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1. JOHDANTO JA TAUSTA 
Tämä työ on laadittu Vetovoimaa maaseudulle -hankkeen kokemuksiin perustuen. Työn tar-
koituksena on avustaa kaikkia alan toimijoita ja sidosryhmiä osakaskuntien yhdistämiseen 
liittyvissä asioissa, sekä toimia ohjeena laajemman yhdistymishankkeen suunnittelussa ja 
perustamisessa. 

Suomessa on laajalti tarvetta muodostaa vesistöllisesti kattavampia vesialueiden omista-
jayksiköitä. Järvien ja lampien pirstaloituessa kymmenille eri omistajille niiden käyttö ja hoito 
on usein ongelmallista (Kuva 1). Yhdistämällä yksiköitä on mahdollista tehdä taloudellisesti 
ja paikallisesti vahvoja ja vaikuttavia, monipuolisia toimijoita. 

 

Kuva 1. Tampereen, Nokian ja Pirkkalan alueilla sijaitsevan Pyhäjärven nykyisiä kiinteistörajoja tam-
mikuussa 2020 (© Maanmittauslaitoksen Maastotietokanta 01/2020). 

1.1. Vetovoimaa maaseudulle -hanke 
Vetovoimaa maaseudulle yhteistoiminnalla ja verkostoitumalla -hanke perustettiin Etelä-Sa-
voon paikallisten kalastusalueiden (nyk. kalatalousalueet), ELY-keskuksen, Metsähallituk-
sen ja maakunnan kuntien ja kaupunkien yhteistyönä. Hanke rakennettiin EU:n EAKR-osa-
rahoitteisen Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishankkeen hyviin kokemuk-
siin perustuen, jolla hankeavusteisesti perustettiin mm. Itä-Puulan-Korpijärven osakaskunta 
(5 800 ha) ja Hirvensalmen osakaskunta (6 100 ha). 

Lisätietoa itse hankkeesta löydät vuoteen 2025 asti nettisivuilta: 

www.vetovoimaa-maaseudulle.fi  
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2. HANKERAHOITUKSEN MAHDOLLISUUDET ALUEEN KEHITTÄMISEEN 
Hyvin toteutettu osakaskuntien yhdistäminen voi olla aluetta monipuolisesti hyödyttävä toi-
menpide. Sillä on vaikutuksia kalatalouden, matkailun, maaseudun yhteisöjen ja elinkeino-
jen kehittämiseen. Alueellisesti laaja osakaskunta tukee ja hyödyttää luontomatkailua ja yri-
tyksiä sekä voi toimia merkittävänä vesienhoitajana. Parhaimmillaan hyvin toimivalla osa-
kaskunnalla voi olla positiivisia vaikutuksia aina rantakiinteistöjen arvoon ja se voi luoda 
yleistä hyvinvointia alueelle. Hankerahoituksen mahdollisuudet kasvavat, kun yhdistymis-
projektilla kehitetään osakaskuntatoimintaa itse yhdistymisen lisäksi.  

Osakaskuntien yhdistämistä edistäviä hankkeita on mahdollista perustaa. Maakuntaliitot 
myöntävät rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta ja ELY-keskukset maaseudun kehit-
tämisrahastosta. Lisäksi on kalatalouden rahastoja, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto ja 
kalatalouden edistämisvarat. Omarahoituksen osuudet vaihtelevat rahoituksesta ja hank-
keesta riippuen 0 – 50 % välillä. Omarahoituksen osuus kannattaa selvittää etukäteen ja se 
kannattaa kerätä useista lähteistä. Kunnat, kaupungit, kalatalousalueet, säätiöt, yritykset ja 
osakaskunnat saavat yhdessä omarahoituksen kasaan.  

Hankehallintaan tarvitaan taloudellisesti vahva organisaatio. Maksatushakemuksella hae-
taan avustusta syntyneitä kuluja vastaan. Maanmittauslaitoksen Kiinteistötietopalvelun käyt-
töoikeudet edesauttavat hankkeen toteuttamista merkittävästi. Maanmittauslaitokselta kan-
nattaa tiedustella mahdollisuuksia palvelun avaamisesta hankkeelle. Hankkeen on kyettävä 
tuottamaan erilaisia karttoja, tulosteita, osakasluetteloita ja omistajatietoja sekä hoidettava 
tiedotus, jonka toteutuksella on merkittävä vaikutus yhdistymisen onnistumisessa. Hank-
keen toiminnasta vastaavat henkilöt ja maanmittauslaitos ovat oleellisessa asemassa rekis-
teri- ja osakasluetteloiden selvittämisessä. Yhdistymisprojektit kokonaisuudessaan ovat ai-
kaa vieviä ja ne vaativat paljon työtunteja. Vuoden aikana pystyy toteuttamaan noin 3–6 
erillistä projektia, jossa kussakin yhdistyy kymmeniä osakaskuntia. 

Laajemmat yhdistymisprojektit voivat muodostua hankaliksi ja kalliiksi operaatioiksi ilman 
ulkopuolista apua, eikä yhdistymishankkeen aluekehittämismahdollisuuksia pystytä hyödyn-
tämään parhaalla mahdollisella tavalla. Yhdistymisprojektin hankkeistaminen on toi-
miva ratkaisu laajoja yhdistymisiä suunniteltaessa. Monesti heikosti toimivat vesialueet 
sijaitsevat maaseudun syrjäisillä alueilla, joita laajempi kehityshanke voi hyödyttää moni-
puolisesti. Uudelle osakaskunnalle kannatta rahoittaa muun muassa nettisivut, lupa-alue-
kartat sekä kalastajaa ja matkailijaa palvelevia materiaaleja ja palveluja. Osakaskuntatoi-
minnan kehittäminen on tärkeää, jotta hankkeella saavutetaan rahoittajien edellyttämiä tu-
loksia ja yhdistymisen laajat mahdollisuudet hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. 
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3. PERUSTIETOA 
Vesialueiden omistajayksiköiden yhdistyminen on prosessi, joka toteutetaan sitä koske-
vassa maanmittaustoimituksessa. Yhdistyessään eri yksiköt jakavat alueet keskenään yh-
distymisperusteensa mukaisesti, eli siinä perustetaan uusi laajempi osakaskunta laajem-
malla omistajapohjalla (Kuva 2). Yhdistyvien yksiköiden rekisteritunnukset lakkaavat, jos ne 
ovat päättäneet liittää kaikki alueensa uuteen muodostuvaan osakaskuntaan. Mikäli joitain 
alueita on jätetty yhdistymisen ulkopuolelle, eli tehty näin sanottu osaliitospäätös, jää vanha 
yksikkö vanhalla rekisteritunnuksella toimimaan jäljelle jäävien palstojen osalta. Vesialuei-
den eri omistusmuodot on selitetty kuvassa 3. 

