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1 Johdanto 

1.1 Taustaa 
 
Maanmittauslaitos on laatinut tilusjärjestelystrategian vuosille 1997-2002, ja päivittänyt sen vuoteen 
2006 asti ulottuvaksi. Strategian uudistaminen vuosille 2007-2013 on meneillään. 
 
Maanmittauslaitos toteuttaa maa- ja metsätalousministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmassa asetet-
tuja tavoitteita vuosittain sovittujen tulostavoitteiden mukaisesti. 
  
Yleinen käsitys on, että metsäkiinteistöjen rakenne ja omistus on monin paikoin hyvin pirstoutunut ja 
siten epäedullinen kannattavan metsätalouden harjoittamisen näkökulmasta. Tämä tarkoittaa muun 
muassa sitä, että käyttöyksiköiden metsälöiden muoto ja koko ovat metsätalouden harjoittamisen kan-
nalta epäedulliset (Metsien käytön edistäminen maanmittaustoiminnalla. Raportti. MML. 2000)  
 
Pirstoutunut ja huonomuotoinen kiinteistörakenne aiheuttaa lisäkustannuksia sekä puun myyjille että 
ostajille sekä suunnittelu- ja neuvontaorganisaatioille (tietiheys kasvaa, rajaselvitystyö lisääntyy, pieni 
kauppa, pieni leimikkokoko, paljon yhteydenottoja, maanmuokkauskustannukset kasvavat, varasto-
paikkoja joudutaan ripottelemaan, ajourien suunnittelu vaikeampaa, kaistalehakkuu pois suljettu, ta-
loudellinen merkitys omistajalle vähenee, muuttuu marjamaaksi). 
 
Myös omistus on pirstoutunut. Omistuksen pirstoutumisen myötä kaikki ongelmat kertautuvat. Paperi-
työ lisääntyy, kun pitää saada kaikkien omistajien nimi kauppakirjaan tai valtakirjat kaikilta. Omistus on 
joskus hyvinkin hankalaa selvittää. Kaupanteko kestää, kun perikunnat neuvottelevat vuodenkin pie-
nestä kaupasta. Yksikin jarrumies saa asiat lukkoon. Kauppaa tehdään myös niin ettei varmisteta, 
onko kaikkien omistajien nimi kauppakirjassa. Lisäksi metsänomistajien kaupungistuminen on voimak-
kaasti muuttamassa vanhaa agraariomistusta, jossa metsätöillä oli merkittävä osuus tilanpidossa. Asi-
alla on paikoin suuri aluetaloudellinen merkitys metsien hoidolle ja omistajien metsistään saamalle 
tuotolle. Välillistä vaikutusta kiinteistörakenteella on metsien elinvoimaisuudelle ja monimuotoisuudel-
le, ja sitä kautta kestävälle kehitykselle ja virkistyskäytöllekin. Myös Kansallinen metsäohjelma painot-
taa edellä mainittuja seikkoja. 
 
Kansallinen metsäohjelma 
 
Vuoteen 2010 ulottuva Kansallinen metsäohjelma  (KMO) vastaa Suomen kansainvälisen metsäpolitii-
kan tarpeisiin. Ohjelmalla pyritään turvaamaan metsiin pohjautuva työ ja toimeentulo, metsien moni-
muotoisuus ja elinvoimaisuus sekä metsien kaikille kansalaisille antama virkistys.   
 
Ohjelmassa painottuvat ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä metsäosaaminen.  
 
Metsäohjelmaa toteutetaan, seurataan ja kehitetään samanlaisessa avoimen yhteistyön hengessä 
kuin se on laadittu. Ohjelman toteutuksesta vastaa metsäneuvosto, jonka työtä valmistelee sihteeristö 
ja KMO:n pääsihteeri.  
 
Maa- ja metsätalousministeriö on 29.6.2005 asettanut uuden metsäneuvoston kolmivuotiskaudeksi. 
Metsäneuvosto toimii maa- ja metsätalousministeriön tukena laajakantoisissa ja periaatteellisesti tär-
keissä metsäpoliittisissa kysymyksissä.  Puheenjohtajana toimii maa- ja metsätalousministeri Juha 
Korkeaoja. Metsäneuvoston toimikausi päättyy 28.6.2008.  
 
Kansallinen metsäohjelma 2010:n tarkistaminen 2005-2007 
 
Kansallista metsäohjelmaa (KMO) 2010 on toteutettu valtioneuvoston hyväksymänä laajana koko 
metsäsektorin kehittämisohjelmana vuodesta 1999 lähtien. Metsäsektorin toimintaympäristössä on 
vuoden 1999 jälkeen tapahtunut monia muutoksia. Raakapuun tuonti Suomeen on lisääntynyt merkit-
tävästi ja puumarkkinat ja metsäteollisuus ovat kansainvälistyneet. Ilmastonmuutos- ja biodiversiteetti-
kysymykset ovat nousemassa entistä tärkeämmiksi, samoin metsien sosiaalinen merkitys ja vaikutus 

http://wwwb.mmm.fi/kmo/asiakirjat_raportit/Kansallinen_metsaohjelma.pdf
http://www.mmm.fi/kmo/asiakirjat_raportit/MNasetus%20tehty%2029.6.2005.pdf
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aluekehitykseen. EU ja kansainväliset metsiin liittyvät sopimukset ja neuvottelut vaikuttavat yhä 
enemmän myös Suomen metsäsektoriin. 
 
Toimintaympäristön muutosten ja eräiden keskeisten tavoitteiden jälkeenjääneisyyden takia ohjelma 
tarkistetaan vuosina 2005-2007. Tarkistettu ohjelma ulotetaan metsäsektorin pitkäjänteisyyttä koros-
taen vuoteen 2015. KMO 2010:n tarkistamisen pohjaksi on saatavissa ja valmistumassa runsaasti 
tietoa: arviointeja, skenaarioita, selvityksiä ja laskelmia. 
http://wwwb.mmm.fi/kmo/toteutus_seuranta/Liitteen1bliite.rtf   
 
Metsäneuvosto toimii yhteistyöfoorumina metsiin liittyvän julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin välil-
lä. Se seuraa Kansallisen metsäohjelman toteuttamista ja tekee ehdotuksia ohjelman kehittämiseksi. 
Tänä keväänä valmistunut Kansallisen metsäohjelman evaluointi antaa aineksia ohjelman kehittämi-
seen ja tarkistamiseen. Eri hallinnonalojen yhteistoiminnan tiivistäminen tulee olemaan myös metsä-
neuvoston painopisteenä. 
 
