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Peltoalueiden tilusrakenne 
 pirstoutuu vauhdilla
juhana Hiironen

Kun esihistoriallinen maanviljelijä on ensimmäistä 

kertaa ottanut luonnontilassa olleen maakappaleen 

maataloudelliseen käyttöön, on kyseisen maaalueen 

täytynyt sopia viljelijän käyttötarkoituksiin viereisiä 

alueita paremmin. Nykyiset maanviljelijät eivät ole 

yhtä onnekkaassa asemassa kuin esihistorialliset kol

tiluSrakenne Syntyy yhteiSkunnan  
tarpeiden pohJalta
Maassamme suoritetut tilusjärjestelyt ovat olleet seurausta etu
päässä muuttuneista yhteiskunnan oloista. Suuren pohjan sodan 
jälkeen ilmennyt tarve kohottaa maataloustuotantoa aiheutti 
isojaon toimeenpanon 1700luvun loppupuolella. 1800luvun 
loppupuolella taasen todettiin, ettei isojaolla aikaansaatu kiinteis
törakenne vastannut modernisoituneen maatalouden vaatimuksia. 
Tästä johtuen lakiin kirjoitettiin määräykset uusjaosta.

Tarve kasvaneen tilattoman väestön asuttamiseen ja elinolojen 
parantamiseen johti itsenäisyytemme alkutaipaleilla vuokra
alueiden lunastamislainsäädännön syntymiseen. Sotiemme jälkeen 
alueluovutukset ja rintamamiesten asuttamistarve taasen saivat 
aikaan maanhankintalain toimeenpanon.

Isojakoja saatiin toimittaa suhteellisen vakaissa oloissa, mutta 
uusjakojen aikana yhteiskuntamme koki syvällisen rakennemuu
toksen, jonka vaikutukset heijastuivat myös tilusjärjestelytoi

mintaan. Tähän vaikutti ennen kaikkea maanvuokrakysymysten 
käsittely ja hoito 1920luvulla, pikaasutus ja maanhankintalain 
toteuttaminen 1940luvulla, sotien jälkeinen elinkeinorakenteen 
muutos ja sitä seurannut kaupungistuminen 1950luvulla, ja 
ylituotantoongelmat 1960luvulla.

Maatalouden rakenneMuutoS pirStoo 
tiluSrakennetta
Suomea voidaan pitää aina 1960luvulle saakka agraarivaltiona, 
jonka maatalouspolitiikka pyrki kasvattamaan tuotantoa omava
raisuuden saavuttamiseksi lähinnä peltoalaa kasvattamalla. Urho 
Kekkosen presidenttikauden (1956–1981) aikana Suomi muuttui 
kuitenkin moderniksi teollisuus ja palveluyhteiskunnaksi. Muutok
sen taustalla vaikutti eri puolella Eurooppaa saavutettu maatalous
tuotteiden omavaraisuus, joka aiheutti vaikeuksia ylijäämätuotan
non viennille ja johti nopeasti maatalouspolitiikan muuttumiseen. 
Maataloustuotantoa alettiin vähentää ja koneet korvasivat ihmiset 

kuva 1. tilamäärän (sininen viiva) ja tilojen keskipeltoalan (punainen viiva) kehitys vuoteen 2020 (Pyykkönen ym. 2010, s. 4).

legansa. selvitäkseen alati kovenevassa kilpailussa, 

täytyy nykyisten maanviljelijöiden hankkia maansa 

sieltä, missä sitä on tarjolla. Nämä alueet eivät suin

kaan ole käyttötarkoitukseensa parhaiten sopivia, 

saati viereisiä alueita parempia. Niillä täytyy kuitenkin 

pärjätä, ainakin uusjakoon saakka.
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pelloilla. Huomio keskittyi metsätalouden tuotannon, sekä teolli
suuden ja palvelualojen työpaikkojen lisäämiseen.

