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Tervehdys lukija 
Pitelet käsissäsi Kala-aviisia, eli Länsi-Suomen 
Kalatalouskeskuksen uutta julkaisua! 

Uutiskirjeessä kerrotaan paikallislähtöisesti ajankohtaisia asioita 
kalataloudesta sekä yhdistyksen kuulumisia. Länsi-Suomen 
kalatalouskeskus on alueellinen kalatalouden neuvontajärjestö, 
jonka toimialue on Satakunta ja Varsinais-Suomi. Yhdistyksemme 
tehtävä on kalatalouden toimintaedellytysten parantaminen, 
jäsenjärjestöjemme, kaupallisen kalastuksen ja kalastusmatkailun 
kehittäminen ja turvaaminen, kalavesien hoidon edistäminen, 
kalastusharrastuksen edistäminen ja yleisen kalataloustietouden 
levittäminen.  

Uutiskirje on suunnattu yhdistyksen jäsenistölle sekä kaikille 
kalatalousasioista kiinnostuneille. Se julkaistaan kahdesti vuodessa 
kalatalouskeskuksen kotisivuilla, ja on myös tilattavissa omaan 
sähköpostiin. Jäsenjärjestöillemme lähetetään paperiversio 
kahdesti vuodessa. 

Tässä ensimmäisessä numerossa asiaa muun muassa yhdistyksen 
vuosikokouksesta, koekalastuksista, osakaskuntatoiminnasta ja 
kalastuksenvalvonnasta.  

Uutiskirjettä rahoitetaan kalastonhoitomaksuvaroista. 

Antoisia lukuhetkiä! 

Kala-aviisi 1/2020

Sisältö: 
Kalatalouskeskuksessa 
tapahtunutta, toiminnanjohtaja 
Petri Rannikko 

Koekalastukset yhteistyössä 
paikallisten kanssa, kalastusbiologi 
Olli Ylönen 

Kalastuksenvalvonta, 
kalastusmestari Lauri Rantanen 

Kalatalouskeskukselta tukea 
osakaskunnille 
jäsenen kynästä, kirjoittajana Kaija 
Suojanen 

Osakaskuntien yhdistäminen 
kalatalousasiantuntija Tero Ylikylä 

Yhteystiedot 

Turun toimipiste 
Puutarhakatu 19 A 
20100 Turku 

Porin toimipiste 
Itsenäisyydenkatu 35 A 
28130 Pori 

www.kalatalouskeskus.fi 

http://www.kalatalouskeskus.fi/
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Ka
 
latalouskeskuksessa 

 
tapahtunutta 

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus on toiminut Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat kattavana 
neuvontajärjestönä pian kaksi vuotta. Toiminnan alkuvaiheessa aika on kulunut pitkälti yhdistyksen omaa 
toimintaa järjestellessä. Samanaikaisesti on avustettu kalatalousalueiden käynnistymistä. Kuluvana 
vuonna korona-epidemia on aiheuttanut huomattavaa kehitystä etäyhteyksien hyödyntämisessä. 
Kokouksia on rajoitettu ja toimihenkilöt ovat liikkuneet kentällä aiempaa vähemmän. 

Länsi-Suomen kalatalouskeskuksen vuosikokous pidettiin Laitilassa 29.9. Paikalla oli 23 äänivaltaista 
kokousedustajaa, joista kuusi etäyhteydellä.  Puhetta johti Matti Jaakkola ja asialistalla olivat 
sääntömääräiset asiat. Hallitukseen kuuluvat Juha Kääriä, Martti Aro, Marjo Aikko, Markku Suominen, 
Vesa Liukkonen, Markku Ketonen, Timo Erkkilä ja Tauno Kykylä sekä varajäsenet Tomi Helminen ja Juha 
Johtela. Puheenjohtajana jatkaa vuonna 2019 kolmivuotiskaudelle valittuna Timo Junnila ja 
varapuheenjohtajana Juha Kääriä. Jäsenmaksuna päätettiin pitää 80 €/osakaskunta ja 200 
€/kalatalousalue. Kokouksen pöytäkirja ja muut päätökset ovat nähtävillä kalatalouskeskuksen 
kotisivuilla.  