 

Kuva 2. Esimerkki kuvitteellisesta järvestä, jossa osakaskunnat A, B, C ja D päättävät yhdistyä ja 
muodostaa koko järven kattavan uuden osakaskunnan. Tällöin muodostuvan sinisen alueen osa-
kasluettelo sisältää kaikki A, B, C ja D osakaskuntien osakastilat. 

 

Kuva 3. Vesialueiden eri omistajatyypit ja niiden yleiskuvaukset. 

Uusi yhdistymisessä muodostunut yhteinen alue aloittaa toimintansa täysin alusta. Osakas-
kunnalle perustetaan omat rekisteri- ja Y-tunnukset ja se avaa oman pankkitilinsä. On tär-
keää huomata, että esimerkiksi vuokrasopimukset metsästysseurojen kanssa pitää solmia 
uudestaan. Vanhojen osakaskuntien sopimukset ja sitoumukset eivät suoraan siirry uudelle 
osakaskunnalle. Velat tai muut pitkäaikaiset sitoumukset ja rasitteet pitää käsitellä ennen 
yhdistyvän yksikön lakkaamista. 

Uuden perustettavan osakaskunnan pitää hyväksyttää sääntönsä Aluehallintovirastossa ja 
ilmoittaa yhteystietonsa viranomaisille. Tässä ohjeessa käydään osa edellä esitetyistä asi-
oista lävitse, ja lisätietoa kannattaa kysyä paikallisilta alan toimijoilta, kuten kalatalouskes-
kuksilta (www.ahven.net). 

  

Osakaskunnat

Yksityiset alueet

Yleiset alueet

•Yleisin vesialueen omistusmuoto, maanomistukseen sidottu yhteisomistajuus
•Järjestäytyneitä tai järjestäytymättömiä

•Useimmiten pieniä tai pienehköjä alueita
•Voivat olla tiloja, jotka sisältävät vettä ja maata

•Valtion omistamia alueita, Metsähallituksen hallinnoimia
•Pääosin kylärajojen ulkopuolisia, isojen järvien selkiä
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4. MITEN KIINTEISTÖTOIMITUSTA HAETAAN JA MITÄ SE EDELLYTTÄÄ? 
Jokaisen yhdistyvän osakaskunnan on pidettävä kokous, jossa päätetään selkeästi yhdisty-
misestä yhteisaluelain mukaisesti. Päätöksen voi tehdä varsinaisessa vuosikokouksessa tai 
ylimääräisessä kokouksessa, pelkkä hoitokunnan kokouspäätös ei ole riittävä. Myös järjes-
täytymättömien alueiden on pidettävä kokoukset, joissa päätetään yhdistymisestä. Mallikir-
jauksia löytyy kohdasta 11. 

Kaikki yhdistyvät alueet allekirjoittavat sopimuksen, jossa päätetään hakea uuden yhteisen 
alueen perustamista yhdessä. Yhdistämissopimuksessa pitää mainita jokin peruste miten 
teknisesti yhdistyminen suoritetaan. Usein perusteena on vesialueen pinta-alojen mukai-
sessa suhteessa, joka on absoluuttista omistuksen pinta-alallisuutta ajatellen tasapuolinen 
menettely. Kiinteistötoimitukselle valitaan yhteyshenkilö, joka kokoaa kaikkien yhdistyvien 
alueiden pöytäkirjat yhteen, täyttää kiinteistötoimitushakemuksen ja jättää sen vireille Maan-
mittauslaitokseen. Osakaskuntien kokousten valitusaikojen (60 pv) on umpeuduttava ennen 
kuin kiinteistötoimitus voi tulla vireille.  Kuvassa 4 esitetään koko yhdistymisprosessi tiiviisti. 

 

Kuva 4. Yhdistymisprosessi tiiviisti jaettuna neljään vaiheeseen. 

Jos yhdistymishanke toteutetaan, se kannattaa tehdä periaatteella ”kerralla kun-
toon”. Tämä tarkoittaa, että tavoitellaan selkeää koko järven tai vesistöalueen kattavaa osa-
kaskuntaa. Esimerkiksi jos kaksi huonosti toimivaa pientä osakaskuntaa harkitsevat yhdis-
tymistä, kannattaa miettiä onko vain niiden yhdistymisestä mitään hyötyä. Kiinteistötoimitus 
on maksullinen toimitus, jonka kustannus määräytyy Maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksen mukaisesti. Yhteisten alueiden yhdistäminen on 2020 vuoden asetuksessa määri-
tetty kiinteähintaiseksi toimitukseksi, jossa osakastilojen lukumäärät määrittelevät toimitus-
maksun suuruuden. Kiinteistötoimituksen lasku tulee uudelle perustettavalle osakaskun-
nalle vasta sen muodostamisen jälkeen, ja laskulle on mahdollista hakea erilaisia maksujär-
jestelyjä. Toimituskustannus on usein merkittävä, ja siihen kannattaa ennakkoon varautua. 
Se on kuitenkin kertaluontoinen kulu, joka ei vesitä yhdistymisen kannattavuutta.  
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5. MITEN YHDISTYMISPROJEKTIN SAA KÄYNTIIN? 
Omistajien yhteinen tahto ja tuki asialle on seikka, jota ilman ei yhdistymiselle ole 
edellytyksiä. Sen kartoittaminen etukäteen on erittäin tärkeää. Paikallisilla kalatalousalu-
eilla ja kalatalouskeskuksilla voi olla tietoa siitä, onko alueen osakaskunnilla tahtotilaa yh-
distymiselle tai millaiset seikat haittaavat asian edistämistä. 

Ensimmäiseksi kannattaa alla olevan kaavion mukaisesti hahmottaa mahdollista projektia: 

 

 

Erityisesti laajoissa projekteissa on järkevää järjestää yleisiä keskustelu- ja suunnittelutilai-
suuksia, sekä tiedustella etukäteen soittamalla osakaskuntien yhteyshenkilöille heidän alu-
eiden mielipiteitä. Jos tiedustelun perusteella yhdistyminen saa kannatusta tai ajatusta ei 
ainakaan täysin tyrmätä valtaosalla osakaskunnista, kannattaa järjestää yhteinen suunnit-
telutilaisuus. Jos suunnittelupalaverissa löytyy tarpeeksi tahtoa, sovitaan yhdessä kaikkien 
osakaskuntien kanssa yhdistymistavoite, jota kohti työtä lähdetään tekemään. Palaverissa 
myös sovitaan alustava aikataulu, esimerkiksi tavoitteena on seuraavan vuoden aikana pi-
tää yhdistymisasiaa käsittelevät kokoukset, joiden jälkeen kokoonnutaan tarkastelemaan tu-
loksia. 