1960luvulla kaupungistuminen alkoi voimistua ja maaseutu 
autioitua väestön muuttaessa teollisuuskeskuksiin ja Ruotsiin. Maa
talouden tilamäärä on vähentynyt jo lähes 50 vuotta. Vuonna 1960 
tiloja oli yli 300 000, kun niitä vuonna 2011 oli enää noin 61 000. 
Tilojen keskikoko on kasvanut, sillä lähes kaikki pelto on pysynyt 
tuotantokäytössä. Peltoalalla mitaten keskimääräinen tilakoko oli 
vuonna 2011 noin 37 ha. On ennustettu, että tilamäärä putoaa vuo
teen 2020 mennessä noin 45 000 tilaan ja samalla keskimääräinen 
tilakoko kasvaa noin 50 hehtaariin, jopa yli (ks. kuva 1).

Rakennemuutos on lisännyt tilusjärjestelytarvetta merkittävästi, 
mikä on johtamassa siihen, että toiminnan pullonkaulaksi ovat 
muodostumassa Maanmittauslaitoksen käytössä olevat resurssit. 
Tästä johtuen onkin ensisijaisen tärkeää selvittää alueet, joilla tilus
järjestelytarve suurin ja toiminnan mahdollisuudet hyvät.

Tilusjärjestelytoiminnan menestyksekäs hoitaminen edellyt
tää, että Maanmittauslaitoksella on riittävän monipuolinen kuva 
Suomen peltoalueiden tilusrakenteesta. Kun peltojen tilusrakenne 
tunnetaan, voidaan resurssit kohdentaa sellaisille alueille, joilla 
huono tilusrakenne haittaa peltojen käyttöä ja, joilla se on tilus
järjestelykeinoin mahdollista korjata.

tiluSJärJeStelytoiMinnan toiMinta-
edellytykSiä Selvitettiin pekira-proJektiSSa
Tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet selvitettiin vuon
na 2012 Maanmittauslaitoksen kehittämiskeskuksessa tehdyssä 
PEKIRAprojektissa (Peltoalueiden Kiinteistörakenne projekti).

PEKIRAprojektissa selvitettiin, millainen tilusrakenne on 
tällä hetkellä Suomen peltoalueilla. Koska tilusrakenteen hyvyys 
kulminoituu kahteen eri muuttujaan, peltolohkon pintaalaan 
ja sen etäisyyteen talouskeskuksesta, muodostui tutkimusky
symyksiksi: mikä on peltolohkojen keskimääräinen koko (ha); ja 
mikä on peltolohkojen keskimääräinen talouskeskusetäisyys? 
Lisäksi tutkimuksessa selvittiin, kuinka tilusrakenne on kehittynyt 
viimeisten kymmenen vuoden aikana ja mihin suuntaan sen voi 
olettaa kehittyvän jatkossa.

Sen lisäksi, että tutkimuksessa selvitettiin nykyi
nen tilusrakenne, selvitettiin tutkimuksessa, kuinka 
tilusrakennetta voitaisiin parantaa tilusjärjestely
keinoin maamme eri osissa. Tältä osin tutkimus
tehtävää täsmennettiin seuraavilla kysymyksillä: 
kuinka paljon peltolohkojen keskimääräistä kokoa 
(ha) olisi mahdollista kasvattaa; ja kuinka paljon 
peltolohkojen keskimääräistä talouskeskusetäi
syyttä (km) olisi mahdollista lyhentää?

Tutkimuksessa selvitettiin myös, millaista 
haittaa nykyinen kiinteistörakenne aiheuttaa 
maatalouden harjoittamiselle, ja kuinka suuri 
tämä haitta euromääräisesti on. Lisäksi tutkimuk
sessa arvioitiin, kuinka suuren rahamääräisen 
hyötyvaikutuksen kiinteistörakenteessa tehtävät 
parannukset saisivat aikaan.

Johtopäätöksissä pyrittiin vastaamaan siihen 
kysymykseen, missä alueilla tilusjärjestelytarve 
on akuutein, ja millä alueilla tähän tarpeeseen 
kyetään vastaamaan tilusjärjestelytoiminnassa 
käytössä olevilla työkaluilla.