Yhdistymisen seurauksena yhdistyksellä on ollut kaksi toimipistettä, toinen Porissa ProAgrian tiloissa, ja 
toinen Turussa. Turun toimiston yhdistys omistaa itse. Kahden toimipisteen malli ei ole hyödyttänyt 
toimintaa ja jäsenistöä tavoitteiden mukaisesti, joten yhdistyksen hallitus päätti syyskuussa luopua Porin 
toimipisteestä 1.5. 2021 alkaen, ja keskittää hallinnon Turkuun. Toimitilakuluista vapautuneet resurssit 
käytetään neuvonnan kehittämiseen erityisesti Satakunnassa. 

Tavoitteena on, että neuvontakäyntejä tehdään aikaisempaa useammin paikan päällä jäsenten luona. 
Jäsenetuna on jo usean vuoden ajan ollut ilmainen kokouskäynti. Kokouskäynneillä asiantuntijat voivat 
kertoa ajankohtaista kalataloudesta, toimia puheenjohtajana tai tarvittaessa avustaa esimerkiksi 
kalavesien hoidon suunnittelussa. 

Osakaskunnille ja kalatalousalueille, sekä muille kalavesien käyttäjille suunnattua viestintää on 
tavoitteena lisätä aiemmasta. Tämän Kala-aviisin on tarkoitus olla aiempaa tuhdimpi tietopaketti 
ajankohtaisista asioista. Ajatus on toteuttaa se kaksi kertaa vuodessa sekä julkaista kotisivuilla, jossa se on 
kaikkien nähtävissä. 

Kalatalousalueilla on käyttö- ja hoitosuunnitelmien teko hyvässä vauhdissa. Olkaa aktiivisia ja osallistukaa 
suunnitteluun ja tuokaa esiin vesialueidenne tarpeet. Nyt on sen aika. 

Syysterveisin 

Petri Rannikko 
toiminnanjohtaja 
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Länsi-Suomen 
Kalatalouskeskuksen 
vuosikokous pidettiin 
Laitilassa 29.9. Paikalla 
oli 23 äänivaltaista 
kokousedustajaa, joista 
kuusi etäyhteydellä.  
Puhetta johti Matti 
Jaakkola ja asialistalla 
olivat sääntömääräiset 
asiat. 

Muutoksia henkilöstöön 

Hydrobiologi Outi Kaski-Laakso siirtyi keväällä opetustehtäviin Ammattiopisto Livian palvelukseen. Outin 
tehtävät jaettiin muiden toimihenkilöiden kesken. 

Uudet vastuualueet ovat: 
Petri Rannikko, toiminnanjohtaja (puhelin 050-366 3650) 
Elinkeinokalatalous, hallinto, hanketoiminta, Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalue ja Sirppujoen 
kalatalousalue 

Anu Niinikorpi, iktyonomi (puhelin 040-0878718)  
Jäsenasiat, kehittämishankkeet, taloushallinto, Porin kalatalousalue, Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalue 

Olli Ylönen, kalastusbiologi (puhelin 040 578 6890) 
Kalavesien hoito, tutkimukset ja koekalastukset, kalastuksenvalvonta, Lounais-Suomen kalatalousalue, 
Karvianjoen kalatalousalue 

Lauri Rantanen, kalastusmestari (puhelin 040-545 8628) 
Kalanpoikasten tilaukset ja istutukset Varsinais-Suomi, kalastuksenvalvonta, Turun kalamarkkinat, 
viestintä 

Kimmo Puosi, kalastusmestari (puhelin 050-082 2181) 
Kalanpoikaset tilaukset ja istutukset Satakunta, jokitalkkari-hanke, virtavesikunnostukset, Harjavallan 
emokalapyynti ja hautomo 

Tero Ylikylä, kalatalousasiantuntija (puhelin 040-059 0251) 
Osakaskuntatoiminta, osakaskuntien kirjanpito, kalastuslaki, lainsäädäntö, Kokemäen kalatalousalue 

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kalatalouskeskus.fi 
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Ajankohtaista kalastuksenvalvonnasta 

Syksyn kalakelit ovat nyt parhaimmillaan, mikä näkyy 
vesillä kalamiesten määrässä. Kaikkien 18-64 vuotiaiden 
onkin hyvä muistaa maksaa kalastonhoitomaksu ennen 
kalaan lähtemistä. Kalastonhoitomaksun maksettuaan voi 
kalastaa yhdellä vavalla lähes koko maassa kielto-ja 
erityislupa-alueita lukuun ottamatta. Useammalla vavalla 
kalastukseen, pyydyskalastukseen ja muuhun 
kalastukseen sekä ravustukseen tarvitaan lisäksi aina 
vesialueen omistajan lupa. Pilkkiminen, mato-onginta ja 
silakan litkaus ovat edelleen maksuttomia jokamiehen 
oikeuksia.  