Alueelliset metsäohjelmat 
 
Metsäkeskukset laativat toiminta-alueelleen metsälailla säädetyt alueelliset metsäohjelmat yhteistyös-
sä metsätalouden organisaatioiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Ensimmäiset metsäohjelmat laa-
dittiin vuosina 1997-98 ja ne tarkistettiin ensimmäisen kerran vuonna 2000 ja uudelleen vuonna 2005. 
 
Alueellinen metsäohjelma kokoaa yhteen alueen metsiin liittyvät tiedot ja kehittämistarpeet, muun mu-
assa metsien kestävän hoidon ja käytön sekä metsätalouden kehittämisen yleiset tavoitteet. Ne toimi-
vat maakunnan metsäpolitiikan suunnannäyttäjinä ja pohjana Kansallisen metsäohjelman (KMO) tar-
kistamisessa.  
 
Maanmittauslaitoksen kannalta asia vaikuttaa erityisesti tilusjärjestelytoimintaan, joka on eräs keino 
korjata tilannetta, jos edellytykset Kiinteistönmuodostamislainsäädännön mukaan täyttyvät, käytettä-
vissä on tarvittavat resurssit ja ennen kaikkea maanomistajat suhtautuvat myönteisesti asiaan. Tilus-
ten pirstoutumisen välillinen vaikutus myös muissa kiinteistötoimituksissa on maastotöiden vaikeutu-
minen. 
 
MML:n tilusjärjestelystrategian 2002-2006 mukaan toiminnan pääpaino on peltoalueiden tilusjärjeste-
lyiden tarpeen selvittämisessä ja  hankkeiden käynnistämisessä tarpeen mukaan. Metsäalueiden osal-
ta strategiassa todetaan, että yksittäisiin hankkeisiin ryhdytään akuutista tarpeesta keskushallinnon 
luvalla. Nyt käynnistettävän projektin tulokset voidaan hyödyntää vuosille 2007-2013 laadittavana ole-
van strategian mukaisessa metsätilusjärjestelytoiminnassa. 
 

1.2 Projektin tavoite 
 
Projektin tavoitteena on:  
 

− yhteenvedon tekeminen aikaisemmin asiasta tehdyistä selvityksistä 
− esiselvityksen tekeminen, jossa selvitetään eri vaihtoehtoja metsien pirstoutumisen nykyti-

lan analysoimiseksi kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin kustannuksin.  
− vaihtoehtojen esittäminen siitä, minkälainen rooli Maanmittauslaitoksella metsien tilusra-

kenteen selvityksessä voisi olla.  
− metsäkiinteistöjen tilusrakenteen pirstoutuneisuuden käsitteen selvittäminen tässä 

yhteydessä. 
 
Projektissa kehitetään koetyön avulla menetelmä, jonka avulla voidaan hakea ja havainnollistaa met-
säkiinteistöjen tilus- ja omistusrakennetta kuvaavia tunnuslukuja. Koetyön tulokset arvioidaan yhteis-
työssä metsäalan organisaatioiden kanssa. Arvioinnissa käydään läpi se, ovatko kehitetyt tunnusluvut 
oikeita kuvaamaan tämän hetken tilannetta. Metsäalan organisaatioista tähän arviointiin pyydetään 
mukaan koealueen metsäkeskus ja/tai metsänhoitoyhdistys. Kysymys on metsän käytettävyydestä 
erityisesti koon ja muodon mukaan, koska esimerkiksi puustoa ja maaston laatua koskevia elementte-
jä ei ole projektin käytössä. 
 

http://wwwb.mmm.fi/kmo/toteutus_seuranta/Liitteen1bliite.rtf
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2 Aikaisemmat  selvitykset 
 
Aihepiirissä aikaisemmin tehdyistä selvityksistä tehtiin yhteenveto, josta ohessa referaatit. 
 

2.1 Metsäkiinteistöjen rakenne ja omistus.   
Veijo Istolahti. Raportti. 2000 
 
Pirstoutumisen aiheuttamia ongelmia puun myyjille, ostajille ja suunnitteluorganisaatioille on raportissa 
mainittu tietiheyden kasvu, rajaselvitystyön lisääntyminen, pieni kauppa- ja  leimikkokoko, tarvittavien 
yhteydenottojen määrän kasvu, korjuu- ja maanmuokkauskustannusten kasvu, varastopaikkojen mää-
rän lisääntyminen, ajourien suunnittelun vaikeutuminen, kaistalehakkuun mahdollisuuden poistuminen, 
metsän vähäinen taloudellinen merkitys omistajille ja palstan muuttuminen ”marjamaaksi”. Omistuksen 
pirstoutumisen myötä paperityö lisääntyy, omistusta on hankala selvittää ja kaupanteko hidastuu. 
 
Työssä ehdotettiin koetyötä, jonka avulla kehitetään menetelmä, jolla voidaan hakea ja havainnollistaa 
metsäkiinteistöjen tilus- ja omistusrakennetta kuvaavia tunnuslukuja. Sen lisäksi mietittiin työkaluja 
tilus- ja omistusrakenteen parantamiseksi. Metsäalan organisaatioista tutkimuksessa olisi mukana 
alueellinen metsäkeskus, koealueen metsänhoitoyhdistys, alueellinen metsänomistajien liitto ja puun 
ostajatahon edustus. (Vrt. Istolahti: Metsien käytön edistäminen maanmittaustoiminnalla, Alakärppä: 
Metsätilusjärjestelyjen hyödyistä) 
 
Raportissa oli lueteltu metsäkiinteistöjen sellaisia ominaisuuksia, joilla on merkitystä puukaupassa 
sekä neuvonta- ja viranomaistyössä. Näitä olivat: 
 
1) Palstakoko, joka saadaan JAKO-järjestelmästä kartalta aluerajauksena tai kiinteistötunnuksella. 

Viemällä pinta-alatiedot taulukkolaskentaan voidaan laskea keskiarvoja ja mediaaneja, joita voi-
daan havainnollistaa graafisilla kuvilla.  

