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Vesiomaisuuden hoitoon 
kannattaa panostaa  
– osakaskuntien toimintaedellytyksiä kehitettävä

ei käytännössä useinkaan ole, vaan osakaskuntien toiminta on 
tyypillisesti keskittynyt pääosin kalaston hoitoon ja kalastuksen 
järjestämiseen, ja monissa vesistöissä on varsinaista vesienhoito-
työtä varten perustettu erillisiä yhdistyksiä. Samalla on syntynyt 
toiminnaltaan osittain päällekkäisiä organisaatioita, joihin molem-
piin ei välttämättä riitä vapaaehtoisia hoitamaan yhteisiä asioita. 

Osakaskunnalla pitäisi olla vesialueidensa kattavaan hoitoon 
hyvä motivaatio, koska kyseessä on sen oman omaisuuden 
käyttöarvon ja sitä kautta taloudellisen arvon säilyttäminen tai 
parantaminen. Parhaassa tilanteessa hyvin hoidetun osakaskunnan 
osakkailla ja lähialueen asukkailla on mahdollisuus käyttää hyvässä 
tilassa olevaa vesialuetta kalastukseen, muuhun virkistykseen ja ve-
den ottoon, vedet houkuttelevat virkistyskalastajia ja mahdollisesti 
ammattikalastajia tuoden osakaskunnalle lupa- ja mahdollisesti 
muita matkailutuloja, ja osakkaiden omistamien rantakiinteistöjen 
arvo nousee hyväkuntoisen ja hyvin hoidetun vesistön rannalla. 

OSAKASKUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
MUUTOKSESSA
Tarpeita kehittää osakaskuntien toimintaa on noussut myös vesien 
käyttötapojen ja arvostusten muuttumisen myötä. Vapaa-ajan 
asuntojen määrä on kaksinkertaistunut 1980-luvulta nykyiseen yli 
puoleen miljoonaan, ja lähes puolet suomalaisista mökkeilee sään-
nöllisesti. Myös vuodessa mökeillä vietettävä aika on pidentynyt. 
Samaan aikaan kun yhä useampi suomalainen viettää enemmän 
vapaa-aikaansa vesistöjen rannoilla, vapaa-ajan kalastajien määrä 
on vähentynyt 2000-luvulla noin neljänneksellä. Tämä viittaa siihen, 
että monille vesistöjen käyttäjille tärkeämpää onkin hyvä uimave-
den laatu tai mahdollisuus käyttää vettä sauna- ja pesuvetenä kuin 
hyvät kalakannat ja kalastusmahdollisuudet. Kalavesien hoitoon 
keskittyvä osakaskunnan toiminta ei enää välttämättä vastaa 
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Suomen runsaat vesivarat ja monimuotoinen vesiluonto tarjoavat 

hyvän perustan monille taloudellisille toiminnoille ja ovat ihmisten 

hyvinvoinnin kannalta tärkeitä. Vesiin perustuva liiketoiminta ja 

virkistyskäyttö vaativat hyvässä tilassa olevia vesiä, joita käytetään 

kestävästi. Kaikkien vesien tila ei kuitenkaan ole hyvä, eikä hyvä 

tila välttämättä säily ilman hoitotoimenpiteitä.

VESIALUEIDEN OMISTAJIEN ROOLI on hyvin tärkeä vesien 
käyttöä koskevassa päätöksenteossa ja hoitotoimenpiteiden 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Suuri osa Suomen vesistä on 
yhteisalueita, mutta niiden osakkaiden muodostaminen osakas-
kuntien toimintaan liittyy monia haasteita. Huonosti organisoidut 
osakaskunnan hallinto ja toiminta voivat olla pullonkauloja vesien 
tarjoaman liiketoimintapotentiaalin ja virkistyskäyttömahdollisuuk-
sien hyödyntämisessä. Osakaskuntien voimavarat tulisikin saada 
nykyistä tehokkaammin käyttöön vesien tilan parantamiseen ja 
ylläpitoon.