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus tekee tänäkin vuonna 
valvontaa yhteistyössä kalatalousalueiden ja 
vedenomistajien kanssa sekä merellä- että sisävesillä. 
Valvonnassa painotetaan etenkin kalastonhoitomaksuja, 
sekä pyydysmerkintöjä. Syyskaudella kalastajan on syytä 
huomioida myös lohikalojen alamitat ja parhaillaan 
käynnissä oleva rauhoitusaika (1.9.-30.11.) Näin voi 
välttää nolon tilanteen kalastuksenvalvojan osuessa 
paikalle. 

Kuva: Olli Ylönen valvomassa 
kalastusta Raumalla lokakuussa 2020 

Syyskaudella kalastajan on syytä huomioida myös lohikalojen alamitat ja parhaillaan käynnissä oleva rauhoitusaika 

Tiesitkö että kalastuksenvalvontaa voidaan järjestää myös tilauksesta halutussa kohteessa 
avaimet käteen-periaatteella? Valvontapäivän hintaan voi vaikuttaa esimerkiksi tarjoamalla 
oman veneensä valvojan käyttöön tai jakamalla kuluja toisen osakaskunnan kanssa. Tämä 
kannattaa huomioida kalastuksen valvonnan järjestelyistä päätettäessä. 

Ota yhteyttä ja räätälöidään juuri teidän tarpeisiinne sopiva paketti! 

Lisätietoja: kalastusmestari Lauri Rantanen 
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Koekalastukset yhteistyössä paikallisten kanssa 

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus on toteuttanut useita verkkokoekalastuksia hyvässä yhteistyössä 
järvien hoitoyhdistysten, osakaskuntien tai muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Kiskon 
Kirk kojärvellä on nyt jo kahdenkymmenen vuoden aikana yhteensä neljä kertaa toteutettu ver 

kkokoekalastus Nordic-koek alastusverkoilla. Kalatalouskeskuksen henkilökunta on hoitanut 
suunnittelun, verkkojen laskun, noston ja tulosten kirjaamisen. Paikallisten tehtäväksi on siis jäänyt 
lähinnä kalojen nyppiminen verkoista, ja tietenkin talkootyön tärkeä osa, eli sosiaalinen puoli. Joinakin 
vuosina apuna ja konkareilta oppia ottamassa on ollut myös kalatalouden opiskelijoita Paraisten 
kalatalous- ja ympäristöopistosta. 

Säännöllisillä muutaman vuoden välein tehdyillä verkkokoekalastuksilla saadaan luotettavaa tietoa 
järven kalakannasta ja siinä tapahtuvista muutoksista. Tärkeitä tietoja ovat muun muassa särkikalojen 
ja petokalojen osuudet kalakannassa, keskimääräinen saalis per verkko, eri lajien koko- ja ikäluokkien 
määrä yms. Erikseen sovittaessa voidaan ottaa ikänäytteitä, ja selvittää esimerkiksi kuinka nopeasti 
kuhat ja/tai ahvenet kasvavat kyseisellä vesialueella. 

Yhteistyönä tehdyssä verkkokoekalastuksessa on monia hyviä puolia. Ensinnäkin kalatalouskeskuksen 
henkilökunta pääsee keskustelemaan ajankohtaisista ja paikallisista asioista yhdistyksen jäsenten ja 
muiden kalatalousasioista kiinnostuneiden kanssa. Samalla verkkokoekalastus on talkoolaisille tilaisuus 
oppia uutta. Esimerkiksi Kiskon Kirkkojärvellä tutkittiin, miten tunnistetaan pieni kuore ja kuha 
toisistaan, ja mitkä ovat eri särkikalojen tuntomerkit. Kaiken huipuksi koekalastuksen kustannuksia 
voidaan talkootyöllä vähentää, koska palkallista henkilökuntaa tarvitaan vähemmän. Talkootyö 
voidaan laskea myös omarahoitukseksi, jos koekalastukseen on saatu hankerahoitusta. 

