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Aulis Tenkanen

KIRJOITTAJA ESITTI VUONNA 1990 Helsingissä pidetyssä 
FIG:n kongressissa artikkelin tietokoneavusteisesta viljelmien 
tilussijoituksen optimoinnista ns. uusjakotoimituksessa (engl. land 
consolidation) (suomennos Maanmittaus-lehdessä nro 2/1990, s. 
17–26). Maanmittauslaitoksessa kehitetty atk-ohjelma perustui 
menetelmään, joka tunnetaan alan kirjallisuudessa nimellä ma-

temaattinen tai lineaarinen ohjelmointi. Kirjoittaja oli selostanut 
sen pääperiaatteita jo lehdessä Surveying Science in Finland, no. 
2/1987. Ensimmäisiä käytännön kokemuksia esitteli kansainväliselle 
asiantuntijaryhmälle kongressin poster-istunnossa maanmittaus-
insinööri Tarja Myllymäki. Kokeilualue käsitti noin 650 ha peltoa 
(keskimäärin 10 ha/viljelmä) Pyhäjoen kunnan Parhalahden kylässä 

Maastokartta Parhalahden rekisterikylän keskusalueelta,  
painettu v. 2012. Keltaiset alueet ovat peltoa. 
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Maatilojen tilussijoituksen 
 optimoinnista

Pohjois-Pohjanmaalla. Tilusten järjestely perustui uuteen pohjakart-
taan ja eräisiin seikkoihin, joiden katsottiin tulleen toimituksessa jo 
sovituiksi, sillä uusjakotoimitus oli aloitettu jo 1983. 

Kun atk-ohjelma oli annettujen rajoitusten puitteissa (rajoi-
tukset koskivat esim. viljelmien työlohkojen vähimmäiskoko-
tavoitetta) löytänyt viljelmien uudelle tilussijoitukselle sisäisen 
liikenteen kannalta numeerisen optimiratkaisun, se paikallistettiin 
toimituskartalle graafisella työasemalla puoliautomaattisen käsi-
ohjauksen avulla.  Toimitusinsinööri Kalevi Kyhälän pyynnöstä 
jakoehdotukseen tehtiin vielä joitakin muutoksia. Kehitetty tie-
tokoneohjelma dokumentoitiin Maanmittauslaitoksen MAAGIS-
informaatiojärjestelmään.
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Uusjaon toimitusinsinööri vaihtui pian, mutta sekä 
Myllymäki että Timo Toivanen, uusi toimitusinsinööri, ovat 
kertoneet, ettei vuoden 1990 jälkeen viljelmien järjestely-
ehdotukseen tehty merkittäviä muutoksia.

Edellä kuvattuun viljelmien tilussijoituksen optimointi-
tekniikkaan ei Maanmittauslaitoksessa vuoden 1990 jälkeen 
näytä olleen kysyntää. Mahdollisista syistä mainittakoon 
projektialueiden systemaattinen supistaminen toimitus-
ten läpimenoajan lyhentämiseksi. Kohtuullisen suppeat 
projektialueet voidaan ilmeisesti hoitaa joko perinteisellä 
tavalla tai graafisella työasemalla puoliautomaattisen 
käsiohjauksen avulla ilman tilussijoittelun matemaattista 
optimointiohjelmaa.

Parhalahden uusjakotoimituksen ansiosta kylän vil-
jelmien vuotuisen sisäisen maatalouskoneliikenteen arvioitiin 
vähenevän alun perin 700 km:sta 300 km:iin. Sen ilmastoemissiota 
vähentävä vaikutus arvioitiin merkittäväksi.

METSÄJÄRJESTELYJEN HEURISTISIA 
OPTIMOINTIMENETELMIÄ
Parhalahden rekisterikylän metsäalueet käsittivät 5 100 ha. Uusja-
kotoimituksen loppukokous pidettiin vuonna 2000. Toimituksen 
kokonaisalaksi muodostui 6 400 ha, josta 75 % oli talonpoikaisissa 
sovintojaoissa pirstoutunut nauhamaisiksi suikaleiksi eikä tällaisilla 
saannoilla ollut lainhuutoa. Toimituksen alkuvaiheessa toteutettiin 
laajoja perusparannuksia tie- ja kuivatusverkkoon. (Kaisa Kittilä: 
Parhalahden uusjako päättynyt. Pyhäjoen Sanomat 14.6.2000; 
Parhalahden uusjaon loppuraportti).