OSAKASKUNNILLA SUURI VASTUU  
VESIOMAISUUDEN HOIDOSTA
Suomen ympäristökeskuksen tuoreen arvion mukaan maamme 
vesivarojen arvo olisi jopa lähes 100 miljardia euroa. Se muodos-
tuu summana vesivarojen ja vesiluonnon tarjoamista suorista 
taloudellisista tuotoista ja erilaisista aineettomista hyödyistä, kuten 
virkistyskäyttömahdollisuuksista, luonnon monimuotoisuuden 
ylläpitämisestä ja esteettisistä arvoista. Poliittisella tasolla on 
arvioitu, että veteen ja vesiluonnonvarojen hyödyntämiseen pe-
rustuvilla liiketoiminnoilla eli sinisellä biotaloudella olisi Suomessa 
suuri kasvupotentiaali. Vesien tilan heikkeneminen voi kuitenkin 
vähentää vesistöjen käyttömahdollisuuksia ja jopa estää jotkut 
käyttömuodot kokonaan heikentäen siten myös liiketoiminnan 
kasvun edellytyksiä. 

Kiinteistörekisterissä on kaikkiaan noin 20 000 yhteistä vesialuet-
ta, joihin kuuluu sisävedet ja merialueet mukaan lukien noin 45 % 
Suomen koko vesipinta-alasta. Niitä hallinnoivilla osakaskunnilla 
on siis suuri vastuu maamme vesiomaisuuden hoidosta, ja siksi 
osakaskunnat voisivat monessa tapauksessa olla luontevin taho 
kantamaan päävastuun vesialueidensa tilan hoitamisesta. Näin 



27MAANKÄYTTÖ 4|2016

suuren osakasjoukon nykyisiä tarpeita ja 
kiinnostuksia. Uusien aktiivien houkutte-
lemiseksi mukaan osakaskunnissa kannat-
taisikin pohtia toiminnan suuntaamista 
kalastonhoidon lisäksi laajemmin vesien 
kokonaistilan parantamiseen. 

Kaupallinen kalastus on myös muu-
toksen kourissa. Jos kotimaisen kalan 
kulutusta halutaan kasvattaa, ammatti-
kalastuksen piiriin tarvitaan uusia vesi-
alueita, joissa kalakantojen kaupallinen 
hyödyntäminen kestävästi on mahdol-
lista. Uuden kalastuslain myötä perus-
tettaville kalatalousalueille laadittavien 
käyttö- ja hoitosuunnitelmien merkitys 
tulee olemaan kaupallisen kalastuksen 
ohjauksessa merkittävä. Osakaskuntien 
kannattaa siis jo oman edunvalvontansa 
takia panostaa kalatalousaluetoimintaan 
osallistumiseen. 

OSAKASKUNTIEN TOIMINTA PERUSTUU  
OSAKKAIDEN AKTIIVISUUTEEN
Osakaskunnan päätösvaltaa käyttää yhteisaluelain mukaan osa-
kaskunnan kokous. Osakaskunta voi järjestäytyä hyväksymällä 
toiminnalleen säännöt, joilla tarkennetaan osakaskunnan toi-
mintaperiaatteita. Säännöt vahvistetaan aluehallintovirastossa. 
Järjestäytyminen takaa vähintään, että osakaskunnan kokoukset 
pidetään säännöllisesti. Järjestäytymättömän osakaskunnan 
päätöksenteossa noudatetaan pelkästään yhteisaluelakia, mutta 
todennäköisesti suurimmalla osalla niistä ei ole mitään toimintaa. 