Kuva: Talkoolaiset 
tauolla Kiskon 
Kirkkojärvellä 
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Kiskon Kirkkojärvellä on ollut pyynnissä kerralla kymmenen koeverkkoa yön yli. 
Kokonaispyyntiponnistus on ollut 30 verkkoyötä, joten talkooporukkaa on tarvittu kolmena 
päivänä. Kalojen nyppimiseen verkoista on mennyt päivittäin aikaa muutama tunti, ja välillä on 
luonnollisesti pidetty eri pituisia kahvi- ja ruokataukoja. Tänä vuonna syötiin töiden lomassa 
kolme päivää järvenhoitoyhdistyksen tarjoamaa pitsaa (kuva), ja aiempina vuosina on 
talkoolaisille ja työntekijöille ollut tarjolla ainakin sämpylää, makkaraa ja kalakeittoa. 

Koekalastusten tulokset tallennetaan jälkikäteen valtakunnalliseen koekalastusrekisteriin, 
joten on tärkeää, että ne on kirjattu riittävällä tarkkuudella. Nordic-koekalastusverkossa on 12 
eri solmuväliä väliltä 5 ja 55 mm, joten tulokset kirjataan verkon solmuväleittäin ja lajeittain. 
Kirjaamiseen, kalalajien varmaan tunnistamiseen ja etenkin tulosten tulkintaan tarvitaan 
kalabiologin osaamista, jotta koekalastus tuottaisi luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa. 

Verkkokoekalastusten lisäksi myös koeravustuksissa voidaan hyödyntää paikallisia 
yhteistyökumppaneita. Virtavesien sähkökoekalastukset sen sijaan pitää pääsääntöisesti 
toteuttaa kokonaan kahden tai kolmen hengen asiantuntijaporukalla, sillä 
koekalastuslaitteiston käyttöön vaaditaan muun muassa sähkötyöturvallisuuskurssi sekä 
riittävästi muuta koulutusta. Näitäkin suunniteltaessa paikallistuntemus on kuitenkin usein 
avuksi. 

Mikäli olette kiinnostuneita oman vesialueenne kalastosta tai vaikka kuhan kasvusta, olkaa 
yhteydessä kalastusbiologi Olli Ylöseen 

Kuva: 
Koekalastus-
saalista Kemiöstä. 
Ylhällä kiiski, 
keskellä ahven ja 
alimpana kuha 
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Kalatalouskeskuksesta tukea osakaskunnille 
Kirjoittanut: Kaija Suojanen, Lukkaraisten osakaskunta 

Lukkaraisten osakaskunta on perinteisesti järjestänyt kokouksensa niin, että olemme saaneet 
paikalle Kalatalouskeskuksesta aina henkilön kertomaan ajankohtaisista asioista. Lukkaraisten 
osakaskunta (silloinen kalastuskunta) on saanut jo ainakin vuodesta 1985 lähtien ohjeita ja 
opastusta sääntöjen luomisesta ja kalastuskunnan järjestäytymisestä Kalatalouskeskuksen 
edustajilta mm. Johannes Pelkoselta, Mauri Lähteenmäeltä, Seppo Kyllöseltä, Timo Saariselta, 
Outi Kaski-Laaksolta ja Anu Niinikorvelta.  

Vuosien saatossa keskusteltavat asiat ovat vaihdelleet. Aikanaan osakaskuntaan kuului 
ammattikalastajia, joten Kalatalouskeskuksen ohjeet ja tuki koskivat paljon siihen liittyviä 
asioita, kuten kirjolohen kasvatuksen tuomat haasteet kalastajien arkeen tai silloin kun tietä 
Merimaskuun ja Rymättylään rakennettiin. Pengerryksen aiheuttamat haasteet veden 
virtaukselle ja samoin kalojen kulkureitille. Nämä puhuttivat kokouksissa ja niistä 
käynnistettiinkin monia tutkimuksia, joihin Kalatalouskeskuksen henkilöillä olikin suuri 
merkitys. Sittemmin näiden myötä saatiinkin pengerrykseen virtausaukko, joka hieman paransi 
tilannetta. 

Osakaskunta on tehnyt myös yhteistyötä Airiston-Velkuan kalastusalueen kanssa (nyk. Airisto-
Velkuan kalatalousalue) siianpoikasten kasvatuksen parissa. Timo Saarisen opastamana ja 
avustamana tätä poikaskasvatusta kokeiltiinkin Lukkaraisten vesialueella 2011–2012.   