 
2) Käyttöyksikön koko, joka tarkoittaa saman tai samojen omistajien hallitsemia kiinteistöjä. Tämä 

saadaan niin ikään JAKO-järjestelmästä omistajahakuna. Alueena voi olla kunta, kylä tai kartalta 
rajattu alue. Käyttöyksiköitä ei saada JAKO-järjestelmästä varmuudella, jos käyttöyksiköllä on 
erinimisiä omistajia. Tieto on saatavissa esimerkiksi Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta ja 
verottajalta. Käyttöyksikön koon voi tarkistaa myös Metsäkeskuksen ylläpitämästä alueellisesta 
metsäsuunnitelmasta. Tosin järjestelmästä puuttuu usein tieto niistä pienistä yksiköistä, jotka eivät 
ole tilanneet metsäsuunnitelmaa. 

 
3) Huono palstan muoto on yleisimmin nauhamainen. Palstanmuotoa voidaan kuvata kehämitalla tai 

pituuden suhteella leveyteen. Rajamitan saa JAKO-järjestelmästä yhden rajamitan kerrallaan tai 
viemällä JAKO-järjestelmästä saadut koordinaattitiedot kiinteistöittäin taulukkolaskentaan. Tauluk-
kolaskennan avulla laskukaavoja käyttäen saadaan kiinteistöittäin kehämittoja tai palstan pituuden 
suhde leveyteen, joita voidaan verrata esimerkiksi ideaaliin kehämittaan tai pituus/leveys- suhtee-
seen. Kuviokoko ja –muoto vaikuttaa paitsi taloudellisesti myös ekologisessa mielessä. Nauha-
maisilla kuvioilla koko kuvio voi olla ekologisessa mielessä reuna-aluetta. Metsäkuvioita voidaan 
kuvata keskipinta-alalla tai muotoa kuvaavalla indeksillä, jossa kuvion rajan pituutta verrataan sen 
pinta-alaan. Kuviokoko on selvitettävissä Metsäkeskuksen alueellisista metsäsuunnitelmista. Muo-
toindeksin määrittäminen ei onnistu tämän hetken järjestelmistä suoraan. 

 
4) Lukuisa määrä käyttöyksikön omistajia aiheuttaa yleensä lisäkustannuksia. Käyttöyksiköiden 

omistajat saadaan JAKO-järjestelmästä omistajahakuna. Alueena voi olla kunta, kylä tai kartalta 
rajattu alue. Tiedoista voidaan laskea keskiarvoja ja mediaaneja, joita voidaan havainnollistaa 
graafisilla kuvilla. 

  
5) Omistajan etäisyys palstalta on luontevinta jakaa kolmeen ryhmään: alle 10 km etäisyydellä pals-

talta asuvat, 10 – 50 km etäisyydellä palstalta asuvat ja yli 50 km etäisyydellä asuvat. Tämä tieto 
saadaan JAKO-järjestelmästä ja se voidaan lajitella esimerkiksi paikkakunnittain, jolloin etäisyys 
on helposti laskettavissa. 

 



  

  

 

8

Keinoiksi tilus- ja omistusrakenteen parantamiseksi mainittiin raportissa yhteismetsän perustaminen, 
kiinteistöjen liittäminen yhteismetsään, metsäosakeyhtiön perustaminen, kuolinpesän yhteishallinto, 
yhtymä, tilusjärjestelyt, kiinteistöjen yhdistäminen ja löyhä yhteistyö. 
 

2.2 Metsien käytön edistäminen maanmittaustoiminnalla.  
Veijo Istolahti. Projektin loppuraportti. 2000 
 
Projektin tavoitteena oli löytää ne kiinteistö- ja karttajärjestelmän ongelmat, joihin puun ostajat ja kor-
jaajat, metsänkäytön suunnittelu- ja seurantaviranomaiset ja neuvontajärjestöt päivittäisessä työssään 
törmäävät sekä tehdä ongelmien ratkaisemiseksi parannusehdotuksiksi. 
 
Nykytilaa selvitettiin haastatteluin, joihin valittiin satunnaisesti Pirkanmaan alueella toimivia puun osta-
jia tai puun ostamisesta ja korjuusta vastaavia henkilöitä. Haastattelussa oli sekä suurten että keski-
kokoisten ja pienten yritysten edustajia. Puun ostajien lisäksi haastateltiin Pirkanmaan metsäkeskuk-
sen viittä toimihenkilöä, jotka edustivat metsäsuunnittelua, metsänparannushankkeita ja valvontaa. 
Neuvontajärjestöjen edustajina haastateltiin viittä metsänhoitoyhdistyksen edustajaa eri kokoisista 
yhdistyksistä. Haastatteluissa selvitettiin nykytilaa kiinteistö- ja karttatietojen käytöstä, kaava- ja suoje-
lutietojen käytöstä, kiinteistörajoihin maastossa liittyvistä ongelmista, kiinteistö- ja omistusrakenteen 
ongelmista sekä metsäsertifioinnista ja laatujärjestelmästä. 
 
Kiinteistö- ja omistusrakenteen osalta käsiteltiin tutkimuksessa tiestöä ja ojastoa, kiinteistöjen pirstou-
tumista sekä metsänomistajien kaupungistumista. Puun ostajien kokemuksen mukaan metsäteitä on 
lähes tarpeeksi. Vanhimmat metsätiet kaipaavat peruskorjausta, koska niiden runko ei kestä nykyistä 
kalustoa ja ne ovat ahtaita. Monet uudet tiet on jätetty hoitamatta. Uudisojitusta ei tarvita. Sen sijaan 
kunnostusojitusta tarvitaan. Myös metsäkeskusten mielestä uusille metsäteille ei juurikaan enää ole 
tarvetta. Uusien teiden lisäystarve Pirkanmaalla oli tutkimuksen aikaan 25 %. Vanhojen teiden perus-
parannus on välttämätöntä. Tiekunnat pitäisi saada toimimaan. Uudisojitukseen ei ole paljoa tarvetta. 
Sen sijaan kunnostusojitukseen on. Metsänhoitoyhdistysten käsitys ojituksesta ja metsäteistä on sa-
manlainen kuin puun ostajilla ja metsäkeskuksilla. 
 