Kuva 3. Peltolohkojen keskimääräiset pinta-alat. Vasemman-
puoleinen kuva esittää nykytilannetta ja oikeanpuoleinen kuva 
 tilannetta, missä tilukset olisi järjestelty. Kuvassa tummanvihreällä 
on esitetty viljelylle erityistä haittaa ja vaaleanvihreällä haittaa 
aiheuttavat pienet peltolohkot. Kirkkaanvihreällä on esitetty kohta-
laisesti ja sinisellä hyvin viljelyyn sopivat peltolohkot.

kuva 2. Peltolohkojen yhdistämispotentiaali. 
 Kuvassa on osoitettu yhdistämispotentiaali  suomen 
eri kunnissa (sininen on erinomainen, kirkkaanvih-
reä hyvä, vaaleanvihreä kohtalainen, keskivihreä 
heikko ja tummanvihreä huono).
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tutkiMuS peruStui SuurlohkoaineiSton 
Ja tuotantokuStannuSlaSkelMien 
hyödyntäMiSeen
Tilusrakenteen parantamismahdollisuuksien arvioimiseksi 
muodostettiin Suomen peltolohkoista ns. suurlohkoaineisto, 
jossa toisistaan enintään kolmen metrin etäisyydellä sijaitsevat 
peltolohkot yhdistettiin toisiinsa. Näin saatiin selville alueet, joilla 
lohkojen yhdistäminen toisiinsa on mahdollista. Koska eri alueiden 
luontaiset ominaisuudet (mm. viljelijöiden lukumäärä) rajoittavat 
optimaalisen tilusrakenteen muodostamista, arvioitiin seuraavaksi 
se, kuinka paljon tilusrakennetta kyetään parantamaan suurlohko
koon funktiona. Tätä tarkoitusta varten muodostettiin 2000luvulla 
suoritetuista peltotilusjärjestelyistä regressiomalli. Mallin avulla 
selvitettiin, mitkä tekijät vaikuttavat lohkokoon kasvuun ja talous
keskusetäisyyden lyhentämiseen ja kuinka paljon.

Tilusrakenteen parantamisen hyötyvaikutusten arvioimiseksi 
laskettiin jokaisen kunnan osalta alueen keskimääräinen tuotan
tokustannus sekä olemassa olevalla että järjesteltävissä olevalla 
tilusrakenteella. Tuotantokustannusten laskennassa hyödynnettiin 
Hiirosen (2012, s. 93–135) esittämää tutkimusmenetelmää. Tilus
rakenteen parantamisen hyötyvaikutusten kuvaamiseksi esitettiin 
tutkimuksessa kunnittain tilusten järjestämisellä aikaansaatava 
kustannussäästö, mikä vastaa siis tuotantokustannusten erotusta.

pirStoutunut tiluSrakenne heikkenee 
rakenneMuutokSen SeuraukSena
Suomessa oli vuonna 2011 yhteensä 973 554 peltolohkoa, jotka 
olivat merkitty peltolohkorekisteriin ja joiden maankäyttöluokka 
oli pelto. Näiden peltojen yhteispintaala oli 2 302 153 hehtaaria. 
Yksi tila viljelee keskimäärin 17 eri peltolohkoa.

Peltolohkojen keskikoko on Suomessa 2,37 hehtaaria. Suu
rimpia, keskimäärin yli kolmen hehtaarin kokoisia peltolohkoja 
viljellään KantaHämeessä (3,18 ha), Uudellamaalla (3,13 ha) ja 
VarsinaisSuomessa (3,03 ha). Peltolohkojen keskikoko ei ole 
juurikaan muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. 
Tuoreimman tutkimustiedon valossa tavoitteellinen lohkokoko, 
mikä kasvaa vuosi vuodelta maatalouskoneiden kehityksen ja 
suuruusrationalisoinnin seurauksena, on tällä hetkellä noin kuusi 
hehtaaria. Tätä pienemmistä lohkoista siis aiheutuu haittaa maa
talouselinkeinon harjoittamiselle.