Kalatalousneuvontaa jäsenille 
Vaikka yhdistyksen toiminta on hyvin monipuolista, ja usein olemme esillä esimerkiksi 
koekalastusten ja erilaisten nuorisohankkeiden tiimoilta, on toimintamme perusta silti osakaskuntien 
ja kalatalousalueiden neuvonnassa. Neuvonta esimerkiksi puhelimessa ja yksi kokouskäynti vuodessa 
kuuluvat jäsenetuihin. Muissa asiantuntijapalveluissa, kuten lausunnot, vaativat kokousvalmistelut ja 
muut vastaavat, jäsenhinta on 42 €/h. 

Seuraavalla sivulla Naantalin Merimaskussa sijaitsevan Lukkaraisten osakaskunnan kokemuksia 
jäsenyydestä jo yli kolmenkymmenen vuoden ajalta. Kirjottajana osakaskunnan puheenjohtaja, Kaija 
Suojanen. 

Takasivulla kalatalousasiantuntijamme Tero Ylikylä kertoo kokemuksia osakaskuntien yhdistämisestä 
ja jakaa parhaat neuvot onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi. 
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Nykypäivänä osakaskunnalla on edessään haasteita mm. merimetsojen ja hylkeiden osalta, 
joihin vapaa-ajan kalastajat törmäävät aivan samoin kuin ammattikalastajatkin. 
Verkkokalastusta harjoittavat ovat havainneet verkkojen rikkoutumisen tai kalojen palat 
verkossa. Olemme kokouksissa keskustelleet vuosina 2016–2020 Kalatalouskeskuksen 
edustajien Outi Kaski-Laakson ja Anu Niinikorven kanssa näitä asioista.  Kalatalouskeskuksen 
henkilöt ovat kertoneet merimetsohäirinnästä ja kuka sitä on valtuutettu tekemään ja missä 
kohden osakaskunnan alueella. Häirintälupa on Airisto-Velkuan kalatalousalueella, joka 
vastaa käytännön toimenpiteistä. 

Osakaskunta on suojelleet vesiä siten, ettemme ole vuosien aikana antaneet lupaa 
ruoppausmassojen läjittämisestä vesialuille vaan aina ehtona on ollut näiden sijoittaminen 
maa-alueille. Osakaskunta on kantanut oman kortensa kekoon vesien suojelun osalta 
hankkimalla Kalatalouskeskuksen kautta kalanpoikasia.  Kalatalouskeskus on neuvonut mitä 
kalaa alueellemme kannattaa istuttaa. Siikaa, kuhaa, lohta on istutettu monina vuosina 
osakaskunnan alueelle. Lienee tällä osa siihen, että alueemme on vapaa-ajankalastajien 
suosiossa. Kuten Kalatalousalueen valvoja Timo Saarinenkin totesi. 

Kalatalouskeskuksen Anu Niinikorpi on viimeisissä kokouksissamme kertonut myös 
vesijättömaan lunastusasioita, jotka myös kiinnostavat osakaskunnan jäseniä. Olemme 
saaneet apua ja neuvoja, miten näissä tilanteissa tulee toimia ja miten muualla muissa 
vastaavissa osakaskunnissa tällaiset asiat on ratkaistu.   

Kalatalouskeskuksen apu osakaskunnille on todella tärkeää, koska harva osakaskunnan 
jäsenistä tuntee osakaskuntia ohjaavat säännöt. Paljon apuja löytyy Kalatalouskeskuksen 
nettisivuilta, mutta monesti on tilanteita, joissa asia selviää helpommin keskustelemalla ja 
varsinkin juuri yhteisesti näissä kokoustilaisuuksissa. 
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Osakaskuntien yhdistäminen – lisää voimaa toimintaan 

Kalatalousasiantuntija Tero Ylikylä

Miltä oman osakaskuntasi toiminta vaikuttaa? Onko tekijöistä pulaa? Haittaako vesialueiden 
rajat kalastusta ja kalavesien hoitoa?  Tuossa muutamia asioita joihin neuvojana vastaan useita 
kertoja vuodessa. Kysymysten esittäjinä on huolestuneita puheenjohtajia, kun heidän ikänsä on 
jo 70+ eikä jatkajaa löydy. Tässä jutussa tuon esille yhden vaihtoehdon, joka osaltaan voisi olla 
vastaus edellä oleviin kysymyksiin.  