Puun ostajista kaikki pitivät kiinteistöjen ja omistuksen pirstoutumista ainakin joltain osin ongelmallise-
na.  Pirstoutumisesta johtuen yleis- ja korjuukustannukset nousevat. Nauhamaisissa kohteissa on yli-
tettävä monta kiinteistöä tai ajettava pitkin sarkaa. Matka saattaa pidentyä tai joudutaan ripottelemaan 
useampia varastoja. Ajourien suunnittelu on vaikeampaa. Kaistalehakkuuta ei voi suorittaa. Mitä pie-
nempi metsälö, sitä vähemmän sillä on merkitystä myyjälle, jolloin metsänhoito ei ole välttämättä ra-
tionaalista. Nykyinen tilakoko on toiminut kuitenkin yllättävän hyvin. Pieni tilakoko tasaa puun markki-
noille tuloa ja mikäli nykyinen omistaja ei myy, niin seuraava jo myy. Omistuksen pirstoutumisen myötä 
paperityö lisääntyy. Omistus voi olla hankala selvittää. Kaupanteko perikuntien kanssa kestää. Metsän 
yhteisomistusmuotojen kehittämiseen puun ostajat suhtautuivat kriittisesti, vaikka lähes kaikki pitivät 
sitä tarpeellisena. Nykyisiä yhteismetsiä pidettiin lähes kaikissa vastauksissa hyvinä, tosin niidenkin on 
oltava riittävän suuria. 
 
Metsäkeskuksen vastaajilla oli pirstoutumisesta sama käsitys kuin puun ostajilla. Ison metsän käyttö 
on helpompaa suunnitella ja kestävän metsätalouden harjoittamiseen voidaan satsata enemmän. Tuo-
tiin esiin myös se, että eri kehitysvaiheissa olevien metsien arviointi perustamisvaiheessa on vaikeaa. 
Samoin saattaa hankintatyö olla yhteismetsässä vaikeaa. Suojeluihmiset saattavat nähdä asian niin-
kin, että pienet tilat tulevat tätä kautta tehometsätalouden piiriin ja se on siltä kannalta huono asia. 
Myös metsänhoitoyhdistysten mielikuva pirstoutumisen aiheuttamista ongelmista oli sama kuin puun 
ostajilla. Lisäksi tuotiin esiin, että perikunnat jatkavat niin kauan kuin metsä on pinta-alaverotuksessa 
eli vuoden 2005 loppuun, jonka jälkeen niitä ryhdytään purkamaan. Yhteisomistusmuotojen aikaan-
saaminen on toivottavaa, mutta asenteista johtuen vaikeaa. Yhtymää pidettiin realistisimpana. Yh-
teismetsän ja osakeyhtiön perustamista pidettiin vaikeana. Osa piti osakeyhtiötä hyvänä, koska siihen 
liittyi sijoitusmahdollisuus. Nykyistä osakeyhtiömallia on kuitenkin jalostettava. Yhteisomistusmuotojen 
toteuttamiseen tarvitaan verkosto, jossa metsänhoitoyhdistys voisi toimia tunnustelijana. 
 
Metsänomistajien kaupunkilaistuminen aiheuttaa puun ostajien mielestä metsänhoidon muuttumista 
tempoilevaksi, jolloin syntyy ensiharvennusrästejä.  Yhteydenpito myyjään on usein vaikeampaa. Kiel-
teinen mediailmapiiri hidastaa myös kaupantekoa. Suuret metsänomistajat tuntevat usein metsänsä 
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arvon ja toimivat sen mukaisesti. Ongelma on enemmän pienten tilojen kohdalla. Myös metsäkes-
kuksen vastaajien mielipiteet olivat samankaltaisia puun ostajien kanssa. Osa kaupunkilaismetsän-
omistajista luottaa ammattimiehiin, osa taas kannattaa luonnontilaa. Metsänhoitoyhdistysten 
haastatteluista ilmeni, että valtakirjamyynti on lisääntynyt ja palvelusopimuksia on kehitelty. 
Kaupunkilaismetsänomistajat lähtevät kyllä liikkeelle kun tehdään aloite. Metsätaloussuunnitelmien 
tekeminen on entistä tärkeämpää.  
 
Ratkaisumahdollisuuksiksi kiinteistöjen pirstoutumisen aiheuttamiin ongelmiin annettiin seuraavat eh-
dotukset: Yhteisomistusmuotoja on kehitettävä niin, että ne ovat houkuttelevia verrattuna kiinteistön 
jakoon. Sellaisia toimia on edistettävä, joilla voidaan koota metsäkiinteistöjä laajemmiksi kokonaisuuk-
siksi. Kyseeseen tulevat lähinnä yhteismetsä tai metsäosakeyhtiö. Metsähtymä on yksi ehkä hel-
poimmin toteutettavista vaihtoehdoista. Yhteismetsää pidettiin erittäin hyvänä omistusmuotona. Met-
sätaloutta tulee edistää kiinteistökokoa kasvattamalla. Yhtenä keinona on metsäkiinteistöjen osto. Ti-
lusjärjestely tulee säilyttää keinovalikoimassa ainakin silloin kun suuret hankkeet vievät elintilaa met-
sätaloudelta. Liitettynä johonkin muuhun toimenpiteeseen se voi olla hyvä ratkaisumalli. 
 

2.3 Metsätilusjärjestelyjen hyödyistä.  
Jenni Alakärppä. Diplomityö. 2003 
 
Alakärpän  tutkimuksessa on tarkasteltu tilusjärjestelytoimitusten ja niistä lähinnä uusjaon vaikutusta 
metsäkiinteistöjen rakenteen ja tuottavuuden parantamiseen.   
 
Tutkimuksessa tutkittiin koetyönä metsäkiinteistöjen tilus- ja omistusrakennetta kuvaavia tunnuslukuja 
ja niiden hyvyyttä rakenteen kuvaajina. Koetyön kohteena oli kaksi metsäaluetta Pirkanmaan maa-
kunnassa, joista toinen oli tilusrakenteeltaan huono ja sekava ja toinen tyypillinen Pirkanmaalainen 
metsäalue. 
 
