:13 och Jere 91:0
i Tyrnävä by i Tyrnävä kommun vänder
gränsen mot nordost och den mellan fastig-
heterna Kontti 58:11 och Alakontti 58:13 i
Tyrnävä by i Tyrnävä kommun belägna rån,
som den följer fram till råröse 14 mellan
fastigheterna Kontti 58:11 , Alakontti 58:13,
Jere 91:0 och registerenheten Yhteismaa
878:3 i Tyrnävä kommun.

Härifrån går gränsen mot nordväst och rån
mellan fastigheterna Kontti 58:11 och Jere
91:0 i Tyrnävä by i Tyrnävä kommun för att
vid råröse 17 mellan fastigheterna Jere 91:0
och Valtio-Tyrnävä 154:9 i Tyrnävä by i
Tyrnävä kommun vända mot nordost och
fortsätta till det på rån mellan Tyrnävä by
och Ängeslevä by belägna råröset 91 mellan
de nämnda fastigheterna.

Här vänder gränsen mot nordväst och föl-
jer rån mellan Tyrnävä och Ängeslevä byar
samt Tyrnävä by och Valtion metsämaat i
Tyrnävä kommun.

Gränsen fortsätter i samma riktning från
råröse 28 mellan fastigheten Korpi 33:20 i
Tyrnävä by och fastigheten Kyykäs 2:69 i
Ängeslevä by i Tyrnävä kommun till det på
rån till fastigheten Valtio-Tyrnävä 154:9 i
Tyrnävä by i Tyrnävä kommun belägna rå-
röset 71 mellan fastigheten Korpi 33:20 i
Tyrnävä by och fastigheten Piiskapuska 2:70
i Ängeslevä by i Tyrnävä kommun.

Härifrån fortsätter gränsen mot nordväst
längs rån mellan Tyrnävä och Ängeslevä
byar, Tyrnävä by och Valtion metsämaat
samt Ängeslevä by och Valtion metsämaat i
Tyrnävä kommun fram till råröse 76 mellan
fastigheten Louhikko 14:23 i Tyrnävä by
och fastigheten Kyykäs 1:12 i Ängeslevä by
i Tyrnävä kommun, där den vänder mot nord-
ost och följer rån mellan fastigheten Iso-
mällinen 33:18 i Tyrnävä by och fastigheten
Kyykäs 1:12 i Ängeslevä by i Tyrnävä kom-
mun fram till råröse 1 mellan fastigheten
Pirilänlisä 186:0 i Kempele by i Kempele
kommun och fastigheten Kyykäs 1:12 i
Ängeslevä by i Tyrnävä kommun, där grän-
sen vänder mot sydost och den gällande
gränsen mellan Kempele och Tyrnävä kom-
muner ändras till gräns mellan Kempele och
Limingo kommuner ända fram till gränsen
till Muhos kommun, där den gällande grän-

1461Nr 606



sen mellan Muhos och Tyrnävä kommuner
ändras till gräns mellan Limingo och Muhos
kommuner.

Vidare ändras den gällande gränsen mellan
Muhos och Temmes kommuner till gräns
mellan Limingo och Muhos kommuner ända
fram till gränsen till Tyrnävä kommun, där
den gällande gränsen mellan Muhos och
Tyrnävä kommuner ändras till gräns mellan
Limingo och Muhos kommuner. Från och
med gränsen till Kestilä kommun ändras den
gällande gränsen mellan Kestilä och Tyrnävä
kommuner till gräns mellan Kestilä och
Limingo kommuner ända fram till den gäl-
lande gränsen till Limingo kommun.
Den nya gränsen mellan Limingo och