Peltolohkojen keskimääräinen talouskeskusetäisyys on Suo
messa 3,28 kilometriä. Pisimpiä, keskimäärin yli 3,5 kilometrin 
pituisia viljelysmatkoja tehdään Lapissa, Kainuussa, Pohjanmaalla, 
PohjoisPohjanmaalla ja EteläPohjanmaalla. Merkille pantavaa 
on, että peltolohkojen keskimääräinen talouskeskusetäisyys on 
kasvanut yli 80 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden aikana!

Tiedetään, että maatalouden rakennekehitys (tilojen lukumäärä 
vähenee ja tilakoko kasvaa) tulee olemaan voimakasta seuraavilla 
vuosikymmenellä. Tilakoon kasvu tulee keskittymään suurimpiin 
yksiköihin (vuodesta 2007 lähtien ovat enää kasvaneet vain yli 75 
hehtaarin suuruiset tilat). Rakennekehitys aiheuttaa tilusrakenteen 
pirstoutumista. Erityisesti talouskeskusetäisyys kasvaa nopeasti 
rakennekehityksen seurauksena, kun suuret tilat hankkivat vilje
lysmaata yhä kauempaa. Mikäli pirstoutumista (taikka rakenne
kehitystä) ei kyetä hillitsemään, tulee tilusrakenteen aiheuttamat 
haitat korostumaan tulevaisuudessa. Voidaan arvioida, että vuonna 
2020 peltolohkojen keskimääräinen pintaala tulee olemaan 2,3 
hehtaaria ja keskimääräinen talouskeskusetäisyys jopa 6 kilometriä.

huonoSta tiluSrakenteeSta MilJardien tappiot
Pirstoutunut tilusrakenne heijastuu ennen kaikkea maatalouden 
kannattavuuteen. Pieniä peltolohkoja on kallista viljellä, sillä 
mittakaavaetuja ei päästä pienillä peltolohkoilla hyödyntämään. 
Yhtälailla etäällä talouskeskuksesta sijaitsevat peltolohkot kulutta
vat turhaan resursseja.

Pirstoutunut tilusrakenne nostaa tuotantokustannuksia eniten 
EteläPohjanmaalla (19,7 M€/vuosi), VarsinaisSuomessa (18,8 M€/
vuosi) ja PohjoisPohjanmaalla (15,1 M€/vuosi). Kokonaisuudessaan 
pirstoutunut tilusrakenne aiheuttaa Suomessa vuosittain noin 
176 miljoonan euron tappion kalliimpien tuotantokustannusten 
muodossa. Tulevaisuudessa huonon tilusrakenteen aiheuttamat 
kustannukset tulevat yhä kalliimmiksi, sillä pirstoutunut tilusraken
ne kohdistuu nimenomaan suuriin tiloihin, joissa on suurimmat 
koneet ja kallein työaika. Koska tilusrakenne tullee huonontumaan 
lähitulevaisuudessa merkittävästi, nousevat tilusrakenteen aiheut
tamat kustannukset entisestään.

peltolohkoJen kaSvattaMiSpotentiaali  
on SuoMeSSa hyvä
Peltolohkojen yhdistämismahdollisuudet ovat Suomessa hyvät. 
Alueelliset vaihtelut ovat kuitenkin suurehkoja. Parhaimmat yh
distämismahdollisuudet ovat peltovaltaisissa kunnissa maamme 

kuva 4. tilusjärjestelytoiminnan mahdollisuudet 
suomessa. sininen väri osoittaa alueita, joissa toimin-
taedellytykset tj-toiminnalle ovat hyvät. Kirkkaanvih-
reä osoittaa kohtalaisia, ja vaalean- ja tummanvihreä 
huonohkoja (tummanvihreä huonoin) alueita.
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länsi, lounas ja eteläosissa. Kuvassa 2 on esitetty peltolohkojen 
yhdistämispotentiaali maamme eri osissa.