Rajatun tutkimusalueen ja sen sisällä olevien metsäpalstojen omistajien käyttöyksiköiden tilus- ja 
omistusrakennetta kuvaamaan oli kerätty seuraavia tunnuslukuja: 
 

− käyttöyksiköiden lukumäärä 
− kiinteistöjen, palstojen, kappaleiden ja tuotantolohkojen lukumäärä / käyttöyksikkö 
− palsojen lukumäärä / kiinteistö, myös keskimäärin 
− eri omistajaryhmien omistusosuudet rajatun alueen metsäpalstoista 
− eri omistajaryhmien omistusosuudet rajatun alueen metsämaan pinta-alasta 
− omistajien lukumäärä yhteensä 
− käyttöyksikön keskimääräinen pinta-ala, lukumäärä kokoluokittain 
− kiinteistöjen keskimääräinen pinta-ala, lukumäärä kokoluokittain 
− metsäpalstojen  / -kappaleiden keskim. pinta-ala, lukumäärät kokoluokittain 
− metsätuotantolohkojen keskimääräinen pinta-ala, lukumäärä kokoluokittain 
− käyttöyksikön kokonaisala, kokonaismetsäala ja kokonaispeltoala 
− käyttöyksikköön kuuluvan metsämaan pinta-ala ja metsäpalstojen / kappaleiden sekä tuo-

tantolohkojen lukumäärä a) tutkimusalueella b) ulkopuolella 
− käyttöyksikköön kuuluvan peltomaan pinta-ala ja peltokappaleiden lukumäärä 
− metsäpalstojen / -kappaleiden ja tuotantolohkojen keskileveys ja –pituus 
− metsäpalstojen ja tuotantolohkojen leveyden ja pituuden välinen suhde 
− kiinteistöjen keskimääräinen rajanpituus 
− metsäpalstojen / -kappaleiden ja tuotantolohkojen keskimääräinen kehämitta 
− metsäpalstan / -kappaleen ja tuotantolohkon kehämitta suhteessa pinta-alaan 
− talouskeskuksen etäisyydet peltokappaleista kulkuyhteyttä pitkin 
− talouskeskuksen etäisyydet metsäkappaleista ja tuotantolohkoista 
− talouskeskuksen ja palstojen etäisyyksien pinta-aloilla painotettu keskiarvo 
− tietiheys rajatulla alueella. 

 
Hyviksi tunnusluvuiksi kiinteistörakenteen pirstoutumista kuvaamaan todettiin  palstojen ja tuotanto-
lohkojen lukumäärä käyttöyksikköä kohden, palstojen ja tuotantolohkojen pinta-alat sekä näistä laske-
tut lukumääräiset pinta-alaluokkajakaumat ja keskiarvot. Palstojen ja tuotantolohkojen muotoa kuvaa 
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parhaiten leveyden ja pituuden välinen suhde sekä leveyden ja pituuden välinen suhde eri koko-
luokissa tai vaihtoehtoisesti eri leveysluokissa. Käyttöyksikön metsäpalstojen sijaintia toisiinsa nähden 
on tutkimuksen mukaan vaikea ilmaista tunnusluvuilla ja oli parhaiten havainnollistettavissa kartalta. 
Käyttöyksikön talouskeskuksen ja metsäpalstojen väliset etäisyydet on järkevintä ilmaista pinta-alalla 
painotettuna keskietäisyytenä, joskin eri etäisyysluokkiin jaettu metsämaan pinta-alan määrä tai met-
säpalstojen määrä on kaaviona erittäin havainnollinen. Tietiheys (metriä/ha) kuvaa tieverkoston katta-
vuutta. Tämän lisäksi tunnuslukuna voisi käyttää metsien keskimääräistä lähikuljetusmatkaa. 
 
Tutkimuksessa todettiin, että mahdollisia tiedon lähteitä metsäkiinteistöjen pirstaloitumisen tutkimiseen 
ovat JAKO-järjestelmä, metsäkeskusten metsäsuunnitelmat ja ilmakuvat. Tutkimuksessa pinta-
alatiedot saatiin JAKO:sta, metsäalueet selvitettiin peruskarttapohjan ja kiinteistötietojen avulla ja talo-
uskeskukset haettiin omistajan osoitteen perusteella Keltaisten Sivujen www-sivuilta karttahakuna. 
Kuolinpesien osalta osakkaiden lukumääriä, nimiä ja asuinpaikkoja ei selvitetty. Tutkimus rajoittui yksi-
tyismetsäkiinteistöihin. 
 

2.4 Selvitys metsien kiinteistörakenteesta.  
Olli Mustonen. Erikoistyö. 1987 
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli luoda menettelymalli, jonka avulla saataisiin kerätyksi vertailukelpoisia, 
yleispiirteisiä tietoja metsien kiinteistörakenteesta koko maan alueella. Tutkimuksessa tarkasteltuja 
kiinteistörakenteen ongelmatyyppejä olivat nauhamaiset metsäpalstat, enklaavien rikkomat metsäalu-
eet, ulkometsäpalsta-alueet, pienten metsäpalstojen muodostamat alueet sekä hajallaan olevat met-
säpalstat. 
 
Nauhamaisuudesta aiheutuvia haittoja ovat mm. rajojen aukipitokustannusten lisääntyminen, leimik-
kokoon jääminen pieneksi, kuljetusolojen ja ojituksen vaikeutuminen ja metsäyhteistyön hankaloitumi-
nen. Suurimmillaan haitat ovat silloin, kun konetyösuunta on nauhan leveyssuuntaan. 
 
Enklaavit sotkevat ja hajanaistavat kuntajakoa. Samalla ne vaikeuttavat metsän hoitoa ja puunkorjuuta 
rikkomalla metsäalueita ja hajanaistavan niitä. Myös omistuksesta voi olla epäselvyyttä. Tämä taas 
tyrehdyttää puun myynnin osin tai kokonaan. 
 
Ulkometsäpalstat aiheuttavat metsänhoitorästejä, jolloin metsän kasvu jää ulkometsäpalstoilla usein 
muita alueita huonommaksi. Ongelmien suuruuteen ulkometsäpalstoilla vaikuttaa palstan koko ja 
muoto. 
 
Metsäpalstojen pieni koko rajoittaa hakkuumahdollisuuksia. Leimikot jäävät liian pieniksi, mikäli met-
sästä halutaan tuloja säännöllisin väliajoin. Pienet leimikot lisäävät myös korjuukustannuksia. Pienillä 
leimikoilla ei pystytä hyödyntämään työmenetelmissä ja koneellistumisessa tapahtuvaa kehitystä sa-
massa laajuudessa kuin suuremmilla työmailla. 
 