VESIALUEIDEN YHDISTÄMINEN 
Aikojen saatossa vesialueet on jaettu eri kokoisiin omistusyksiköihin. Toiset voivat olla pinta-
alaltaan tuhansia hehtaareja ja toiset vain muutamia hehtaareja. Osakaskuntien osakasmäärät 
vaihtelevat ihan muutamista osakkaista jopa yli 500 osakkaan osakaskuntiin. Tämä ei tarkoita 
sitä, että se iso olisi aina se parhaiten toimiva kokonaisuus. Kaikki on kiinni kuitenkin ihmisistä. 
Vesialueiden yhdistäminen voi kuitenkin tuoda helpotusta monien käytännön asioiden 
toteuttamisessa. 

Vesialueiden yhdistämisellä tarkoitetaan kiinteistötoimitusta, jossa kaksi tai useampi kiinteistöä 
yhdistetään. Toimitus ei vaikuta yhdenkään osakkaan omistusoikeuden pienentymiseen. 
Uudessa osakaskunnassa ovat mukana kaikki entisten osakaskuntien osakkaat. Tällöin saadaan 
monesti lisää innokkaita toimijoita osakaskuntaa. Monesti myös osakkaiden 
kalastusmahdollisuudet paranevat huomattavasti, kun omaa vesialuetta tulee lisää.  Samoin 
osakaskunnan edunvalvonta ja merkitys eri asioissa kasvaa ja useimmiten myös taloudellinen 
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asema paranee. Eikä vähäisin hyöty tekijöiden kannalta ole se, että toiminta muuttuu myös 
mielekkäämmäksi. 

MITEN TULEE EDETÄ 
Kun osakaskunnassa aletaan pohtia näitä asioita, niin antaisin neuvoksi, että olkaa yhteydessä 
Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksen asiantuntijoihin. He osaavat opastaa teitä juuri teidän 
tapauksessanne oikeisiin ratkaisuihin. Katselkaa mitä muita osakaskuntia on samalla alueella 
siten että muodostuu kalastuksellisesti ja hoidollisesti isompia yhteisiä alueita. Tällaisen 
tarkasteluin jälkeen kannattaa tietysti olla yhteydessä näiden alueiden hallintoihin ja 
keskustella heidän kanssaan yhdessä ajatuksesta. Tähän neuvotteluun on hyvä ottaa mukaan se 
kalatalouskeskuksen asiantuntija, joka osaa paremmin selvittää mistä on kysymys 
osakasakuntien yhdistämisessä. Kustannuksen asiantuntijan käyttämisestä tässä vaiheessa eivät 
ole kuitenkaan suuria ja oikean tiedon saaminen auttaa asian eteenpäin viemisessä. Samoin 
asiantuntijan käyttö kokouksissa ja asiakirjojen teossa takaa oikeiden päätösten tekemisen.

 MITÄ MUUALLA ON TEHTY 
Satakunnan alueella olen ollut tekemässä esimerkiksi Karvian kunnan alueella osakaskuntien 
yhdistämistä vuonna 2017. Tässä koko Karvian kunnan alueella olevat osakaskunnat yhteensä 
20 kpl (joissa osakastiloja yhteensä noin 1400) päättivät muodostaa yhden osakaskunnan. 
Porissa oli vuonna 2019 osakaskuntien yhdistäminen, jossa yhteen liittyi 3 osakaskuntaa (joissa 
osakastiloja yhteensä alle 50). Tärkeää onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseen on, että uusi 
alue on yhdenmukainen ja että kaikki osapuolet kokevat siitä hyötyvänsä. Esimerkkitapauksia 
olisi muitakin, joissa kaikki ovat olleet tyytyväisiä lopputulokseen ja koko prosessi on edennyt 
hyvässä hengessä Kalatalouskeskuksen asiantuntijan johdolla. 

MAANMITTAUSLAITOS 
Maanmittauslaitos on sitten se viranomainen, joka huolehtii varsinaisen 
kiinteistönmuodostamisen toteuttamisesta. Osakaskunnat voivat kuitenkin hoitaa kaikki alun 
kokoukset omatoimisesti. Toimituksen kustannus on riippuvainen siitä, paljonko osakastiloja 
yhdentyvään osakaskuntaan tulee. 
Maanmittauslaitoksen vuoden 2020 hinnasto on seuraava:  
Osakaskiinteistöjen lukumäärä yhdistämisen jälkeen enintään 

- 200 kpl maksu 2 500 €
- 500 kpl maksu 2 800 €
- 1 000 kpl maksu 3 700 €
- 2 000 kpl maksu 6 300 €
- kukin seuraava alkava 1 000 kpl 3 500 €

Lisätietoja Länsi-Suomen Kalatalouskeskus ry kalatalousasiantuntija Tero Ylikylä 
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