Osakaskuntatoiminnan laajuudesta ja toimintamuodoista 
on varsin vähän koottua tietoa. Järjestäytyneiden osakaskuntien 
määrää ei tarkkaan tiedetä, koska mitään rekisteriä ei pidetä, 
eivätkä kaikki toimivat osakaskunnat ole toimittaneet tai päivitä 
yhteystietojaan Maanmittauslaitoksen tarjoaman nettipalvelun 
kautta. Vuonna 1999 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos arvioi 
kyselytutkimuksen perusteella, että Suomessa oli noin 9900 silloista 
kalastuskuntaa. Vuonna 2001 kalastuskunnat yhdistettiin lakimuu-
toksilla osakaskuntiin. Jos oletetaan, että järjestäytymisasteessa 
ei ole tapahtunut suuria muutoksia, vain noin puolet kaikista yh-
teisten vesialueiden osakaskunnista olisi järjestäytynyt. Osuus on 
huolestuttavan pieni. Lisäksi lienee osakaskuntia, joiden toiminta 
on ajan mittaan hiipunut.

Päijät-Hämeen Vesijärven 
Vähäselän kiinteistöjaotus on 
hyvin pirstaleinen, mikä haittaa 
merkittävästi vesialueen käyttöä 
ja hoitoa.

Osakaskuntien toiminta on osakkaiden aktiivisuuden varassa. 
Kiinnostus osakaskuntatoimintaan on vähentynyt ja samalla ko-
kouksiin osallistuvien ja toimihenkilöiden keski-ikä on noussut. 
Järjestäytymättömän tai hiipuneen osakaskunnan kokouksen 
koollekutsumisen kynnys voi olla korkea esimerkiksi tiedonpuut-
teen tai mahdollisten kustannusten pelon takia. Suuri haaste 
on, että osakaskunnan toiminta perustuu perinteisiin paperisiin 
menettelyihin, kuten lehti-ilmoitteluun ja paperikirjeisiin. Jopa 
osakkaalla voi olla vaikeuksia selvittää osakaskunnan toimihenki-
löiden nimet ja yhteystiedot ja löytää tietoa kalastussäännöistä tai 
kalastuslupien myyntipaikoista. Harvalla osakaskunnalla on tietoja 
internetissä eikä edes viranomaisilla ole kattavia ja ajantasaisia 
yhteystietoja. Nykyisten kalastusalueiden tietoja löytyy interne-
tistä osakaskuntia paremmin, mutta sivustojen tietosisällössä on 
suurta vaihtelua. 
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PIRSTOUTUNUT VESIALUEEN OMISTUS  
PAIKOIN PULLONKAULANA 
Vesien käytön ja hoidon näkökulmasta vesialueiden tulisi olla 
riittävän laajoja ja yhtenäisiä, koska kalat uivat ja vesi virtaa 
rajalinjoista välittämättä, ja epätarkoituksenmukaiset hallinnol-
liset rajat hankaloittavat kalastuksen järjestämistä ja monien 
hoitotoimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta. Monissa ve-
sistöissä yhteiset vesialueet ovat pinta-alaltaan pieniä ja voivat 
vielä jakautua useampiin lohkoihin. Usein niissä on myös vähän 
osakastiloja. Pienen osakaskunnan resurssit ovat väistämättä vä-
häisiä, ja pinta-alaltaan pienen vesialueen merkitys osakkailleen 
on usein myös vähäinen. 

Kiinteistörekisterin mukaan Manner-Suomessa alle 10 hehtaa-
rin osakaskuntia on 45 % ja alle 50 hehtaarin osakaskuntia 70 % 
kaikista osakaskunnista. Maakuntien välillä on suuria eroja. Eniten 
pieniä osakaskuntia on Uudellamaalla, jossa peräti 82 % osakas-
kunnista on pinta-alaltaan alle 50 ha. Myös Varsinais-Suomessa, 
Kainuussa ja Satakunnassa tähän kokoluokkaan kuuluu lähes 
80 % osakaskunnista. Kalastuslain mukaan 50 hehtaaria suurempi 
osakaskunta tai vesialueiden omistajien yhteenliittymä saa asettaa 
edustajan kalatalousalueen kokoukseen. Likimain sama pinta-ala 
vaaditaan, että vesialueen omistajalle tilitetään maksupalautuksia 
yleiskalastusoikeuksista. Suurempien osakaskuntien muodostami-
seen kannustavat kalastuslain kalatalousalueen päätöksentekoa 
koskevat säännökset, joiden perusteella yli 500 hehtaarin vesialu-
een edustajalla on päätöksenteossa kaksi ja yli 1 000 hehtaarin 
edustajalla kolme ääntä. Kiinteistörakennetta voidaan parantaa 
yhteisiä alueita yhdistämällä, mutta yhdistämistoimituksia teh-
dään kuitenkin vähän, vain muutamia kymmeniä vuodessa. 
Vaikka tahtoa yhdistämisiin löytyisi, toimitusten kustannukset 
ja rahoitus voivat muodostua niiden esteeksi.

