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ETELÄ-SAVOSTA ESIMERKKI VESIALUEIDEN 

JÄRJESTÄYTYMISELLE! 

Hanke tarjoaa rahoitusta ja työpanosta vesialueiden osakaskuntien yh-
distämiseen ja toiminnan kehittämiseen. Osakaskunnan muodostavat 
vesialueen läheiset tilat ja niiden omistajat. Hankkeen tavoitteena on 
muodostaa yhtenäisiä ja riittävän laajoja osakaskuntia, joilla tiedotus, lu-
vanmyynti, kalastus- ja toimintaedellytykset nousevat uudelle tasolle. 

Kotijärvestä itsepyydetty kala on terveellistä ja todellista lähiruokaa, jota 
kannattaa suosia! Kalastusmahdollisuuksien kehittäminen edistää kalas-
tusharrastuksen ja osakaskuntatoiminnan kiinnostavuutta, mikä edes-
auttaa toiminnan monipuolista jatkumista vielä sukupolviakin eteenpäin. 

Kalastusta kannattaa vaalia! 

 

OTA YHTEYTTÄ HANKKEESEEN! 
YHTEISTYÖLLÄ ASIAT ONNISTUVAT! 

Tässä esitteessä kerrotaan vesialueiden yhdistämisestä, miten se toteutuu 
hankkeen avustamana ja millä alueilla hanke toimii. Osakaskuntien yhdistämi-
set ilman ulkopuolista apua ja rahoitusta ovat valtaosalle omistajista liian ras-
kaita ja vaikeita prosesseja, mutta tämä hanke tekee asiat osakaskunnille hel-
poiksi! 
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PERUSTIETOA VESIALUEIDEN YHDISTYMISESTÄ: 

1) OSAKKAAT PÄÄTTÄVÄT MYÖS JATKOSSA ASIOISTA  

Isossa osakaskunnassa osakkaat päättävät osakaskunnan toi-
minnasta ja kalastuksesta aivan kuten pienemmissäkin. Hoito-
kunnan koko kannattaa mitoittaa osakaskunnan koon ja tarpei-
den mukaisesti. Osakaskuntien koon kasvaessa osakkaiden kiin-
nostus yhteisten asioiden hoitamisesta lisääntyy, jolloin toimihen-
kilöiden löytäminen hallintoon on helpompaa. 

2) OSAKKAIDEN OMISTUS SÄILYY ENNALLAAN 

Jos osakas omistaa 5 ha osuuden nykyisestä osakaskunnasta 
niin yhdistymisen jälkeen kyseinen osakas omistaa edelleen sa-
mansuuruisen osuuden isommasta osakaskunnasta. 

3) POSITIIVINEN VAIKUTUS KIINTEISTÖJEN ARVOON 

Osakkuus osakaskuntaan saadaan tilaan kuuluvana oikeutena 
eli osuutena yhteisiin vesialueisiin. Osuus laajempaan alueeseen 
nostaa tilan kiinnostavuutta. Valtaosa osakkaista ei enää kalasta, 
mutta hekin hyötyvät yhdistymisestä. Esimerkiksi ranta-asuk-
kaalle tärkeät luvitusasiat hoituvat helpommin toimivan osakas-
kunnan kautta. Vahva osakaskunta on myös merkittävä alueensa 
vesienhoitaja. 

4) KALASTUKSEN MAHDOLLISUUDET KASVAVAT, 
LUPAMYYNTI HELPOTTUU  

Uuden isomman osakaskunnan kautta osakkaan kalastusmah-
dollisuus laajenee. Selkävesien epäselvyydet kalastuspaikkojen 
rajojen suhteen häviävät. Lisäksi luvanmyynnin järjestäminen on 
isolle osakaskunnalle huomattavasti pientä toimijaa helpompaa, 
ja mm. palvelujen sähköistäminen on mielekkäämpää (esimerkki 

nettisivuista, http://www.keskipuula.net/index.php). 

