
Yhteisten alueiden 
yhdistäminen

Yhteisten alueiden yhdistäminen vaatii osakaskuntien 

sopimuksen. Osakaskunnat päättävät yhdistymisestä ko-

kouksissaan ja jättävät yhteisen hakemuksen Maanmit-

tauslaitokseen. Tässä esitteessä on käsitelty vesialueiden 

yhdistämistä, mutta vastaavaa menettelyä noudatetaan 

myös yhteisten maa-alueiden sekä maa- ja vesialueiden 

yhdistämisessä.

Yhdistämisen etuja

Vesialueiden yhdistämisestä koituu osakaskunnille mo-

nenlaisia etuja:

-

le alueelle,

-

taistuu, 

yksiköitä, 

-

kunnat saadaan suunnitelmallisen toiminnan ja 

Kartat kuvaavat kiinteistöjaotusta Rantasalmen Kolkonjärvessä ennen ja jälkeen 
yhdistämisen. Järvessä oli useita sekä järjestäytyneitä että järjestäytymättömiä 
osakaskuntia, joiden vesialueet muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Yhteisten 
alueiden yhdistäminen tuo ratkaisun vesialueiden tehokkaampaan hallintoon ja 
asianmukaiseen hoitoon.
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Yhteisten alueiden yhdistäminen 
mahdollista
Yhteiset alueet, joiden osakaskunnat ovat sopineet niille 

kuuluvien maa- ja vesialueiden yhdistämisestä, liitetään 

yhteen muodostamalla niistä uusi yhteinen alue.

-

-

teen yhteiseen alueeseen osakaskunnan niin päättäessä.

Yhteiseen alueeseen voidaan liittää myös yksityiseen 

kiinteistöön kuuluva alue. Tällöin kiinteistölle annetaan 

aluetta vastaava osuus yhteiseen alueeseen. Liittäminen 

edellyttää kiinteistön omistajan ja yhteisen alueen osakas-

kunnan välistä sopimusta.

Mitä osakaskunnan on tehtävä 
ennen kuin hakemus jätetään 
maanmittaustoimistoon?

Yhdistämisneuvottelujen alussa on hyvä ottaa yhteyttä 

-

täviksi aiotuilla osakaskunnilla on vahvistetut osakasluet-

telot. 

Toimituksen hakijoina ovat osakaskunnat. Osakaskun-

nat tekevät ennen hakemuksen jättämistä yhdistämistä 

koskevan päätöksen osakasten kokouksessa noudattaen ko-

kouskutsussa ja –menettelyssä yhteisaluelakia. 

-

seen alueiden yhdistämisestä. Yhdistämissopimuksessa on 

mainittava: 

voidaan tehdä maanmittaustoimituksessa.),

-

Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta ja kalatalous-

keskuksilta saa ilmaiseksi malleja yhdistämissopimuksik-

Hakemus ja sen liitteet 

Yhteisten alueiden yhdistämistä haetaan joko vapaamuo-

toisella hakemuksella sekä Maanmittauslaitoksen asiakas-

palvelusta tai www.maanmittauslaitos.fi-sivuilta saatavalla 

hakemuslomakkeella.

-

kunta, yhteyshenkilöt, alueiden kiinteistötunnukset), jotka 

Hakemukseen liitetään:

-

sestä on päätetty, 

Osakaskunnan päätös yhdistämisestä tulee lainvoimai-

seksi 60 päivän kuluttua päätöksen tekemisestä.

Toimituskokouksessa

-

päätöstä ei ole tehty jo aikaisemmin,

-

luettelon laatimiseksi, 

kunkin kiinteistön osuus muodostettavaan yhteiseen 

-

-

kokous, jossa valitaan hoitokunta ja vahvistetaan 

osakaskunnalle säännöt,

on yhdistetty uuteen yhteiseen alueeseen.

Kalastusalueen ja kalatalouskeskuksen edustajat kut-

ohjesäännön valmistelussa he voivat avustaa.

Mitä yhteisten vesialueiden yhdistäminen 
maksaa?

-

-

mittauslaitoksesta. Osakaskuntien omatoimisesti pitämät 

kokoukset alentavat toimituskuluja.

Lisätietoja

keskusten kalatalousyksiköt, Kalatalouden Keskusliitto, 

kalatalouskeskukset ja kalastajaliitot.

www.ely-keskus.fi

www.maanmittauslaitos.fi

www.ahven.net
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