Edellä mainituista toimista syntyy kustannuksia tiedottamisen laajuudesta ja tavasta 
sekä yleisötilaisuuksista riippuen. Hanke on luonteva kuluista vastaava taho, joka toteut-
taa suunnitteluvaihetta yhdessä osakaskuntien, kalatalousalueiden ja kalatalouskeskusten 
kanssa. Suunnitteluvaiheessa kannattaa tiedottaa ja kuulla projektialueelle oleellisia tahoja 
omistajien lisäksi, kuten vesienhoitoyhdistyksiä, kalastusmatkailuyrittäjiä, kaupallisia kalas-
tajia ja muita mahdollisia toimijoita.  

Tavoitetilan asettaminen

5. Laajempi tiedottaminen harkinnan mukaan; 
juttuvinkkejä lehdistölle, yleisötilaisuuksia ym.

6. Yhteenvetoa tilanteesta - yhdistymisen 
tarpeellisuus ja mahdollisuudet alueella

Tunnustelu ja tiedottaminen

3. Alueen toimijoiden ja tahojen sekä heidän 
alustavien mielipiteiden kartoitus 

4. Perustiedon välittäminen toimijoille ja 
mahdollisen väärän tiedon oikaisua

Alustava suunnittelu

1. Karttatarkastelua vesistön kiinteistöviivoihin; 
rikkonaisuus ja omistuksen laatu        tarveharkinta

2. Vesistön ominaispiirteiden kartoitus; käyttö, 
vedenlaatu, kalasto, sijainti, asutus, jne.
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6. YHTEINEN TAHTOTILA YHDISTYMISEEN, KOHTI YHDISTYMISPÄÄTÖKSIÄ? 
Jos yhdistyminen on alle kymmenen järjestäytyneen osakaskunnan kesken tapahtuva toi-
mitus, onnistuu se ilman ulkopuolista apua vaikkapa tämän ohjeen perusteella. Mikäli yhdis-
tymishanke on laaja tai alueella on järjestäytymättömiä osakaskuntia, tarvitaan yhdistymis-
prosessissa useimmiten ulkopuolista apua. Yhteisaluelaki määrittelee miten järjestäytymä-
tön osakaskunta voi tehdä päätöksiä. 

 

On äärimmäisen tärkeää tunnustaa ja todeta realistisesti mahdollisuudet yhdisty-
misprojektin onnistumiselle ja sen kannattavuudelle ennen asiasta päättävien ko-

kousten aloitusta. Neuvotteluita ja mietintäaikaa voidaan tarvita runsaasti. 

 

Kuten aiemmin todettiin, ilman omistajien tahtoa yhdistymiset eivät etene eikä riitai-
sia pakkoyhdistymisiä voi toteuttaa. Yhteisaluelain mukaisesti yhdistymistä puoltavan 
päätöksen pitää olla määräenemmistöpäätös (2/3 kokouksen äänistä), joka on vahva enem-
mistön kannatus asialle. Suunnittelu- ja neuvotteluvaiheet voivat joillakin alueilla olla pitkiä. 

Suunnitteluvaiheen jälkeen kannattaa punnita yhdistymisprojektin kannattavuutta. Se on 
asia, johon ei ole yksiselitteistä vastausta. Asiaa pitää tarkastella aina aluekohtaisesti. Yleis-
täen, yhdistyminen kannattaa, kun sillä saadaan parannettua alueen eheyttä, eli muodoste-
taan järkeviä hallintokokonaisuuksia tai edistetään vesialueiden järjestäytyneisyyttä. Järjes-
täytyneellä vesialueella tarkoitetaan osakaskuntaa, jolla on toimiva hallinto ja säännöt. 

Osakaskunnan sopiva koko on myös alueriippuvaista, mutta suuntaa antavaa ohjeistusta 
voidaan antaa. Yhden ison järven tai useamman pienen järviketjun yhdistyminen, tai vesis-
tön laajemman osan tai altaan yhdistyminen on kannattavaa. Tällöin muodostetaan riittävän 
isoja, hallinnollisesti ja vesienhoidollisesti järkeviä yksiköitä. 

On vaikea antaa tarkkaa suositusta sopivasta osakaskunnan koosta, mutta noin 3 000–
20 000 ha kokoiset alueet ovat kannattavia, kunhan ne täyttävät edellä mainitut seikat. An-
netut luvut eivät ole absoluuttisia totuuksia, mutta usein pienet, alle 2 000 ha alueet eivät 
ole taloudellisesti vahvoja toimijoita, ja yli 20 000 ha kokoiset alueet taas työläitä hallinnoi-
tavia. Osakaskunnan tulot ovat useimmiten pinta-alasidonnaisia. Isolla osakaskunnalla on 
leveämmät harteet myös taloudellisesti ja edellytyksiä toimia alueensa kehittäjänä. 

Kun yllä mainitut edellytykset näyttävät suunnitteluvaiheen perus-

teella todennäköisesti toteutuvan, on aika aloittaa toteutusvaihe eli 

osakaskuntakokoukset! 

Yhdistymisestä päättäviin kokouksiin tarvitaan: 
1) Yhdistymisen suunnitelmakartta. Havainnollistetaan mille alueelle yhdistymistä 

tavoitellaan. 
2) Osakaskunnan osakasluettelo ja kiinteistörekisteriote 
3) Osakaskunnan karttarekisteriote 
4) Kattavasti perustietoa yhdistymisestä 
5) Tietoa miten naapurialueet ovat asiaan suhtautuneet ja/tai päättäneet 
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7. KYSYMYKSIÄ YHDISTYMISHANKKEISSA 
Tämän listan tarkoituksena on herättää suunnittelijat miettimään kohdevesistöjensä mah-
dollisia erityispiirteitä havaittujen yleisimpien kynnyskysymyksien osalta. Osakaskuntien yh-
distäminen voi olla eri asioiden yhteen sovittamista, jossa korostuu selkeä yhteisen tavoit-
teen asettaminen. Kaikki omistajat haluavat edistää vesiensä tilaa, mutta osakaskunnilla voi 
olla eri näkemyksiä, kuinka se toteutetaan. 