5) KALAT EIVÄT TUNNE OSAKASKUNTIEN RAJOJA 

Jo muutaman tuhannen hehtaarin osakaskunnat muodostavat 
kalojen ja kalastajien kannalta tarkoituksen mukaisia ja yhtenäi-
siä kalastuslupa-alueita, mikä vähentää hallinnointia ja kuluja 

http://www.keskipuula.net/index.php
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sekä lisää suunnitelmallisuutta kalakantojen käyttöön ja hoitoon. 
Suuremmissa osakaskunnissa hallinnointi on mielekkäämpää, 
kun toiminta on vastaavaa kuin riistapuolella metsästysseurojen 
toiminta. Esimerkiksi kalanpoikasistutusten suunnittelu ja toteu-
tus ovat järkevämpää ja tehokkaampaa, kun voidaan yhdellä 
osakaskunnan kokouksella käsitellä laajemman yhtenäisen vesi-
alueen toimenpiteet kerralla. 

6) VESIALUEEN OMISTUS EI VASTAA NYKYAJAN TARPEITA  

Vesialueen rikkonainen omistus on jäänne 1800-luvulta, jolloin 
kalastus liittyi keskeisesti ruuan hankintaan ja lähes kaikki osak-
kaat kalastivat. Nykyisin osakkaista yli puolet asuu muualla kuin 
omistamansa veden äärellä, ja hyvin harva osakas enää kalas-
taa. Pienien osakaskuntien hallinnointiin aktiivisten toimijoiden 
löytäminen on haasteellista. 

7) OSALIITOS ON MAHDOLLISTA 

Yhdistymisessä osakaskunta voi liittää perustettavaan osakas-
kuntaan kaikki alueensa tai vain tietyt palstat tai rajata jonkin tie-
tyn alueen, joka yhdistetään. Lisäksi mahdolliset saaret, maa-alu-
eet tai kiinteä omaisuus voidaan jättää vanhalle osakaskunnalle, 
jolloin päätös koskee vain vesialueiden liittämistä perustettavaan 
osakaskuntaan. Jos osakaskunnan vesialueista vain osa liitetään 
uuteen osakaskuntaan, jatkossa jokainen osakas on osakkaana 
vanhassa osakaskunnassa ja myös uudessa perustettavassa 
osakaskunnassa. 

8) KÄYTÖN JA HOIDON SUUNNITELMALLISUUS PARANEE 

Kun yhtenäistä aluetta, kuten kokonaista järveä, hallinnoi vain 
yksi osakaskunta, on hoitotoimenpiteiden suunnittelu ja toteutta-
minen mielekkäämpää. Vesienhoidolliset toimet hyödyttävät 
kaikkia vesialueen käyttäjiä, olipa kysymyksessä niin kalastaja, 
mökkiläinen kuin uimari tai veneilijä. 
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9) TALOUDELLISESTI VAHVEMPI OSAKASKUNTA 

Yhden osakaskunnan hallinnoidessa yhtä kokonaista järveä, 
kohdentuu järven alueelle suhteessa vähemmän kuluja kuin rik-
konaisella omistajarakenteella. Myös hyvin suunniteltu ja toteu-
tettu luvanmyynti ja kalastuksen järjestäminen kohentavat osa-
kaskunnan taloutta huomattavasti. 

10) ISO OSAKASKUNTA ON KIINNOSTAVA JA VAHVA 
ALUEELLINEN TOIMIJA 

Isosta, toimivasta ja taloudellisesti vahvasta osakaskunnasta voi 
kehittyä alueelleen tärkeä eri tahojen yhteistyökumppani (mm. 
matkailuyrittäjät, kunta, erilaiset yhdistykset, ym.). Yhdellä isolla 
osakaskunnalla on myös useita pieniä osakaskuntia paremmat 
toimintaedellytykset. Esimerkiksi hanketoiminnan mahdollisuu-
det kasvavat osakaskunnan koon ja alueellisen eheyden lisään-
tyessä. 