Tilusjärjestelykeinoin lohkokokoa voitaisiin todennäköisimmin 
kasvattaa koko Suomen tasolla keskimäärin 42 prosenttia. Erityistä 
haittaa aiheuttavat peltolohkot voitaisiin järjestellä likipitäen koko 
Suomen alueelta pois. Hyvin tai vähintäänkin kohtalaisesti viljelyyn 
sopivia peltolohkoja voitaisiin muodostaa merkittävästi aikaisem
paa laajempaan osaan Suomesta (ks. kuva 3).

Tehdystä PEKIRAanalyysistä voidaan havaita, että perintei
set peltotilusjärjestelyt pureutuvat erinomaisesti lohkokoon 
kasvattamiseen. Johtopäätelmää tukeekin havainto siitä, että 
2000luvulla tehdyissä peltotilusjärjestelyissä on lohkokokoa 
kyetty kasvattamaan keskimäärin kaksinkertaiseksi. Lohkokoon 
kasvattamismahdollisuudet vaihtelevat kuitenkin tapauskohtais
ten (luonnon)olosuhteiden perusteella. Mitä enemmän peltoa 
on ja mitä suuremmissa kokonaisuuksissa se on jo valmiiksi, sitä 
helpompi on isoja lohkoja muodostaa.

Perinteisin peltotilusjärjestelykeinoin talouskeskusetäisyyttä 
voitaisiin todennäköisimmin lyhentää koko Suomen tasolla 
keskimäärin vain 3 prosenttia. Vaikka keskimääräinen talouskes
kusetäisyys ei peltotilusjärjestelyssä juuri lyhentyisikään, vähenisi 
kulkeminen merkittävästi, sillä peltolohkojen yhdistäminen vähen
tää lohkojen lukumäärää ja edelleen kulkemistarvetta. Keskimäärin 
kulkeminen vähentyisi lohkoja yhdistämällä peräti 39 prosenttia.

Kun peltotilusjärjestelyssä tehtävien tilusrakenteellisten muu
tosten vaikutuksia arvioidaan euromääräisesti, voidaan lohkon 
koon mahdollisen suurenemisen arvioida pienentävän tuotanto
kustannuksia hehtaaria kohden keskimäärin 20 euroa vuodessa. 
Vastaavasti voidaan talouskeskusetäisyyden lyhentämisen ja loh
kojen vähentämisen arvioida pienentävän tuotantokustannuksia 
hehtaaria kohden keskimäärin 25 euroa vuodessa. Yhteensä 
tilusrakenteessa tehtävissä olevat muutokset alentaisivat maati
lan viljelykustannuksia ja lisäisivät tuloja siten hehtaaria kohden 
keskimäärin 45 euroa vuodessa. Pääomitettuna 30 vuodelle 5 
prosentin korkokannalla tämä tarkoittaa 692 euron suuruista 
hehtaarikohtaista maatilataloudellista hyötyvaikutusta. Mikäli 
vastaavan suuruinen kannattavuuden parantuminen haluttaisiin 
saada aikaan esimerkiksi maataloustukien avulla tuloja nostamal
la, tulisi vuosittain maksettavia maataloustukia korottaa yli 100 
miljoonalla eurolla.

tiluSJärJeStelytoiMinnan edellytykSet 
parhaat etelä-pohJanMaalla
Tilusjärjestelytarvetta osoittaa nykyisen tilusrakenteen aiheuttama 
haitta. Tilusjärjestelymahdollisuuksia taasen kuvaa lohkojen yh
distämispotentiaali. Kun sekä tarve että mahdollisuusarvioinnit 
yhdistetään, on mahdollista arvioida tilusjärjestelytoiminnan 
edellytykset Suomen eri osissa. PEKIRAprojektissa sekä tilusjärjes
telytarpeille että mahdollisuuksille annettiin yhtäläiset painoarvot, 
minkä jälkeen tulokset skaalattiin kunnittain asteikolle 1–10 (10 = 
tilusjärjestelytoiminnan edellytykset erinomaiset; 1 = tilusjärjeste
lytoiminnan edellytykset heikot).