Hajallaan olevat metsäpalstat aiheuttavat kustannuksia silloin, kun omistajalla on leimikoita 
useammalla palstalla. Tällöin aiheutuu lisäkustannuksia koneiden ja työvoiman siirtelystä. Mikäli 
palstat ovat lisäksi pieniä, tulee pienuudesta johtuvat ongelmat hajaantuneisuuden lisäksi. Jossain 
tapauksissa saattaa metsäpalstojen monilukuisuus aiheuttaa epätietoisuutta omistussuhteista. 
Varsinkin, jos alueella on edellisten sukupolvien toimesta tehty sovintojako. 
 
Tutkimus tehtiin peruskartoilta suoritettuna tarkasteluna. Alueet valittiin siten, että ne muodostaisivat 
yhtenäisen alueen, jolta muodostettava leimikko olisi vähintään 500 – 600 m3. Alueen vähimmäis-
kooksi edellytettiin 200 ha. Mikäli vuosittain hakataan saman verran kuin metsä kasvaa (tutkimusajan-
kohtana Pohjois-Pohjanmaalla 2,6 m3/ha/vuosi), pitäisi tuotantoyksikön olla pinta-alaltaan 190 – 230 
ha. Alueista rajattiin pois ranta-alueet, pellot sekä kotipalsta-alueet. Nauhamaiset metsäpalstat oli tut-
kimuksessa jaettu alueisiin, joiden palstojen keskileveys on alle 100 m, 100 – 150 m ja 151 – 200 m. 
Enklaavien rikkomiin alueisiin otettiin mukaan ne alueet,  missä silmämääräisesti tarkasteltuna en-
klaavi haittaa tilojen käyttöä. Ulkometsäpalstoihin oli otettu mukaan vain palstat, jotka sijaitsivat kym-
menien kilometrien päässä talouskeskuksista ja joihin kuului useamman rekisteriyksikön tiluksia. 
Koonsa puolesta ongelmallisena metsäpalstana pidettiin tutkimuksessa alle 20 ha palstaa. Myös tätä 
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suurempia palstoja pidettiin ongelmallisena, mikäli oli selvää, että palsta oli sovintojaettu pienemmiksi 
osiksi. Yli 20 ha palstojen sisällyttämistä tutkimusalueisiin pyrittiin välttämään. 
 
Tutkimus osoitti, että yhtä otantakuntaa lukuun ottamatta kaikissa kunnissa oli alueita, joilla esiintyi 
ongelmia metsien kiinteistörakenteessa. Useissa kunnissa ilmeni useita ongelmatyyppejä, mutta muu-
tamissa kunnissa löytyi pääasiallisesti vain yhtä tyyppiä. 
 
Tutkimuksessa käsiteltyjä tilusrakennetta parantavia menetelmiä ovat tilusvaihto, uusjako, yhteismet-
sän muodostaminen sekä yhteistoiminta-alueiden muodostaminen. Kapeille nauhamaisille kohteille on 
tutkimuksessa suositeltu yhteismetsän muodostamista. Palstakoon kasvaessa soveltuu myös uusjako, 
jonka tulosta voidaan edelleen parantaa muodostamalla alueesta jaon jälkeen yhteistoimintaan perus-
tuva yksikkö. Enklaavien kohdalla tutkimuksessa suositeltiin lunastusta ympäröiviin tiloihin.  Jos alue 
on pahoin pirstoutunut, voidaan tulosta edelleen parantaa uusjaolla. Ulkometsäpalsta-alueet soveltu-
vat hyvin yhteismetsiksi. Mikäli ulkometsäpalsta on kooltaan riittävän suuri ja kiinteistörakenne alueella 
riittävän hyvä, voidaan alueelle muodostaa yhteistoiminta-alue. Pienille metsälöille soveltuu tutkimuk-
sen mukaan erityiset tarkoitukseen suunnitellut yhteistoimintamuodot. Uusjako ja yhteismetsän muo-
dostaminen eivät yleensä sovellu näille alueille. Hajanaisten palstojen järjestelyyn soveltuu parhaiten 
uusjako ja yhteistoiminnan lisääminen. 
 

2.5 Metsätilusjärjestelyn metsätaloudellinen hyöty.  
Jari Linjala. Raportti. 1986 
 
Tutkimuksessaan Linjala vertailee Pernajan kunnan Torsbyn kylässä sijaitsevan metsäalueen uusjaon 
ja vaihtoehtoisesti yhteismetsäksi muodostamisen metsätaloudellisia hyötyjä. Lisäksi tutkimuksessa 
selvitetään hyötyjen määritysperusteita. Hyötyjen selvittäminen on jaettu neljään ryhmään; metsän-
omistajille, metsänhoitoyhdistykselle, puunhankintaorganisaatiolle ja yhteiskunnalle koituvat rahassa 
mitattavissa olevat hyödyt. 
 
Esimerkkialueena tutkittu alue Pernajan kunnan Torsbyn kylässä oli pinta-alaltaan 148,26 ha. Aluee-
seen ei ole luettu mukaan sähkölinjan ja valtatie 6:n aluetta. Alue jakautui kahteenkymmeneen erilli-
seen palstaan; 16 yhdensuuntaista 20 – 60 metriä leveää kaistaa, joista yksi oli jakautunut poikittais-
suunnassa viiteen palstaan. Maanomistajia tai maanomistajaryhmiä alueella oli 15. Yhdellä maan-
omistajalla oli enimmillään kaksi palstaa alueella.  
 
Alueen inventointi suoritettiin kuvioittain arvioimalla. Metsäkuvioita tehtäessä ei otettu huomioon tilan 
rajoja, vaan kuviot pyrittiin rajaamaan mahdollisimman suuriksi. Arviointi tehtiin maastotyönä käyttäen 
apuna 1:10 000 mittakaavaista pankromaattista mustavalkoista ilmakuvaa. Inventoinnintuloksena syn-
tyi kuvioille maasto- ja puustotunnukset. 
 
Toisessa vaiheessa alueelle tehtiin tulevien hakkuumahdollisuuksien selvittämiseksi puuntuotanto-
ohjelma simuloimalla metsän kehitystä 90 vuoden ajalle. Optimoinnilla haettiin sellainen puuntuotanto-
ohjelma, joka toteuttaa alueella kestävyyden periaatteen ja tasaiset hakkuumahdollisuudet.  Simuloin-
tiohjelmana käytettiin Helsingin Yliopiston MELA-ohjelmaa ja lähtötietoina maastoinventoinneissa saa-
tuja tietoja. Inventoinnin perusteella selvisi, että alueen metsien kehitysluokkajakauma on vääristynyt. 
Vain keski-ikäisen metsän osuus alueella oli tavoitejakauman mukainen. Hakkuukypsää metsää alu-
eella oli liikaa ja nuorta metsää liian vähän. Puuntuotanto-ohjelmassa pyrittiin kehitysluokkajakauman 
korjaamiseen noin 40 vuoden kuluessa. 
 
