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Yhteisten vesialueiden 
yhdistäminen
� Osakaskuntien tulee kokouksissaan päättää yhdistymisestä 

sekä allekirjoittaa yhdistämissopimus

� Osakaskuntien päätöksen jälkeen osakaskunnat hakevat 
yhdistämistä Maanmittauslaitoksesta

� Yhteisten vesialueiden yhdistäminen on maanmittaustoimitus, 
jossa pidetään yksi toimituskokous, jossa asiat käydään läpi.

� Uuden osakaskunnan järjestäytymiskokous on pidetty samassa 
kokouksessa

� Maanmittaustoimitukselle määrätty toimitusinsinööri vastaa 
toimituksen toteuttamisesta ja käytännön järjestelyistä.



Järjestäytymättömät 
osakaskunnat yhdistämisessä

• Järjestäytymätön osakaskunta pitää osakaskunnan 
kokouksen, jossa päätetään yhdistymisestä.

• Koolle kutsuminen yhteisaluelain mukaan

• Jos osakaskunnan kaikki osakkaat ovat halukkaita 
yhdistymiseen, vältetään osakaskunnan kokouksen 
järjestäminen jokaisen allekirjoittamalla suostumuksella



Yksityiset vedet 
vesialueiden yhdistämisessä

• Myös yksityiset vedet voivat lähteä mukaan yhdistämiseen

• Omistajan allekirjoittama toimitushakemus riittää

• On mahdollista, että yhteiseen vesialueeseen liitetään vain 
osa yksityisestä vesialueesta 



Yhdistymisen periaatteita

• Yhdistyminen on järkevää tehdä pinta-alaperusteisesti –
uuden yhteisen alueen osuusluvut lasketaan pinta-alojen 
suhteessa  

• Tasapuolinen menettely



Vesialueiden yhdistäminen

� Vesialueiden yhdistäminen on maksullinen toimenpide.

� Hinta määräytyy käytetyn työajan mukaan.

� Hyvällä valmistelulla säästää rahaa.

� Kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä Maanmittauslaitokseen.
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Esimerkki 

Hirvensalmelta

• 20 yhteistä vesialuetta 
yhteen

• 2524 osakastilaa

• 6093 ha



Havaintoja vesialueiden yhdistämistä koskevista 

maanmittaustoimituksista. 

Vuonna 2014 loppuunsaatettiin Suomessa 

yhteensä 19 vesialueiden yhdistämistoimitusta

Loppuunsaatettujen yhdistämistoimitusten 

kustannus oli n. 3200 euroa (mediaani ja keskiarvo)



Lisätietoja

� http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/maanmittaustoimituks
et/yhteisten-vesialueiden-yhdistaminen

� Maanmittauslaitoksen asiantuntijoita vesialueiden 
yhdistämisessä:

� Pirjo Alkiomaa / Mikkeli  
pirjo.alkiomaa@maanmittauslaitos.fi , 040-755 6227

� Kalle Konttinen / Helsinki 
kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi, 040-563 6066 
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