7.1. Perinteet 
Perinteet aiheuttavat yllättävän paljon rajoitteita yhdistymiseen. Aikoinaan kalastusoikeus 
on ollut tiloille tärkeä osa ruuan hankintaa. Yhdistymisessä rajat poistuvat, mutta tilojen ka-
lastusoikeus ei heikkene. Tilan kalastusoikeus kasvaa laajemmalle alueelle ja kalastusoi-
keus säilyy ennallaan. Jos tilalla on osuuksia useisiin yhdistyviin osakaskuntiin, näiden yh-
distyessä omistusosuus ja kalastusoikeus ovat osuuksien summa. Silti periaate ”meidän ve-
det, meidän kalat” voi olla lujassa. Suurimpana pelkona on tuttujen kalastusalueiden ruuh-
kautuminen; juuri siihen verkkoapajalleni tulee yhdistymisen jälkeen muita kalastajia. Jo yh-
distyneiltä osakaskunnilta kysyttäessä onko rajojen poistuminen aiheuttanut ongelmia ka-
lastuksessa, saa todella harvoin negatiivista palautetta. Useimmiten kalastajat kalastavat 
juuri samoilla alueilla, joilla ovat ennenkin kalastaneet, eikä muutoksia ole tapahtunut. Jos 
yhdistyminen on toteutettu järkevänä ja tasapainoisena kokonaisuutena riittävän isolla pinta-
alalla, kaikille riittää varmuudella kalavettä. Tulevaisuudessa tilaa on entistäkin enemmän, 
koska pyydyskalastus on voimakkaassa laskussa. 

7.2.  Metsästys 
Osalle osakaskuntia ja osakkaita vesilintujen metsästys on tärkeää. Metsästysoikeus vesi-
alueella kuuluu alueen omistajalle kuten maallakin. Metsästyksen järjestäminen vaihtelee 
osakaskunnittain paljon. Toimivilla osakaskunnilla luvanvarainen metsästysoikeus on usein 
vuokrattu metsästysseuroille, vesilinnustuksen osalta on vaihtelevia käytäntöjä. Järjestäyty-
mättömien alueiden osalta metsästystä ei ole käsitelty millään tavalla. Metsästysasiat kan-
nattaa ottaa jo heti yhdistymisprojektin suunnitteluvaiheessa esille ja miettiä osakaskuntien 
kanssa millainen ratkaisu voisi heidän alueellaan olla hyvä. Tyypillisiä ratkaisuja ovat: 

a) Vuokrata kaikki metsästysoikeus läheisille metsästysseuroille seurojen tasapuolinen 
kohtelu huomioiden, rajoja järkeistäen. 

b) Vuokrata metsästysoikeus, esim. pois lukien vesilintujen metsästys läheisille seu-
roille seurojen tasapuolinen kohtelu huomioiden, rajoja järkeistäen. 

c) Vuokrata suurriista- ja muu luvanvarainen metsästysoikeus läheisille seuroille seuro-
jen tasapuolinen kohtelu huomioiden. 

7.3. Maa-alueet ja vesijätöt 
Useimmiten maa-alueet ovat eri kiinteistötunnuksella kuin yhteiset vesialueet. Joillakin osa-
kaskunnilla voi olla maa-alueita, saaria tai vesijättöä. Jos maa-aluetta ei ole rajattu kiinteis-
törajalla, useimmiten se tarkoittaa, ettei maa-aluetta ole erotettu ympäröivästä vesialueesta. 
Tällöin maa-alueen omistaa todennäköisesti osakaskunta. Maa-alueiden omistusta kannat-
taa tiedustella Maanmittauslaitokselta. Osakaskunnat voivat jättää saariaan yhdistymisen 
ulkopuolelle, mutta kannattaa harkita tarkkaan onko se kannattavaa. Riippuen saarien 
koosta harvoin niille saa rakennusoikeutta. Useimmiten pienillä maa-alueilla ei ole taloudel-
lista arvoa osakkailleen, mutta käyttöarvoa ajatellen iso osakaskunta voi kehittää mm. retki-
satamapaikkoja saariinsa. 
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Vesijättöjen käsittelyyn löytyy lukuisia ohjeita jo valmiina, eikä niihin syvennytä tässä ohjeis-
tuksessa tarkemmin. Vesijättöjen käsittelyyn yhdistymispäätöksessä on periaatteessa kaksi 
vaihtoehtoa:  

a) Osakaskunta liittää alueensa uuteen perustettavaan osakaskuntaan. Tällä pää-
töskirjauksella siis liitetään kaikki alueet, myös vesijätöt ja muut pienialaiset maa-
alueet. Useimmiten järkevin toimintamalli.  

b) Osakaskunta liittää vesialueensa uuteen perustettavaan osakaskuntaan ja ha-
kee vesijättömaiden jakoa. Vesijättöjen lunastustoimituksen jälkeen osakaskun-
nan rekisteriyksikkö lakkaa. Tämä tarkoittaa, että osakaskunta lähtee hakemaan 
erillisenä prosessina vesijättötoimitusta ja jokainen tila lunastaa edustallaan ole-
van vesijätön osakaskunnalta. Maanmittauslaitoksen kanssa kannattaa neuvo-
tella toimen kannattavuudesta ja ylipäätään prosessista ennen päätöksentekoa. 
Myös osakaskunnan hallinnolle tulee paljon tehtäviä lunastustoimituksesta.  

7.4. Varallisuus 
Kukin osakaskunta päättää yhdistymisen yhteydessä omasta varallisuudestaan ja omaisuu-
destaan, mutta useimmiten järkevin vaihtoehto on yhdistää kaikkien yhdistyvien osakaskun-
tien varat, jolloin uusi osakaskunta on heti taloudellisesti ja toiminnallisesti vahva. On suo-
siteltavaa, että esitetään perustettavaksi yhteistä kiinteistötoimitusrahastoa, johon jokainen 
yhdistyvä osakaskunta sijoittaa varallisuutta. Jos kiinteistötoimitukseen löytyy riittävästi va-
rallisuutta, raha ei saa muodostua esteeksi yhdistymiselle, eli yhdistymiseen otetaan mu-
kaan myös täysin varattomia tai pienivaraisia alueita. Raha-asioita kannattaa käsitellä jo 
esittely- ja suunnittelutilaisuuksissa, jotta kaikilla on yhteinen käsitys, miten varallisuuden 
kanssa menetellään. 