Rantsila kommuner avviker från den gällan-
de kommungränsen vid råröse 254 som är
gemensamt för fastigheten Lisä-Nakkula
25:28 i Limingo by i Limingo kommun
samt för fastigheterna Hautala 62:4 och Ko-
taniitty 90:0 i Rantsila by i Rantsila kom-
mun och går mot sydväst längs rån mellan
fastigheterna Hautala 62:4 och Kotaniitty
90:0 fram till råröse 277, där den går mot
nordväst och den gällande kommungränsen
som går mellan fastigheten Lisä-Nakkula
25:28 i Limingo by i Limingo kommun och
fastigheterna Hautala 62:4 och Kurikka 62:2
i Rantsila by i Rantsila kommun. Från det
gemensamma råröset 283 för fastigheterna
Ylitalo 42:16 och Kurikka 62:2 i Rantsila by
i Rantsila kommun vänder kommungränsen
mot sydväst och rån mellan fastigheterna
Ylitalo 42:16 och Kurikka 62:2 och fort-
sätter längs rån till fastigheten Ylitalo 42:16
fram till det gemensamma råröset 53 för
fastigheten Puoliväli 57:6 i Limingo by i
Limingo kommun samt fastigheterna Korte-
niemi 18:246, Tainijoki 18:248 och Ylitalo
42:16 i Rantsila by i Rantsila kommun. Här-
ifrån fortsätter gränsen från och med rån
mellan fastigheten Puoliväli 57:6 i Limingo
by i Limingo kommun och fastigheten Kor-
teniemi 18:246 i Rantsila by i Rantsila kom-
mun längs den gamla kommungränsen ända
fram till det gemensamma råröset 508 för
fastigheten Valtio-Liminka 374:6 i Limingo
by i Limingo kommun och fastigheten Pik-
ku-Mikkola 3:12 i Kärsämä by i Temmes
kommun, där den vänder och följer den gäl-
lande gränsen mellan Limingo och Temmes
kommuner.

Från det gemensamma råröset 4 för fastig-
heten Valtio-Liminka 374:6 i Limingo by i
Limingo kommun, fastigheten Kirkkotoppila
17:125 i Rantsila by i Rantsila kommun och
fastigheten Alamikkola 3:18 i Kärsämä by i

Temmes kommun fortsätter gränsen i en rät
linje fram till det för dessa fastigheter ge-
mensamma råröset 3, varifrån den fortsätter
längs den gällande gränsen mellan Limingo
och Temmes kommuner fram till det gemen-
samma råröset 499 för fastigheten Metsä-
kankaala 74:16 i Limingo by i Limingo
kommun samt fastigheterna Alakopsa 1:11
och Kopsa 1:25 i Kärsämä by i Temmes
kommun. Här vänder gränsen mot sydost,
följer rån mellan fastigheterna Alakopsa
1:11 och Kopsa 1:25 i Kärsämä by i Tem-
mes kommun och går vidare mot nordost
längs rån mellan fastigheterna Sassalinoja
1:24 och Kopsa 1:25 i Kärsämä by i Tem-
mes kommun fram till den i Kärsämänjoki
belägna råpunkten som ligger mellan de
nämnda fastigheterna samt registerenheten
Limingan jakokunnan vesialueen 876:2:0 i
Temmes kommun och som anges av röse
51. Gränsen fortsätter längs södra stranden
av Kärsämänjoki fram till den råpunkt som
ligger mellan fastigheterna Alakopsa 1:11
och Loukeenaho 2:16 i Kärsämä by i
Temmes kommun och registerenheten Li-
mingan jakokunnan vesialue 876:2:0 i Tem-
mes kommun och som anges av röse 558.
Från denna råpunkt fortsätter gränsen till det
på den norra stranden av Kärsämänjoki be-
lägna råröset 16 som är gemensamt för fas-
tigheterna Pikkumikkola 3:12 och Alamik-
kola 3:18 i Kärsämä by i Temmes kommun
och går vidare längs den norra stranden av
Kärsämänjoki fram till råröse 6 mellan fas-
tigheterna Rantatila 3:15 och Hemmilä 4:10
i Kärsämä by i Temmes kommun, där den
vänder mot nordost och rån mellan de
nämnda fastigheterna samt fastigheterna
Alamikkola 3:18 och Hemmilä 4:10 och
fortsätter fram till det på den gällande grän-
sen mellan Limingo och Temmes kommu-
nerna belägna råröset 5 mellan dessa fastig-
heter. Här vänder gränsen mot sydost och
den gällande gränsen mellan Limingo och
Temmes kommuner, som den följer fram till
det på gränsen till Lumijoki kommun beläg-
na råröset 598 mellan fastigheten Viitamaa
33:2 i Limingo by i Limingo kommun och
fastigheten Hirviniemi 8:5 i Kärsämä by i
Temmes kommun.