11) YKSITYISTEN VESIALUEIDEN LIITTÄMINEN 

On olemassa myös yksityisiä vesialueita, joiden liittäminen yhtei-
seen alueeseen on mahdollista ja järkevää. Isolla osakaskun-
nalla on paremmat vaikutusmahdollisuudet kuin yksittäisellä pie-
nellä omistajalla, ja esimerkiksi vesienhoidollisia toimia on mah-
dollista toteuttaa osakaskuntavetoisesti. 

12) METSÄSTYS 

Vesialueella tapahtuvasta metsästyksestä päättää vesialueen 
omistajat. Vesialueella metsästetään erityisesti vesilintuja ja muu 
metsästys tapahtuu yleensä maanomistajien, metsästysseurojen 
ja seurueiden toimesta. Osakaskunta päättää metsästysoikeu-
den vuokraamisesta metsästysseuroille tai -seurueille. Yleensä 
vuokrasopimukset on tehty tasavertaisesti noudattaen eri met-
sästysseurojen rajoja. 
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LISÄTIETOA HANKKEESTA: www.vetovoimaa-maaseudulle.fi 

Etelä-Savosta vetovoimaisin järvi- ja vapaa-ajankalastuskohde on vuo-
den 2022 loppuun saakka kestävä EU-osarahoitteinen maaseudun ke-
hittämishanke Etelä-Savossa. Toiminta perustuu osakaskuntien ja omis-
tajien tahtotilaan, eli hanke toimii siellä missä on halukkuutta yhdistää 
vesialueita. Kunkin toimialueen omistajien yhteisissä keskustelutilai-
suuksissa pyritään muodostamaan yhteinen tavoite siitä, millaista osa-
kaskuntien yhdistämiskokonaisuutta tavoitellaan. Hanke rahoittaa ja jär-
jestää jokaisella toimialueella osakaskuntien kokouksia, sekä selvittää 
vesialueen omistuksen. Hanke selvittää myös osakasluettelot yhteystie-
toineen. 

Vesialueiden yhdistäminen on toimenpide, joka vaatii Maanmittauslaitok-
sen kiinteistötoimituksen. Kiinteistötoimitusmaksun rahoittamiseksi 
ja uuden osakaskunnan toiminnan käynnistämiseksi yhdistyvät 
osakaskunnat keräävät yhteiseen rahastoon noin 2 € / ha, yhdisty-
vän osakaskunnan pinta-ala panoksella. Yhdistymishankkeesta ei osa-
kaskunnille muodostu muuta rahallista tai työllistävää rasitetta! 

Yksittäiselle tilalle/osakkaalle tai yksityisen vesialueen omistajalle ei 
muodostu mitään kustannuksia yhdistämisestä. 

Raha ei saa muodostua esteeksi yhdistymiselle, jos halukkuutta on. 
Vaikka osakaskunnalla ei olisi varallisuutta, voi se silti olla mukana yh-
distymishankkeessa - rahoitus järjestetään! 

Hanke tarjoaa työpanosta ja rahoitusta yhdistymisten toteuttamiseen, 
sekä avustaa uutta osakaskuntaa monipuolisesti toiminnan käynnistämi-
sessä ja sen kehittämisessä!  

Hanke voi rahoittaa muodostettavalle osakaskunnalle mm.: 

- internetsivut ja tuottaa lupa-aluekarttoja; 
- tiedotus-, mainos- ja markkinointimateriaalia sekä kielikäännöksiä; 
- käyttö- ja hoitosuunnitelman; 
- uuden osakaskunnan toiminnan valmisteluun aineiston ja kokoukset 

 

Osakaskunnat ovat erilaisia, ja mietityttävät asiat vaihtelevat osakas-
kuntakohtaisesti! Kahta samanlaista osakaskuntaa ei ole olemassa. 
Hanke neuvoo osakaskuntia ja selvittää asioita tarpeen mukaan. Tek-
nisiä yksityiskohtia tulee vastaan, mutta yhteistuumin onnistutaan! 

http://www.vetovoimaa-maaseudulle.fi/