7.5.  Omaisuus 
Osa osakaskunnista on hankkinut itselleen kiinteää omaisuutta kuten veneitä ja kalastusvä-
lineistöä. Joillakin voi olla jopa kiinteistöjä, myös nämä asiat kannattaa miettiä ennakkoon ja 
käsitellä viimeistään päätöskokouksessa. Jokainen osakaskunta käsittelee itsenäisesti 
omaisuuteensa liittyvät asiat. 

7.6.  Kaupallinen kalastus 
Joillakin vesialueilla toimii varsinaisia päätoimisia 1-luokan tai osa-aikaisia tai sivutoimisia 
2-luokan kaupallisia kalastajia, eli ammattikalastajia. Osa näistä kalastajista käyttää hyvin 
erilaista välineistöä eri pyyntiponnistuksella kuin harrastekalastajat, ja he saattavat myös 
keskittyä pyytämään eri lajeja kuin muut kalastajat. Mikäli projektialue on tärkeä kaupalliselle 
kalastukselle, kannattaa hyvissä ajoin suunnitella yhdessä omistajien kuin myös alueen ka-
lastajien kanssa, miten nämä asiat otetaan huomioon uuden osakaskunnan toiminnassa. 

7.7.  Ranta-asutus 
Monilla ranta-asukkailla, jotka eivät kalasta, yhdistymiseen liittyy pelko vesien ruuhkautumi-
sesta tai rantarauhan katoamisesta. Kokemusten mukaan pelko on turha. Vesialueen omis-
tajan lupaan pohjautuva kalastus ei ole aiheuttanut tai ainakaan lisännyt häiriöitä. Esimer-
kiksi uistelulupaan voidaan tarvittaessa määritellä rauhoitusalueita tai sääntöjä. Hyvin toimi-
valla osakaskunnalla on kalastuksenvalvonta järjestetty, ja ongelmatapauksissa ranta-asuk-
kaat voivat viedä asioita eteenpäin.  
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8. JÄRJESTÄYTYMÄTÖN OSAKASKUNTA – MITEN TOIMITAAN? 
Järjestäytymättömällä osakaskunnalla ei ole hallintoa tai sääntöjä, eikä se näin ollen toimi 
aktiivisesti. Järjestäytymättömän osakaskunnan päätöksiä tekevän kokouksen voi koolle 
kutsua kuka tahansa osakkaista yhteisaluelain mukaisesti. Järjestäytymättömällä osakas-
kunnalla voi olla nimettynä yhteyshenkilö ja toimitsija. Tyypillistä on, että osakaskunta on 
joskus aikoinaan järjestäytynyt ja toiminut, mutta toiminta on ajan saatossa hiipunut. Monesti 
rajanveto milloin osakaskunta on järjestäytynyt ja milloin järjestäytymätön, ei ole yksiselittei-
nen. 

Järjestäytymättömällä osakaskunnalla voi olla varallisuutta. Usein toiminnan hiipuessa osa-
kaskunnan pankkitili jää voimaan ja sinne voi kertyä korvauksia useammalta vuodelta. Aina 
ennen järjestäytymättömän osakaskunnan kokouksen koolle kutsumista kannattaa pyrkiä 
selvittämään, onko osakaskunnalla pankkitiliä tai muuta omaisuutta nimissään. Esimerkiksi 
tilinkäyttöoikeuksiin voi joutua tekemään kokouksen päätöksellä muutoksia tai lisäyksiä, 
jotta asiat saadaan hoidettua kuntoon. 

Järjestäytymättömällä osakaskunnalla, jolla ei ole pankkitiliä, voi myöskin olla varallisuutta. 
Lunastukset ja rasitekorvaukset, joita ei voida tilittää osakaskunnalle, siirretään Aluehallin-
tovirastoon kymmeneksi vuodeksi odottamaan. Jos osakaskunta järjestäytyy ja avaa itsel-
leen pankkitilin ja ilmoittaa sen AVI:in, voidaan sille tilittää varallisuus. Varallisuuden saa 
myös lunastettua, jos järjestäytymätön osakaskunta tekee yhdistymispäätöksen yhteydessä 
siirtopäätöksen. Eli, osakaskunta päättää siirtää varallisuuden uudelle yhdistymisessä pe-
rustettavalle osakaskunnalle. Myös kalatalousalueille voi olla tilittämättömiä vieherasituskor-
vauksia talletuksessa, joista voidaan tehdä samanlainen siirtopäätös. Esimerkin päätöskir-
jauksesta löydät kohdasta 11. 

9. YKSITYISET VESIALUEET 
Yksityisellä vesialueella tarkoitetaan vesialueella kokonaan tai osittain sijaitsevaa tilaa, 
jonka palstan tai palstat omistaa yksittäinen tai yksittäiset henkilöt tai tahot. Yksityiset alueet 
ovat melko harvinaisia ja niiden käyttötarkoitus ja merkitys omistajalleen vaihtelee huomat-
tavasti. Yksityiset vesialueet voidaan kiinteistötoimituksella sisällyttää yhdistymiseen. Liittä-
misestä tarvitaan päätös, jonka omistajat allekirjoittavat sekä allekirjoittavat itse tai valtuut-
tavat jonkun allekirjoittamaan yhdistymissopimuksen. 

 

 

 

 

10. YLEISET VESIALUEET 
Yleiset vesialueet ovat Suomen valtion omistamia vesialueita, joita hallinnoi Metsähallitus. 
Yleisiä vesialueita on kylärajojen ulkopuolella suurten järvien selillä ja merialueilla. Niitä ei 
pidä sekoittaa valtion yksityisomisteisiin vesialueisiin, kuten mm. kansallispuistojen vesiin. 
Molemmissa on valtio omistajana ja Metsähallitus hallinnoijana. Valtion vesialueisiin liitty-
vissä asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Metsähallitukseen. Näiden alueiden käyttöä säädel-
lään lailla ja asetuksilla ja ne poikkeavat muista vesialueista. 

Tyypillisesti järjestäytymättömät osakaskunnat ja yksityiset vesialueet 

ovat pinta-alaltaan ja osakasmääriltään pienehköjä. Ilman hanketukea 

niitä on vaikea sisällyttää yhdistymisiin. 
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11. YHDISTYMISESTÄ PÄÄTTÄVÄ KOKOUS – TIETOA JA MALLIKIRJAUKSIA 
Kokous, jossa yhdistymisestä päätetään, ei välttämättä ole osakaskunnan viimeinen ko-
kous. Puoltavan päätöksen tehneet rekisteriyksiköt toimivat siihen saakka, kunnes yhdisty-
minen toteutuu ja kiinteistötoimitus on saanut lainvoiman. Välissä voi aikaa mennä jopa yli 
vuoden verran. 