Här vänder gränsen mot nordost och den
gällande gränsen mellan Limingo och Lumi-
joki kommuner och fortsätter i samma rikt-
ning längs den gällande gränsen mellan Lu-
mijoki och Temmes kommuner fram till råröse
2 mellan fastigheten Metsämaja 121:0 i
Lumijoki by i Lumijoki kommun och fastig-
heten Raitamaa 5:36 i Kärsämä by i Tem-
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mes kommun, varifrån den följer rån mellan
fastigheterna Ylimikkola 4:8 och Raitamaa
5:36 i Kärsämä by i Temmes kommun fram
til råröse 3 mellan de nämnda fastigheterna
samt fastigheten Metsämaja 121:0 i Lumijo-
ki by i Lumijoki kommun. Härifrån följer
gränsen den gällande gränsen mellan Lumi-
joki och Temmes kommuner fram till råröse
7 mellan fastigheten Viitamaa 33:2 i Li-
mingo by i Limingo kommun, fastigheten
Metsämaja 121:0 i Lumijoki by i Lumijoki
kommun och fastigheten Ylimikkola 4:8 i
Kärsämä by i Temmes kommun, varifrån
den fortsätter längs den gällande gränsen
mellan Limingo och Lumijoki kommuner
fram till råröse 2 mellan fastigheten Pikku-
Päätalo 7:10 i Hirvasniemi by och fastighe-
ten Metsämaja 121:0 i Lumijoki by i Lumi-
joki kommun. Här vänder gränsen mot sy-
dost och rån mellan Hirvasniemi och Lumi-
joki byar i Lumijoki kommun, längs vilken
den fortsätter fram till det gemensamma rå-
röset 36 för fastigheten Metsä-Rautio 3:15 i
Hirvasniemi by, fastigheterna Juusola 41:15
och Metsäsärkioja 104:1 i Lumijoki by samt
fastigheten Kajula 7:2 i Kärsämä by i Lumi-
joki kommun.

Härifrån fortsätter gränsen längs rån mel-
lan Lumijoki by och fastigheten Kajula 7:2 i
Kärsämä by till rån till fastigheten Seikkala
9:20 i Hirvasniemi by i Lumijoki kommun,
varifrån den följer rån mellan Hirvasniemi
och Lumijoki byar till rån till fastigheten
Valtio-Kärsämä II 12:1 i Kärsämä by. Här-
ifrån fortsätter gränsen längs rån mellan Lu-
mijoki by och fastigheten Valtio-Kärsämä II
12:1 i Kärsämä by fram till råröse 42 mellan
den nämnda fastigheten, fastigheten Seikkala
9:20 i Hirvasniemi by och registerenheten
yhteinen Ulkometsäpalsta 878:4 i Lumijoki
by, varifrån den fortsätter längs rån mellan
Hirvasniemi och Lumijoki byar fram till det
på gränsen till Kestilä kommun belägna rå-
röset 130 som är gemensamt för fastigheten
Metsäkerola 11:12 i Hirvasniemi by och
fastigheten Metsäkyrö 86:1 i Lumijoki by.

Vid råröse 130 ändras den gällande grän-

sen mellan Kestilä och Lumijoki kommuner
mot sydväst till gräns mellan Kestilä och
Rantsila kommuner och gränsen mot nordost
till gräns mellan Kestilä och Limingo
kommuner.

Verkningar på språklig indelning

Ändringarna i kommunindelningen föran-
leder inte ändring i kommunernas språkliga
indelning.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari
2001.

Tillkännagivande av beslutet

Beslutet skall meddelas i vederbörande
kommuner såsom kommunala tillkännagi-
vanden offentliggörs i kommunerna. Beslutet
och motiveringen till detta skall hållas på
kommunens anslagstavla till dess att beslutet
har vunnit laga kraft.

För övrigt svarar inrikesministeriet för till-
kännagivandet av beslutet.