Vasemmalta Aulis Tenkanen, atk- suunnittelija 
Christiaan Lemmen Alankomaiden  Katasterista, 
tilusjärjestelyprofessori Albert Hoisl  Münchenin 
TKK:sta, atk-suunnittelija Tarja  Myllymäki 
 Maanmittauslaitoksesta, DI Albert Stark 
 Münchenin TKK:sta sekä toimitusinsinööri 
 Kalevi Kyhälä Ylivieskan maanmittaustoimis-
tosta.  Lemmen oli  esitelmöinyt  Alankomaiden 
 Katasterin  käyttämästä  atk-avusteisesta pelto-
jen  sijoitteluohjelmasta.

Ritva Riihelä

Metsätilusten järjestely (systemaattinen ketjuvaihto erityisesti 
taloudellisempien työlohkojen mahdollistamiseksi.) toteutettiin 
lain säätämissä puitteissa perinteisin heuristisin optimointi-
menetelmin. Kun metsäkappaleiden lukumäärä oli maatilalla 
toimituksen alkaessa keskimäärin yhdeksän ja keskikoko 5,1 ha, 
vastaavat luvut olivat toimituksen päättyessä 3 metsäkappaletta 
ja keskikoko 15,1 ha.

ESRI ArcMap GIS-järjestelmän soluautomaattiin perustuva op-
timointitekniikka on myös heuristinen optimointimenetelmä, joka 
saattaisi soveltua metsäjärjestelyihin eräin varauksin. Menetelmää 
tutki alustavasti Juha Inkilä  2013 maisterintyössään Itä-Suomen 
Yliopistossa. Koealueena oli 930 ha käsittävä nauhamaisesti pirstou-

Toimitusinsinööri Timo Toivanen.

Kirjoittaja on tekniikan tohtori.  
Hän on työskennellyt  maanmittaus- ja 
 yhdyskuntasuunnittelualan  toimistoissa, 
maanmittauslaitoksen kiinteistö-
järjestelyjen tutkimus- ja kehitys-
yksikön  päällikkönä sekä kiinteistöopin 

 dosenttina ja professorin  viransijaisena Teknillisessä 
korkeakoulussa. Sähköposti aulis tenkanen.net.

tunut metsäalue Tyrnävän ja Muhoksen kunnissa. ”Solualue” vastasi 
normaalisti 346 (heksagoni eli kuusio) tai 400 (neliö) neliömetriä 
maastossa. Optimoinnin tavoitteet ilmaistiin ohjelmointikielillä. 
Menetelmässä pyritään jokaiselle solulle löytämään uusi omis-
taja niin että projektin tavoitteet toteutuisivat mahdollisimman 
hyvin. Ratkaisua haetaan toistuvin arvontakierroksin. Solujen 
väliset etäisyydet ilmaistaan tosin vain koordinaateista laskettuina 
linnuntie-etäisyyksinä. Siitä mahdollisesti johtuvat ongelmat jäävät 
ratkaistavaksi tapaus tapaukselta. Menetelmä näyttäisi ansaitsevan 
jatkotutkimusta, koska tietokoneiden suorituskyky on noussut 
viime vuosikymmeninä huimasti. Soluautomaatti saattaisi tuoda 
ongelmatilanteissa esille arvokkaita järjestelyvaihtoehtoja, jotka 
muutoin jäisivät huomaamatta.

Soluautomaattia on käsitelty metsäsuunnittelussa esim. artikke-
lissa Heinonen, T. & Pukkala, T. 2007: The use of cellular automaton 

approach in forest planning. Canadian Journal of Forest Research 
37(11): 2188–2200.