Kuvassa 4 on esitetty tilusjärjestelytoiminnan mahdollisuudet 
Suomen eri osissa. Kuvasta voidaan havaita, että parhaimmat edel
lytykset tilusjärjestelytoiminnalle ovat EteläPohjanmaalla, Satakun
nassa, VarsinaisSuomessa ja Pohjanmaalla. Tilusjärjestelytoiminnan 
edellytykset ovat kohtalaiset Kymenlaaksossa, KantaHämeessä 
ja Ahvenanmaalla. Myös muista maakunnista löytyy kuntia, joissa 

edellytykset tilusjärjestelytoiminnalle ovat vähintäänkin kohta
laisen hyvät. Kuvasta 4 voidaan samalla havaita se, että Lapissa, 
Kainuussa, PohjoisKarjalassa, EteläSavossa, PohjoisSavossa ja 
KeskiSuomessa mahdollisuudet perinteisille peltotilusjärjestelyille 
ovat pääasiassa heikot ja parhaimmillaankin kohtalaiset.

pääpaino peltotiluSJärJeStelyiStä 
ketJutettuihin tiluSvaihtoihin?
Tehty tutkimus osoittaa, että peltoalueiden tilusrakenne on epä
edullinen maatalouden harjoittamiselle likipitäen koko maassa, 
joskin VarsinaisSuomessa ja Uudellamaalla tilanne on kohtuulli
nen. Lisäksi tutkimustuloksista voidaan päätellä, että tilusrakenne 
tulee heikkenemään rakennekehityksen seurauksena, mikä tulee 
lisäämään tilusjärjestelyjen kysyntää.

Koska lohkokoko ei kasva viljelijöiden omien toimenpiteiden 
seurauksena, tulee perinteisen peltotilusjärjestelyn kysyntä 
säilymään, sillä ne pureutuvat erinomaisesti lohkokoon kasvat
tamiseen. Koska tilusrakenne tulee pirstoutumaan erityisesti 
talouskeskusetäisyyden osalta, eivät yhtenäisillä peltoalueilla 
tehtävät järjestelyt välttämättä pureudu riittävän hyvin tule
viin ongelmiin. Tästä johtuen peltotilusjärjestelyjen pääpaino 
saattaakin muuttua perinteisistä uusjaoista RIKUhankkeisiin ja 
ketjutettuihin tilusvaihtoihin eri kylien ja jopa kuntien alueella 
olevien peltoalueiden välillä, mitkä työkaluna soveltuvat parem
min talouskeskusetäisyydestä syntyvien ongelmien korjaamiseen. 
Tämä tulee taasen lisäämään maapankin merkitystä. Tuleviin 
muutoksiin olisi Maanmittauslaitoksen ja sidosryhmien hyvä 
varautua jo hyvissä ajoin, sekä rahoituksen turvaamisen että 
toimintaprosessien kehittämisen kautta.

Loppukaneettina todettakoon, että Väinö Ylikangas esitti 
noin kymmenen vuotta sitten arvion, että mikäli tilusjärjestelytoi
minnan tuotanto säilyy nykyisellä tasollaan, saadaan tilusrakenne 
korjattua noin 75 vuoden kuluessa. Uusimman tutkimustiedon 
valossa voidaan Ylikankaan arvion todeta olevan liian optimisti
nen, sillä nykyisellä tuotantovolyymillä tilusrakenne pirstoutuu 
nopeammin kuin sitä saadaan korjattua. Näin ollen voidaan väittää, 
että maassamme yli 700 vuotta jatkuneet tilusjärjestelyt tulevat 
työllistämään maanmittareita myös tulevina vuosisatoina. Huolta 
töiden loppumisesta ei siis ole näköpiirissä!
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