Besvärsanvisning

Ändring i detta beslut får sökas av veder-
börande kommun och en medlem i kommu-
nen genom besvär.

Ändring söks genom en besvärsskrift som
adresseras och lämnas in till högsta förvalt-
ningsdomstolen.

Besvärsskriften skall lämnas till högsta
förvaltningsdomstolens registratorskontor,
Unionsgatan 16, 00130 Helsingfors, inom 30
dagar från det att beslutet publicerats i för-
fattningssamlingen.

I besvärsskriften skall anges ändrings-
sökandens namn, hemkommun och kontakt-
information samt det överklagade beslutet, den
ändring som söks i beslutet och grunderna för
den ändring som söks.

Helsingfors den 21 juni 2000

Region- och kommunminister Martti Korhonen

Konsultativ tjänsteman Toivo Pihlajaniemi
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Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Nr 607

om avgiftning samt substitutions- och underhållsbehandling av opioidberoende personer
med vissa läkemedel

Given i Helsingfors den 21 juni 2000

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 2
mom. lagen den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/1989) och 22 § 3 mom.
lagen den 28 juni 1994 om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994),
av dessa lagrum det förstnämnda sådant det lyder i lag 1487/1992:

1 §

Förordningens tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas när läke-
medelspreparat som innehåller buprenorfin,
metadon eller levacetylmetadol används för
avgiftning samt substitutions- och under-
hållsbehandling av opioidberoende personer.

Förordningen tillämpas inte när läkeme-
delspreparat som innehåller buprenorfin, me-
tadon eller levacetylmetadol används som
stödbehandling vid somatiska sjukdomar
hos opioidberoende personer i ett läge där
abstinenssymtom försämrar det kliniska till-
ståndet eller försvårar behandlingen.

Vid vård som avses i denna förordning
iakttas dessutom lagen om missbrukarvård
(41/1986) och lagen om patientens ställning
och rättigheter (785/1992). Vid hantering,
förstöring, bokföring och anmälning i fråga
om läkemedel som avses i denna förordning
tillämpas social- och hälsovårdsministeriets
beslut om skyldighet att föra bok över och
lämna uppgifter om narkotika och ämnen
som kan användas vid tillverkning av narko-
tika samt om hantering och förstöring av
narkotika (1708/1993).

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) opioidberoende ett tillstånd när de diag-

nostiska kriterierna för F11.2x i sjukdoms-
klassifikation ICD-10 uppfylls,

2) avgiftning behandling av en opioidbero-
ende person i högst en månad med hjälp av
läkemedelspreparat som innehåller buprenor-
fin eller metadon i syfte att få personen
drogfri,

3) substitutionsbehandling rehabiliterings-
vård av en opioidberoende person i över en
månad med läkemedelspreparat som innehål-
ler buprenorfin, metadon eller levacetylmeta-
dol i syfte att få personen drogfri, samt

4) underhållsbehandling rehabiliterings-
vård av en opioidberoende person i över en
månad med läkemedelspreparat som innehål-
ler buprenorfin, metadon eller levacetylmeta-
dol, med tyngdpunkten lagd på att minska
skadorna och förbättra patientens livskvali-
tet.

3 §

Förutsättningar för substitutions- och
underhållsbehandling

Substitutionsbehandling av opioidberoende
personer med läkemedelspreparat som avses
i denna förordning får inledas bara i fråga
om patienter som inte har kunnat avvänjas
från opioider genom allmänt godtagna vård-
rutiner och tillvägagångssätt.

Underhållsbehandling av opioidberoende
personer med läkemedelspreparat som avses
i denna förordning får inledas bara när det
är särskilt viktigt att minska skadorna till
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följd av en patients opioidanvändning. Detta
gäller i synnerhet personer som sannolikt
inte helt och hållet kan upphöra att använda
narkotika, men för vars del underhållsbe-
handlingen sannolikt kan förebygga sprid-
ning av smittsamma sjukdomar och andra
men för hälsan och således förbättra livskva-
liteten. Medan underhållsbehandlingen pågår
kan dessa patienter förberedas för rehabilite-
rande substitutionsbehandling, som är mer
krävande.