OSAKKAIDEN JA OSAKASKUNTIEN 
AKTIVOINNILLE JA NEUVONNALLE TARVETTA
Jos osakaskunta ei toimi, osakkaiden keskuudessa täytyy 
herätä motivaatio toiminnan käynnistämiseen. Motivaa-
tion voivat synnyttää esimerkiksi vesistön tilassa tapah-
tuneet muutokset, kuten kalaston rakenteen muut-
tuminen, kalakuolemat, kasvillisuuden lisääntyminen 
tai leväkukintojen ilmestyminen. Motivoivana tekijänä 

voi olla myös jonkin ulkopuolisen tahon vireille laittama 
hanke, joka vaikuttaa vesialueen tilaan tai sen käyttömah-

dollisuuksiin, kuten uudet maankäyttöhankkeet valuma-alueella. 
Osakkaiden pitäisi kuitenkin kokea osakaskuntatoimintalähtökoh-
taisesti tärkeäksi ilman ulkopuolisia herätteitä. 

Osakaskuntien järjestäytyneen hallinnon ja hoidon kehittämi-
seksi ja turvaamiseksi tarvittaisiin eri viranomaisten sekä etu- ja 
neuvontajärjestöjen yhteistyössä suunnittelemaa ja monien eri 
viestintäkanavien kautta tapahtuvaa tiedotusta ja neuvontaa niin 
osakaskuntien tehtävistä kuin vesialueiden yhdistämisestä. Vies-
tinnän suunnittelussa valtakunnallisilla, vesien käytön ja hoidon 
kanssa tekemisissä olevilla viranomaisilla, tutkimuslaitoksilla ja 
järjestöillä on tärkeä rooli, mutta päävastuu viestin välittämisestä 
kuuluu luontevasti alueellisille ja paikallisille toimijoille, kuten 
kunnille, ELY-keskuksille ja kalatalouskeskuksille. Uuden kalastuslain 
myötä perustettavat kalatalousalueet ovat vesialueiden omistajien 
yhteistyöelimiä kalastusasioissa ja siksi tulevaisuudessa erittäin 
tärkeitä tahoja osakaskuntien aktivoinnissa ja tiedonvälityksessä. 

Niemisen-Venturin 

Osakaskunnan 

707-876-3-1 

varsinainen kokous pidetään  

15.3.2016 klo 18 

Niemisen Urheilutalolla,  

Hammaslahdentie 1126. 

Kokouksessa käsitellään ja  

päätetään sääntöjen 10 §:n  

vuosikokousasiat. Lisäksi  

päätetään kalastuslain 60 §:n  

mukaisen kalastuksen 

rajoitussopimuksen tekemisestä  

saimaannorpan suojelemiseksi  

sekä sopimuksen edellyttämän  

kalastuskiellon voimaansaattamisesta, 

valvonnasta ja tiedottamisesta 

sekä sääntöjen 9 §:n ja 15 §:n 

muuttamisesta.  

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 

22.3.–6.4.2016  

Lähikauppa Kompakalla,  

Hammaslahdentie 1044. 

Hoitokunta

Esimerkki tyypillisestä 
osakaskunnan kokouskutsusta 
sanomalehdessä.