Yhdistymispäätöksen tekeminen 

Yhdistymispäätöksen tekeminen on asia, joka tulee tehdä varsinaisessa tai ylimääräisessä 
osakaskunnan kokouksessa. Pelkän hoitokunnan tekemä päätös ei ole riittävä. Yhteis-
aluelaissa on kohdissa 15 § ja 16 § päätöksentekoon liittyviä säädöksiä. 

Yhdistymisestä ja siihen liittyvien asioiden käsittelystä kokouksessa on aina mainittava ko-
kouskutsussa, esimerkiksi: ”Päätetään osakaskunnan yhdistymisestä ja siihen liittyvistä asi-
oista”. Kokous tulee kutsua lain ja osakaskunnan omien sääntöjen mukaisesti koolle. Yh-
teisaluelain 15 § mukaan yhdistymisen puolesta päätettäessä vaaditaan vähintään 2/3 mää-
räenemmistö kokouksessa paikalla olevista äänistä. Mikäli osakaskunta tekee osaliitospää-
töksen, jossa vain tietyt palstat tai tietty alue liitetään, ei muita tämän ohjeen asioita välttä-
mättä tarvitse käsitellä, koska jäljelle jäävien alueiden osalta osakaskunta jää toimimaan 
aivan kuten ennenkin. 

Yhdistymispäätöksessä tulee olla aina jokin yhdistymisperuste, eli miten yhdistytään. 
Useimmiten tämä on ”vesipinta-alojen mukaisessa suhteessa”, jolloin jokaisen osakkaan 
absoluuttinen omistusosuus pysyy samana, mutta uusi muodostuva osuusluku suhteute-
taan uuteen laajempaan yhteiseen alueeseen. Pöytäkirjaan kannattaa kirjata: ”Kokous hy-
väksyi yhdistämisperusteeksi vesipinta-alojen mukaisessa suhteessa.” 

Yksityisen vesialueen yhdistymispäätös 

Yksityisomisteisen alueen pitää myös tehdä päätös liittää omat vesialueensa mukaan. Esi-
merkki liittymispäätöksestä: ”Tällä päätöksellä liitämme tilamme vesialueen kiinteistötoimi-
tuksella uuteen muodostettavaan yhteiseen alueeseen. Tilan vesialue liitetään pinta-alan 
mukaisia osuuksia vastaan maan ja veden rajasta, ja/tai tilan erilliset vesialuepalstat. Uuden 
osakaskunnan perustamiseksi kiinteistöömme ei kohdistu maksuja tai muita kuluja. Valtuu-
tamme Matti Meikäläisen allekirjoittamaan uuden yhteisen alueen yhdistymissopimuksen.” 

Pankkitilin sulkeminen 

Kokouksessa tehdään selkeä kirjaus, että jollekin henkilölle on annettu oikeus siirtää varal-
lisuus päätösten mukaisesti ja sulkea pankkitili siirtojen jälkeen. Mikäli henkilöllä ei ole en-
tuudestaan tilinkäyttöoikeutta, tulee päätöksessä myös olla maininta annetusta tilinkäyttöoi-
keudesta. Jotta osakaskunnan pankkitilin voi sulkea, tilillä pitää olla 0,00 €. Ja jotta yhteistä 
varallisuutta voidaan käyttää, tulee olla päätökset tai valtuutukset varallisuuden käytöstä. 

Esimerkki kirjauksesta: ”Osakaskunta lakkaa kiinteistötoimituksen myötä. Päätettiin antaa 
Matti Meikäläiselle (121062-SOTU) tilinkäyttöoikeus osakaskunnan pankkitilille FI** **** **** 
** (BIC). Valtuutettiin edellä mainittu siirtämään osakaskunnan varallisuus kokouksen pää-
tösten mukaisesti, ja sulkemaan pankkitili siirtojen jälkeen.” 
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Varallisuus ja omaisuus 

Yhdistyvä osakaskunta päättää mitä tekee varallisuudellaan. On myös paljon osakaskuntia, 
joilla ei ole lainkaan varallisuutta ja omaisuutta (mm. järjestäytymättömät ja toimintansa lo-
pettaneet), tai heillä ei ole tietoa asiasta. Kalatalousalueella voi olla osakaskunnan jakamat-
tomia rasituskorvauksia tai aluehallintovirastossa vesijättöjen lunastuskorvauksia. Mikäli ei 
ole täyttä varmuutta asiasta, osakaskunnan kannattaa valtuuttaa joku selvittämään asia ja 
tehdä päätös, miten mahdollisesti löytyvän varallisuuden kanssa menetellään. 

Esimerkki: ”Valtuutettiin Matti Meikäläinen Vesialueen osakaskunnan (111-111-876-1) toi-
mesta selvittämään ja siirtämään aluehallintovirastossa ja kalatalousalueella mahdollisesti 
oleva varallisuus uudelle perustettavalle osakaskunnalle sen avattua pankkitilinsä.” 

Jokainen osakaskunta päättää oman omaisuutensa käytöstä. Mutta lähes aina on kannat-
tavaa siirtää rahallinen varallisuus tai osa siitä yhdistymisessä muodostuvalle uudelle osa-
kaskunnalle, jotta sille saadaan luotua vahva taloudellinen perusta. Kiinteistötoimituksen 
kustannuksiin kannattaa myös budjetoida varallisuutta. 

Velat 

Jos osakaskunta halutaan lakkauttaa yhdistymisessä, sen tulee olla velaton tai muutoin jär-
jestää velkansa. Valtaosa osakaskunnista ei ole koskaan ottanut velkaa, mutta sen ottami-
nen on osakaskunnille kuitenkin mahdollista. Velka tulee maksaa pois tai järjestää ennen 
kuin osakaskunnan voi kokonaisuudessaan yhdistää ja lakkauttaa. 