Kolmannessa vaiheessa digitoitiin alueen uudet kuviot, uusjakorajat, yhteismetsärajat sekä uudet ja 
vanhat rajat. Kuviot jaettiin osakuvioihin eri maanjakovaihtoehdoissa. Jokainen osakuvio muodostaa 
kyseisessä maanjakotapauksessa itsenäisen metsäkuvion. Nautintatilanteessa alueelle muodostui 
236 metsäkuviota. Kuvion minimipinta-alaksi asetettiin 0,2 ha. Uusjakovaihtoehdossa alueelle muo-
dostui 120 metsätalouskuviota. Yhteismetsävaihtoehdossa alueelle muodostettiin 83 erillistä metsäku-
viota. Nautintatilanteen mukaisissa maanjako-oloissa keskimääräinen leimikon pinta-ala on 0,63 ha. 
Uusjakotilanteessa leimikon keskimääräinen pinta-ala 1,23 ha ja yhteismetsävaihtoehdossa 1,78. 
 
Neljännessä vaiheessa laskettiin korjuukustannukset leimikon koon funktiona ensiharvennuksessa, 
toisessa harvennuksessa, kolmannessa harvennuksessa ja päätehakkuussa sekä mänty että kuusi-
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leimikoissa.  Laskentaohjelmana käytettiin Metsätehon Puunkorjuun suunnittelusysteemiä. Korjuu-
kustannuksiin sisältyvät laskelmassa suunnittelu- ja mittauskustannukset, työnjohtokustannukset, var-
sinaiset korjuukustannukset sekä metsäkuljetuskustannukset. Kustannusten ja hintojen laskeminen 
tapahtui niille metsänhoidon ja puunkorjuun työvaiheille sekä hallinnon tekijöille, joista oli saatavissa 
empiiristä tutkimustietoa kustannuksiin vaikuttavista tekijöistä. Tästä syystä tutkimus ei kattanut kaik-
kia työlajeja eikä hallintokuluja vaan puunkorjuun, maanpinnan muokkauksen ja kantohinnat.  
 
Viidennessä vaiheessa laskettiin korjuuketjun kokonaiskustannukset kannolta tehtaalle, kantorahatulot 
yksikköhinnan korjauksineen ja maanpinnan käsittelykustannukset eri maanjakotapauksissa kuvioit-
tain. Käytetty ohjelma laski ensiksi kuvion metsäkuljetusmatkan, pinta-alan ja pääpuulajin perusteella 
peruskantohinnat ja kantohintojen metsäkuljetus- ja korkokustannukset, uudistusalan maanmuokka-
uksen kustannukset sekä korjatun kantohinnan kaikissa hakkuissa. Toiseksi ohjelma laski syötetylle 
kuviolle metsäkuljetuskustannukset, autokuljetuskustannukset ja korjuun työnjohto-, suunnittelu-, mit-
taus-, ja varsinaiset korjuukustannukset.  
 
Metsätalouden tuottavuutta pyritään nostamaan työmenetelmiä kehittämällä, töitä koneellistamalla 
sekä suunnittelu- ja valvontamenetelmiä kehittämällä. Päähuomio on puunkorjuun rationalisoinnissa. 
Puunkorjuun kustannuksiin vaikuttaa merkittävästi työmaan koko. Koneellisten menetelmien kannatta-
vuus on sitä parempi, mitä suurempi on koneiden käytön tehoaika. Oleellista on se, että työkohteet 
ovat mahdollisimman suuria, jolloin siirto ja valmisteluajat jäävät mahdollisimman pieniksi. Raportin 
mukaan puunkorjuussa työkohteen on oltava vähintään 400 m3:n suuruinen, jotta koneellisten korjuu-
menetelmien käyttö olisi kustannuksiltaan edullista verrattuna miestyövoimaan. Kustannusoptimin mu-
kaisen työkohteen koko kasvaa palkkatason ja koneellistumisasteen kohotessa. Mitä järeämpi kor-
juumenetelmä, sitä suuremmat kohteet ja lyhyemmät etäisyydet  työkohteiden välillä.  
 
Myös metsänhoitotoimenpiteiden kustannuksiin vaikuttaa työkohteen koko. Osa metsänhoitotöiden 
kustannuksista, kuten työnjohto-, suunnittelu-, valmistelu-, valvonta- ja kulkemiskustannukset, ovat 
kiinteitä yhdelle kohteelle kohdistuvia. Erityisesti kulotuksissa, maanpinnan valmistuksessa, lannoituk-
sessa ja ojituksessa kiinteiden kustannusten osuus on suuri. Metsätalouden hallinto ja yleiskustan-
nukset kohdistetaan korjatuille puumäärille. Työkohteiden suurenemisella ja tehostetulla suunnittelulla 
saavutetaan hallinnon ja suunnittelun resurssien tehokkaampi käyttö. 
 
Tehokkaampien koneiden myötä on puunkorjuun työkohteiden vastaavasti suurennuttava. Tämä edel-
lyttää metsälöiden pinta-alan suurenemista, jos halutaan saada hakkuutuloja yhtä usein kuin ennen-
kin. Toinen vaihtoehto on hakkuiden välisen ajanjakson pidentäminen eli hakkuukierron pidentäminen 
esimerkiksi vuodesta kahteen. Tietyn metsälön puitteissa puunkorjuun työkohteita voidaan suurentaa 
lisäämällä korjattavaa puumäärää hehtaaria kohti,  mikä edellyttää hakkuiden voimaperäistämistä. 
Puunmyyntien välistä aikaa voidaan myös pidentää, jolloin yhdellä kertaa hakataan entistä suuremmat 
puumäärät. Tällöin pyritään suunnittelemaan puunkasvatuksen käsittely-yksiköt eli metsäkuviot mah-
dollisimman suuriksi. Tämä vaatii paljon aikaa ja suunnittelua, koska vierekkäiset metsäkuviot voivat 
olla eri kehitysluokkaa.  Kolmas vaihtoehto on puuntuoton lisääminen hehtaaria kohti, joka on hidasta 
ja vaativaa. Neljäntenä ja parhaimpana keinona on metsälön suurentaminen hankkimalla lisää tuotan-
topinta-alaa. 
 