Järjestäytyneen ja aktiivisen osakaskunnan merkitys on suuri, 
koska ilman sitä vesialueen hoito ja edunvalvonta jäävät yksittäisten 
osakkaiden tai vaikkapa erillisen kunnostusyhdistyksen harteille, 
vaikka niillä ei kuitenkaan ole päätösvaltaa koko osakaskuntaa ja 
vesialuetta koskevissa asioissa. Aktiivisen osakaskunnan yhteinen 
mielipide painaa edunvalvonnassa enemmän kuin yksittäisen 
osakkaan. Toimimaton osakaskunta ei ehkä myöskään kykene 
reagoimaan sitä koskeviin asioihin riittävän nopeasti. Joskus tarve 
vesialueen ja osakkaiden edunvalvonnalle saattaa tulla hyvinkin 
pikaisella aikataululla, jolloin organisoitumiseen ei välttämättä 
ole aikaa.
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Aktivointi viestinnällä ei kuitenkaan välttämättä riitä, vaan tulisi 
myös tarjota selkeä kanava yksityiskohtaiselle osakaskuntien 
neuvonnalle. Sen tarve ja merkitys korostuvat varsinkin siinä 
vaiheessa, kun osakkaat kiinnostuvat osakaskunnan toiminnan 
käynnistämisestä tai elvyttämisestä.

Viranomaisten ja neuvontajärjestöjen tulisi markkinoida vesi-
alueiden yhdistämismahdollisuuksia erityisesti alueille, joilla on 
suurimmat tarpeet vesien tilan, kalaston hoidon tai kalastusolojen 
parantamiseen. Tärkeimpiä kohdealueita voidaan kartoittaa mm. 
hyödyntämällä vesien tilaa, kiinteistöjaotusta ja osakaskuntien 
toimintaa koskevia tietoja. Yhdistymisissä tulisi pyrkiä vesien ja 
kalaston hoidon ja kalastuksen järjestämisen kannalta järkeviin 
ja taloudellisesti toimiviin kokonaisuuksiin, jotka noudattavat 
mahdollisimman hyvin luontaisia vesistöalueiden rajoja. Yhdistä-
mismahdollisuuksien selvittäminen ja toimitusten toteuttaminen 
voitaisiin muun osakaskuntatoiminnan kehittämisen ohella ottaa 
kunnostus- ja hoitohankkeiden osatavoitteiksi. Olisi myös syytä 
selvittää esim. kalastuksenhoitomaksupalautusten ja mahdollisten 
muiden viranomaisten tileillä olevien varojen, joita ei ole voitu 
tilittää vesialueiden omistajille, käyttömahdollisuuksia kehittämis-
toimenpiteiden rahoittamisessa. Haastavimpia tapauksia varten 
olisi tarpeen selvittää tilusjärjestelyn soveltamismahdollisuuksia 
vesialueilla. 

OSAKASKUNTIEN JA KALATALOUSALUEIDEN 
TOIMINTA DIGIAIKAAN
Osakaskuntien toimintaa voitaisiin helpottaa myös ottamalla 
laajemmin käyttöön erilaisia sähköisiä menettelyjä ja palveluja, 
koska ne ovat perinteisiä paperisia menettelyitä edullisempia ja 
tavoittavat paremmin ulkopaikkakuntalaisia ja nuorempia osak-
kaita. Tulevien kalatalousalueiden nettisivustot olisivat luonteva 
paikka myös sen jäsenosakaskuntien päätiedonvälityskanavaksi. 
Vähintään osakaskunnan perustiedot (sijainti kartalla, toimihen-
kilöiden yhteystiedot, kalastuslupien myyntipaikat) tulisi olla 
saatavilla internetissä. Osakkaille voitaisiin tarjota mahdollisuus 
ilmoittaa yhteystietonsa osakaskunnalle netin kautta, minkä jäl-
keen tiedotus ja kokouskutsut tulisivat heille jatkossa sähköisesti. 
Kalastuslupien hankkiminen sähköisesti tulisi tehdä helpommaksi 
esim. kehittämällä yhteinen nettipalvelu, jonka kautta osakaskun-
nat voisivat myydä kalastuslupia. Lisäksi osakaskuntien ajantasaiset 
yhteystiedot voisivat kulkea jatkossa viranomaisten rekistereihin 
suoraan kalatalousalueilta, joille osakaskunnat todennäköisesti 
paremmin päivittävät yhteystietojaan. Tarvittaessa lainsäädäntöä 
tulee näiltä osaa muuttaa joustavammaksi. 