Osakaskunnat ja verotus 

Joillakin osakaskunnista voi olla Y-tunnus ja he tekevät veroilmoituksen. Nykyisen tulkinnan 
mukaisesti osakaskunnilla pitää olla y-tunnus, mutta sen puuttumisesta ei tule sanktioita. 
Osakaskunnat ovat voineet saada Y-tunnuksen esimerkiksi aiempien yhdistymisten myötä, 
verohallinnollisissa asioissa tai aluekauppojen ja -muutosten yhteydessä. Mikäli yhdistyvällä 
osakaskunnalla on Y-tunnus, on se lakkautettava seuraavasti: täytettävä Y4 lomake + liite 
15, ilmoitettava toiminnan lakkaamisesta ja lähetettävä asiakirjat yhdessä yhdistymisko-
kouksen pöytäkirjan kopion kanssa vero- ja patentti ja rekisterihallintoihin. Viimeiseltä toi-
mintakaudelta on annettava normaalisti veroilmoitus. Y-tunnuksen lakkaamisen syy on yh-
teisten alueiden yhdistyminen. 

Koska vanha osakaskunta lakkaa olemasta? 

Osakaskunta, joka tekee päätöksen yhdistää kaikki alueensa uuteen muodostuvaan osa-
kaskuntaan, lakkaa olemasta kun yhdistymistä koskeva maanmittaustoimitus on laillistunut. 
Niin pitkään, kunnes kiinteistötoimitus saa lainvoiman, ovat vanhat osakaskunnat toimivia 
yksiköitä. Esimerkiksi jos päätös yhdistymisestä tehdään kevään vuosikokouksessa ja kiin-
teistötoimitus laitetaan kesällä hakuun, osakaskunnan kannattaa toimia normaalisti kesän 
ja syksyn ajan, ja lakkauttaa mm. pankkitili ja luvanmyynti vasta kun maanmittaustoimitus-
kokouksen päivämäärä on tiedossa. Näin varmistetaan se, ettei alueiden toimintaan tule 
pitkiä katkoksia.  
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12. PERUSTETTAVAN OSAKASKUNNAN KOKOUKSET 

12.1. Kiinteistötoimituskokous 
Maanmittauslaitoksen määräämä toimitusinsinööri kutsuu koolle ja pitää yhdistämistä kos-
kevan maanmittaustoimituksen. Tilaisuudessa esitetään yhdistyvät alueet, vahvistetaan 
osakasluettelo ja julkaistaan uuden yksikön rekisteritunnus. Samalla kirjekutsulla kannattaa 
kutsua järjestäytymiskokous koolle, joka pidetään heti kiinteistötoimituskokouksen jälkeen. 

12.2. Järjestäytymiskokous 
Maanmittauslaitos ei vedä tai järjestä järjestäytymiskokousta, vaan siitä vastaa osakaskunta 
tai hanke. Ennen kiinteistötoimitus- ja järjestäytymiskokouksia kannattaa perustaa uuden 
osakaskunnan toimintaa suunnitteleva työryhmä, joka koostuu yhdistyvien osakaskuntien 
aktiiveista. Työryhmä laatii esityksen säännöistä ja suunnittelee järjestäytymiskokouksen 
kutsun asialistan ja esitykset niihin, sekä valmistelee kokouksen vetämisen. Kalatalouden 
keskusliiton kotisivuilta (www.ahven.net) löytyy paljon hyvää aineistoa, jota kannattaa hyö-
dyntää järjestäytymiskokouksen suunnittelussa. Mitä paremmin järjestäytymiskokous on 
suunniteltu, sitä tehokkaammin uusi osakaskunta pystyy aloittamaan toimintansa. 

Alla esimerkki asialistasta, jota käytettiin monessa Vetovoimaa maaseudulle -hankkeen jär-
jestäytymiskokouksessa: 

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 
3. Päätetään äänestystavasta (osallistuja per ääni / osuuden mukainen äänestys) 
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa 
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
6. Todetaan kokouksen osanottajat 
7. Päätetään järjestäytymiskokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta 
8. Yhteisen vesialueen osakaskunnan sääntöjen hyväksyminen 
9. Päätös pyydysten merkitsemisestä ja pyydysmerkkien käyttämisestä 
10. Päätös perittävistä pyydysmaksuista sekä erikoislupien hinnoista ja ehdoista 
11. Päätökset kalastus- ja ravustuslupien myynnistä 
12. Pyynti- ja pyydysrajoitukset sekä rauhoitukset 
13. Päätös osakaskunnan vesialueen metsästysvuokrasopimuksista ja vesilintujen metsästyk-

sestä 
14. Hoitokunnan jäsenten, hallinnon ja varainhoitajien palkkiot 
15. Tulo- ja menoarvion hyväksyminen tilivuodelle 
16. Päätetään hoitokunnan koko ja valitaan hoitokunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset vara-

miehet 
17. Toiminnantarkastajista tai tilintarkastuksesta päättäminen 
18. Pankkitilin avaaminen osakaskunnalle (tilinavaajan valtuuttaminen) sekä todetaan vanhojen 

osakaskuntien varojen siirto 
19. Kokousedustajat ja heidän varamiehet 
20. Muut esille tulevat asiat 
21. Pöytäkirjan nähtävänä oloaika ja paikka 
22. Kokouksen päättäminen  
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13. VINKKEJÄ HOITOKUNNAN PERUSTAMISEEN 
Ensimmäisellä valitulla hoitokunnalla on merkittävä rooli ison osakaskunnan toiminnan 
käynnistämisessä. Alun toimikausina ennen vakiintumista hoitokunnan kannattaa asennoi-
tua tekemään työtä osakaskunnan eteen. Hoitokunnan sisäiseen viestintään kannattaa pa-
nostaa ja hyödyntää erilaisia sähköisiä järjestelmiä. Etänä pidettävät kokoukset säästävät 
aikaa ja rahaa, sekä nopeuttavat päätösten tekemistä ja esitysten valmistelua. 

Laajalla alueella kannattaa ainakin toiminnan alkuvuosina olla maantieteellisesti kattava 
edustus hoitokunnassa, jotta uusi osakaskunta osaa huomioida sen mahdolliset alueelliset 
erityispiirteet toiminnassaan (Kuva 5). Hyvä tapa on kirjata sääntöihin liukuva hoitokunnan 
koko, eli vaikkapa 4-10 jäsentä. 

 

Kuva 5. Osakaskuntien A, B, C ja D yhdistyessä, on suositeltavaa perustaa ensimmäinen hoitokunta 
alueellisesti kattavasti, esimerkiksi 1-2 henkeä kustakin osakaskunnasta. 

