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OSAKASKUNTA TUTUKSI

OSAKKAALLE

Hyvin hoidettu vesiympäristö ja kalakanta ovat sekä vesialueen omistajien että muiden kalastajien intressien mukaista.

Ulkopuoliset kalastajat tuovat alueelle tuloja ja kalastusluvan
hankkiminen on hyvä tehdä mahdollisimman helpoksi.

Mikä on osakaskunta?

ja kestävästi. Hyvin hoidettu vesiympäristö ja kalakanta
takaavat vesialueen arvon säilymisen.
Kalastuksen järjestämiseen kuuluu kalastusoikeuden
jakaminen osakkaiden kesken ja kalastuslupien myynti
muille kalastuksesta kiinnostuneille.

Suurin osa Suomen vesistä on yhteisesti omistettuja vesialueita. Yhteisen vesialueen omistus liittyy kiinteistön omistamiseen. Kiinteistön rekisteriotteesta selviää,
kuuluuko kiinteistöön osuus yhteisestä vesialueesta. Jos
kiinteistöösi kuuluu osuus yhteiseen vesialueeseen, olet
osakas.
Osakaskunta muodostuu yhteisen vesialueen omistajista. Päätöksenteko tapahtuu osakaskunnan kokouksessa. Osakaskunnalla on useimmiten hoitokunta, joka valmistelee ja panee täytäntöön osakaskunnan päätöksiä.

Mitä vesialueen osakaskunta tekee?
Osakaskunnan tärkein asia on yhteisestä vesialueesta
huolehtiminen. Tähän kuuluu kalakantojen ja niiden
elinympäristöjen hoitaminen sekä kalastuksen järjestäminen niin, että kalastusta harjoitetaan monipuolisesti

Miten pääsen mukaan?
Osakkaana sinulla on oikeus osallistua yhteisen vesialueen
hallintoon. Maanmittauslaitoksen tai Aluehallintoviraston
kautta saat selville osakaskunnan yhteystiedot. Voit selvittää osakaskunnan tiedot myös kalastusalueen kautta:
www.ahven.net/kalastusalue.
Jos yhteystietoja ei löydy, osakaskunnallasi ei välttämättä
ole toimivaa hallintoa. Silloin voit osakkaana kutsua koolle
kokouksen päättämään yhteisen alueen käytöstä ja hoidosta. Kokouskutsu pitää lähettää yhteisaluelain määrämällä
tavalla.

Esitteen tekoon on saatu tukea maa- ja metsätalousministeriön kalastuksenhoitomaksuvaroista.

Oletko sinä vesialueen osakas? Tiesitkö, että osakkaana olet oikeutettu kalastamaan yhteisellä vesialueella ja osallistumaan osakaskuntasi päätöksentekoon? Vesialueomistamiseen liittyy omaisuuden
käyttömahdollisuuksia, mutta myös vastuuta sen hoitamisesta.
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Jos haluat harjoittaa pyydyskalastusta tai kalastaa useammalla kuin yhdellä valvalla, tarvitset luvan
vesialueen omistajalta. Suurin osa Suomen vesistä on yhteisesti omistettuja alueita.Yhteisten alueiden hoidosta vastaa osakaskunta.

Osakaskunta muodostuu yhteisen vesialueen omistajista. Omistajat päättävät yhdessä vesialueen kalastuksesta
ja hoidosta.

Osakaskunta myy paikallisia kalastuslupia
Suomessa pilkintä, onginta ja silakanlitkaus ovat maksuttomia yleiskalastusoikeuksia. Kalastonhoitomaksun
nojalla saat kalastaa yhdellä vavalla ja vieheellä. Alle
18-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat ovat vapautettuja kalastonhoitomaksusta.
Jos haluat kalastaa useammalla vavalla tai pyydyksillä kuten verkoilla, katiskoilla ja merroilla, tarvitset ka-

Ravustukseen ja muuhun pyydyskalastukseen tarvitaan aina
vesialueen omistajan lupa.

lastonhoitomaksun lisäksi vesialueen omistajan myöntämän kalastusluvan, iästä riippumatta. Osakaskuntien
kalastuslupia on usein myynnissä esimerkiksi paikallisessa kaupassa tai huoltoasemalla.

Miten löydän osakaskunnan?
Osakaskuntia voi etsiä internetissä kalastusalueen kautta osoitteessa www.ahven.net/kalastusalue. Jos tiedät
osakaskunnan nimen tai kiinteistörekisteritunnuksen,
voit tiedustella sen yhteystietoja Maanmittauslaitokselta
tai Aluehallintovirastolta. Osakaskuntien rajat on mahdollista nähdä Paikkatietoikkuna.fi -sivustolla.

Pilkintä, onginta ja silakanlitkaus ovat maksuttomia yleiskalastusoikeuksia.

Esitteen tekoon on saatu tukea maa- ja metsätalousministeriön kalastuksenhoitomaksuvaroista.

Mikä on osakaskunta?