MYÖS OHJAUSKEINOT AJAN TASALLE
Yhteisten vesialueiden hallinnon sujuvuuden ja toimintaedelly-
tysten parantaminen vaatii monien niitä koskevien määräysten 

ja käytäntöjen päivittämistä. Tähän voi olla avautumassa hyvät 
mahdollisuudet, koska eduskunta edellytti uuden kalastuslain 
käsittelyn yhteydessä, että yhteisaluelain muutostarpeet tulee 
arvioida osakaskuntien osakkaiden keskinäisen yhdenvertaisuuden 
edistämiseksi ja osakaskuntatoiminnan kehittämiseksi. Maa- ja 
metsätalousministeriö on eduskunnan edellyttämän arvioinnin to-
teuttamiseksi lähettänyt kesäkuussa 2016 asiasta suppealla jakelulla 
lausuntopyynnön, johon muun muassa Kalatalouden keskusliitto 
on jo ilmoittanut kannakseen, että yhteisaluelaki tulisi uudistaa 
kokonaisuudessaan. Vesivarojen käytön, ympäristön hoidon ja 
kalatalous- ja maanmittaushallinnon viranomaisten ja laitosten 
(alueelliset ELY-keskukset, maanmittauslaitos, Luonnonvarakeskus 
ja Suomen ympäristökeskus) kokemukset ja näkemykset osakas-
kuntien toiminnan kehittämistarpeista tulisi ottaa mahdollisessa 
lain muutosprosessissa laajasti huomioon.

Samalla tulisi pohtia vaihtoehtoja niin osakaskuntien rekis-
teröinnin ja yhteystietojen saatavuuden kehittämiseksi kuin 
osakaskuntien aktivoitumista tukeviin toimiin. Erityisesti tulisi tar-
kastella mahdollisuuksia alentaa osakaskuntien järjestäytymiseen 
ja kokousten koollekutsumiseen liittyvien erilaisten velvoitteiden 
aiheuttamia kustannuksia ja keinoja niiden rahoittamiseksi. Myös 
vesien- ja merenhoidon suunnitelmiin kuuluvissa toimenpideoh-
jelmissa voitaisiin jatkossa esittää toimia vesialueiden kiinteistö-
rakenteen parantamiseksi. Vesialueiden hallinnon kehittäminen 
on edullinen tapa tukea sinisen biotalouden kasvulle asetettujen 
talouspoliittisten tavoitteiden toteutumista, joten siihen kannattaa 
panostaa yhteiskunnan varoja. 

Kirjoittajat tutkimusinsinööri Teemu Ulvi (yhdyskunta-
tekniikan DI ja maanmittaustekniikan AMK-insinööri) 
ja suunnittelija Milla Mäenpää (maanmittaustekniikan 
DI) työskentelevät Suomen ympäristökeskuksen Vesi-
keskuksessa vesienhoidon tehtävissä. Artikkeli perustuu 
kirjoittajien opinnäytetöihin.

LISÄTIETOA AIHEESTA

Mäenpää, M. 2016. Osakaskuntien rooli vesienhoidon tukena. 
Nykytilanne ja kehittämistarpeet. Kehittämistehtävä. Seinäjoen 
ammattikorkeakoulu. Maaseudun vesitalouden erityisasian-
tuntija -ohjelma.

Ulvi, T. 2015. Vesialueiden yhdistäminen vesienhoidon toimeen-
panon tukena. Tarve ja soveltuvuus. Opinnäytetyö. Lapin am-
mattikorkeakoulu. Tekniikka ja liikenne. Maanmittaustekniikka. 
Insinööri (AMK).