Isossa osakaskunnassa hoitokuntatyöskentely on yhteistyötä. Vastuuta kannattaa jakaa 
alueellisten tarpeiden ja erityispiirteiden mukaisesti eri toimenkuvilla, hyödyntäen hoitokun-
nan jäsenten mahdollista erityisosaamista. Alla kaaviossa mahdollisia toimenkuvia ja/tai 
vastuualueita: 

Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Rahastonhoitaja 

Metsästys Lupa-asiat Tiedotus / kotisivut Kaupallinen kalastus 

Vesienhoito Maa-alueet Istutukset Nuorisotyö 

 

14. HANKKEEN ROOLI PROSESSISSA 
Jos yhdistymisiä toteutetaan hankeavusteisesti, on tärkeää tehdä selkeäksi, että hanke on 
vain omistajille tarkoitettu lyhytaikainen neutraali työkalu, jonka avulla yhdistymisiä on 
helppo ja edullinen toteuttaa. Hanke ei aja tai edusta mitään tai minkään tahon yksittäisiä 
intressejä, vaan omistajat päättävät ja linjaavat toiminnastaan, joita hanke vie eteenpäin. 
Hankehenkilöt ovat hyvä tekninen tuki kokouksessa, jossa yhdistymisestä päätetään. Han-
kehenkilöiden hyvä ja oikeanlainen toiminta sekä esiintyminen on ensiarvoisen tärkeää yh-
distymishankkeen onnistumiselle. 
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15. VINKKILISTA 
Tämä osio on lähinnä yhdistymisprojektin vetäjille ja suunnittelijoille suunnattu. Kohdat pe-
rustuvat Vetovoimaa maaseudulle -hankkeen kokemuksiin. 

 Osakaskuntien yhdistämisestä liikkuu paljon väärää tietoa. Faktoihin perustuva 
viestintä on äärimmäisen tärkeää. Asia on monilla alueilla arkaluontoinen ja herättää 
pelkoja. 

 Tiedota kattavasti ja pidä asianomaiset tilanteesta ajan tasalla. Huonolla viestin-
nällä ja tiedottamisella syntyy helposti mielikuva, että toiminta ei ole avointa ja lä-
pinäkyvää. 

 Kerää tietoa. Yhdistyviltä alueilta kannattaa kasata toimivien osakaskuntien sääntöjä 
ja koostaa niistä pohjaa uuden yksikön sääntöjen laatimiseen. Osakaskunnan sään-
nöt on laissa tarkasti säädelty mitä niiden tulee sisältää, mutta tutun pohjan käyttä-
minen uuden suunnittelussa synnyttää luottamusta. 

 Huolehdi lakkaavien osakaskuntien asioista. Osakaskunnan lakkaamisen ajan-
kohta aiheuttaa paljon sekaannusta. Monesti ajatellaan, että toiminta päättyy kokouk-
seen, jossa yhdistymispäätös tehdään. 

 Avusta toimintasuunnitelman laadinnassa. Hyvä ja kattava toimintasuunnitelma 
on uudelle isolle osakaskunnalle hyvä työkalu. 

 Yhdistyvät kokonaisuudet mahdollisimman eheitä ja vesistöllisesti järkeviä. 
Monilla osakaskunnilla on palstoja laajalla alueella, eivätkä ne muodosta mitenkään 
hallinnollisesti järkevää eheää kokonaisuutta. Tilanteen mukaan kannattaa joissakin 
tapauksissa tehdä osaliitospäätöksiä, eli liittää vain tietyt osat uuteen osakaskuntaan. 
Jäljelle jäävistä etäpaloista voi kuitenkin tehdä hallinnollisen päätöksen, josta malli-
kirjauksen esimerkki: ”Osakaskunta päätti liittää karttaliitteen mukaiset palstat uuteen 
perustettavaan osakaskuntaan. Päätettiin, että yhdistymisen ulkopuolelle jäävät pals-
tat liittyvät mahdollisesti tulevaisuudessa niiden alueilla tapahtuviin yhdistymisiin, joi-
den toteuduttua osakaskunnan rekisteriyksikkö lakkaa. Niin pitkään, kunnes kaikki 
yhdistymiset ovat toteutuneet, jäljelle jäävien palstojen hallinnosta ja toiminnasta vas-
taa nyt perustettava uusi osakaskunta.” Monesti osakaskunnan toiminta halutaan 
ajaa yhdistymisissä alas, jolloin tällainen osaliitospäätös yhdistettynä hallintopäätök-
seen voi olla hyvä ratkaisu. 

 Osakaskunnan toiminnan päätöskokous. Valitettavasti joillakin alueilla joudutaan 
pitämään osakaskunnan toiminnan päätöskokouksia ilman tietoa jatkosta. Hallinnon 
ylläpitämiseen ei enää löydy väkeä. Näissä kokouksissa kannattaa tehdä ennakoiva 
yhdistymispäätös: ”Osakaskunnan (111-111-876-111) toiminta lakkaa tämän ko-
kouksen päätöksellä. Mikäli tulevaisuudessa sen raja-alueilla tapahtuu osakaskun-
tien yhdistymisiä, kokous päätti liittää kaikki alueensa uuteen perustettavaan yhtei-
seen alueeseen. Yhdistymisperusteeksi hyväksytään kaikki mahdollisuudet, sillä eh-
dolla, ettei yhdistymistoimitus aiheuta osakaskunnan tiloille ja osakkaille mitään suo-
ria kustannuksia. Tehty päätös on voimassa, kunnes toisin päätetään.” 

  



S i v u  | 17 
 

16. LÄHDELUETTELO 

Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke, ES-ELY http://www.ely-kes-
kus.fi/web/ely/ely-etela-savo-kestavakalastus 

Laki kiinteistötoimitusmaksusta 12.4.1995/558, Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiin-
teistötoimitusmaksusta 2020. 

Mäenpää M. 2016. Osakaskuntien rooli vesienhoidon tukena. Nykytilanne ja kehittämistar-
peet. Kehittämistehtävä. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Maaseudun vesitalouden eri-
tyisasiantuntijaohjelma. 

Ulvi T. 2015. Vesialueiden yhdistäminen vesienhoidon toimeenpanon tukena. Tarve ja so-
veltuvuus. Opinnäytetyö. Lapin ammattikorkeakoulu. Tekniikka ja liikenne. Maanmit-
taustekniikka. Insinööri (AMK). 

Ulvi T. & Mäenpää M. 2016. Vesiomaisuuden hoitoon kannattaa panostaa – osakaskuntien 
toimintaedellytyksiä kehitettävä. Maankäyttö 4/2016, s. 26-29. 

Vilska P. 2006. Yhteiset vesialueet ja niiden yhdistäminen. Maanmittauslaitoksen julkaisuja 
nro 100. 194 s. 