4 §

Koncentrering i fråga om bedömning av
vårdbehovet samt inledande av vård och

uppföljning av den

Avgiftning samt substitutions- och under-
hållsbehandling av opioidberoende personer
med läkemedelspreparat som nämns i denna
förordning utgör högspecialiserad sjukvård
enligt 9 § 1 mom. lagen om specialiserad
sjukvård (1062/1989). I fråga om avgiftning
samt substitutions- och underhållsbehandling
koncentreras bedömningen av vårdbehovet
samt inledandet av vården och uppföljningen
av den till universitetscentralsjukhusen, de
övriga centralsjukhusen och socialsjukhuset
Järvenpään sosiaalisairaala. I stället för ett
centralsjukhus kan samkommunen för ett
sjukvårdsdistrikt anvisa ett annat sjukhus på
motsvarande nivå för uppgiften.

5 §

Fortsatt vård vid andra verksamhetsenheter

Vård som har inletts vid en sådan verk-
samhetsenhet inom hälso- och sjukvården
som avses i 4 § kan, i samarbete med den
enhet som inlett vården, fortsätta vid verk-
samhetsenheter som drivs av samkommunen
för ett sjukvårdsdistrikt, hälsovårdscentraler,
enheter för anstaltsvård eller poliklinisk vård
inom missbrukarvården eller vid sjukhus-
enheter eller polikliniska enheter inom
fångvårdsväsendet som, enligt de uppgifter
den verksamhetsenhet som inlett vården för-
fogar över, har tillräckliga förutsättningar att
ge denna vård. Eftersom substitutions- och
underhållsbehandlingen är långvarig skall
man sträva efter att förlägga vården så nära
patientens bostadsort som möjligt.

Vid den verksamhetsenhet som fortsätter
vården skall finnas en särskilt utsedd läkare

som ansvarar för verksamheten. Den verk-
samhetsenhet som inlett vården och Rätts-
skyddscentralen för hälsovården skall under-
rättas om denna läkare.

6 §

Vårdplan

I denna förordning avsedd vård av opioid-
beroende personer skall basera sig på en
vårdplan som utöver läkemedelsbehandling-
en också anger övrig medicinsk och psyko-
social behandling av patienten och uppfölj-
ning av behandlingen.

7 §

Läkemedelsbehandling

Läkemedelspreparat som nämns i denna
förordning får ordineras för avgiftning eller
substitutions- eller underhållsbehandling av
opioidberoende personer endast av en läkare
som är anställd vid en i 4 och 5 § avsedd
verksamhetsenhet och som ansvarar för
verksamheten eller av en läkare som denna
har anvisat för uppgiften. Läkemedelsbe-
handlingen och överlåtelsen av läkemedel
till patienten får ske endast under övervaka-
de former vid verksamhetsenheten. Till en
patient som har visat god ordinationsfölj-
samhet kan av grundad anledning vid verk-
samhetsenheten likväl överlåtas mer läkeme-
del än en dygnsdos, dock högst sju dygns-
doser. Läkemedel för avgiftning eller
substitutions- eller underhållsbehandling en-
ligt denna förordning får inte ordineras för
expedition på apotek.

8 §

Uppföljning

De verksamhetsenheter inom hälso- och
sjukvården som avses i 4 § skall på begäran
lämna social- och hälsovårdsministeriet upp-
gifter om genomförandet och ordnandet av
avgiftning eller substitutions- eller under-
hållsbehandling som de inlett.

En sådan verksamhetsenhet inom hälso-
och sjukvården som avses i 4 § skall för sin
enhets del följa upp hur lång tid det tar för
en person att få vård. Den verksamhetsenhet
som inlett vården skall även följa upp att
verksamheten genomförs på ett ändamålsen-
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ligt sätt i samarbete med den verksamhetsen-
het som fortsätter vården.

Verksamhetsenheter som deltar i vården
kan i enlighet med 13 § lagen om patientens
ställning och rättigheter med patientens
samtycke lämna ut uppgifter om vården av
patienten till varandra.

9 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli
2000.

Helsingfors den 21 juni 2000

Omsorgsminister Osmo Soininvaara

Regeringssekreterare Arja Myllynpää
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