Perinnönjaoista johtuneet maatilojen halkomiset ja maatilojen metsien myynti määräaloina ovat johta-
neet tila- ja metsälökoon pienenemiseen ja pirstoutumiseen. Yksityismetsälöiden rakenteen kehittämi-
seksi on estettävä metsien pirstoutumisen jatkuminen edelleen. Tähän on annettu tutkimuksessa vaih-
toehdoiksi osittamisrajoitukset ja osittamishalukkuuden vähentäminen. 
 
Ongelmien ratkaisuvaihtoehdoiksi mainitaan tutkimuksessa metsänomistajien vapaaehtoinen yhteis-
toiminta, tilojen suurentaminen, tilusvaihdot, uusjaot ja metsien yhdistämiset. Metsänomistajien yhteis-
työ voi olla projektiyhteistyötä, jatkuva toiminnallinen yhteistyö ja jatkuva hallinnollinen yhteistyö. 
 
Metsänomistajille koituu tilusjärjestelyistä seuraavanlaista hyötyä: 
 

− kantohinta nousee 
− suunnittelu- ja hallintokustannukset yksikköä kohden pienenevät metsänhoitotöissä ja 

puunkorjuussa 
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− suurten hankintapuuerien myynti on helpompaa kuin pienten ja suurten pystykauppa-
kohteiden markkinointi on helpompaa suuremman kysynnän vuoksi kuin pienten 

− hankintahakkuiden taloudellisuus paranee 
− kulkemiskustannukset pienenevät 
− hallintokulut pienenevät 
− toiminta ja suunnittelu on joustavampaa 
− hakkuisiin voidaan valita tarkoituksen mukaiset työmenetelmät 
− suuressa metsälössä on enemmän perusteita suunnitelmallisen metsätalouden 

toteuttamiseen kuin pienessä metsälössä 
− suuressa metsälössä voidaan suunnitella rationaalisten korjuu- ja puuntuotantomene-

telmien kustannusoptimin mukaisia työkohteita 
− suurissa metsälöissä rajalinjojen määrä vähenee jonka myötä tuottamattoman maan-

pinta-alan määrä pienenee 
− metsänhoitotöiden suoritushalukkuus lisääntyy. 

 
Metsänhoitoyhdistyksille koituvat hyödyt ovat seuraavat: 
 

− leimikoiden suunnittelu- ja arviointikustannukset pienenevät 
− toimihenkilöiden työ tehostuu. 

 
Puunhankintaorganisaatiolle koituvat hyödyt ovat seuraavat: 
 

− kiinteät kustannukset , kuten ostotyön kulkemis- ja palkkakustannukset, leimikon suun-
nittelu, työn suunnittelu ja huollon järjestäminen, koneiden ja työvoiman siirtokustan-
nukset, jakautuvat suuremmalle puumäärälle, jolloin puunhankinnan kustannukset kuu-
tiometriä kohden laskevat ja puunkorjuun taloudellisuus paranee 

− leimikon koon vaikutus korjuukustannuksiin laskee jyrkästi avohakkuissa 300 – 400 
kuutiometriin saakka ja harvennushakkuissa 200 kuutiometriin saakka. Sitä suurem-
missa leimikoissa korjuun yksikkökustannukset laskevat vain lievästi, suurten työkoh-
teiden ketjutus on puunhankintayritykselle helpompaa kuin pienten työkohteiden 

− suurten leimikoiden pystymyynti takaa korjuuorganisaatiolla riittävän leimikkoreservin 
− puunhankintatavoitteet saavutetaan pienemmillä ostotoimenpiteillä. 

 
Yhteiskunnalliset hyödyt ovat seuraavat:  
 

− metsätalouden tuottavuus paranee 
− metsätalouden tuotantoketjun eri osapuolten kesken jaettavissa oleva rahamäärä kas-

vaa 
− metsätalouden ansiotaso kasvaa, jolloin puun tuotantoon sijoittamisen mielekkyys pa-

ranee 
− puun tarjonnan kasvu mahdollistaa metsäteollisuuden tuotannon kasvun ja kansantulon 

lisääntymisen.  
 
Tutkimuksen perusteella yhteismetsän perustaminen olisi ollut sekä metsänomistajalle, että korjuuor-
ganisaatiolle hieman uusjakoa hyödyllisempi ratkaisu. 
 

2.6 Peltoalueista tehtyjä tutkimuksia 
 
Peltojen inventointitutkimus  
Maatilahallitus. Julkaisu no 3. 1980 
 
Inventoinnissa selvitettiin, kuinka paljon maassamme on sellaista peltoa, joka laatunsa, sijaintinsa ja 
muiden järkiperäisten maataloustuotannon kannalta merkityksellisten tekijöiden perusteella olisi säily-
tettävä maataloustuotannossa. Luokituksessa käytettiin perus- ja topografikartta-aineistoa. Käytettyjä 
luokitteluperusteita olivat maan luontainen tuottokyky, tilussuhteet, peltokuvion muoto, peltojen keskit-
tyneisyys, pellon ulkoinen sijainti ja maan kysyntä maatalouden ulkopuolisiin tarkoituksiin. 
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Tilusjärjestelyiden tarveselvityksen sisällöstä peltoalueilla. Anne Ala-Orvola, diplomityö 2004 
 
Työn tarkoituksena on kuvata maaseutualueiden maankäytön suunnittelun tasoa ja Maanmittauslai-
toksen nykyistä tilusjärjestelytoimintaa välineenä toteuttaa asetettuja tavoitteita. Tärkeimmät peltouus-
jaon tarveselvitysvaiheessa käytettävät aineistot ja tietolähteet ovat JAKO:n maastotietokanta ja ilma-
kuvat, IACS-aineisto, alueeseen kohdistuvat maankäytön suunnitelmat ja aluekehitysohjelmat, metsä-
suunnitelmat, kyselyt maanomistajille ja viljelijöille sekä sidosryhmäyhteistyö. 
 
Peltotilusjärjestelyjen tarve ja mahdollisuudet Suomessa.  
Väinö Ylikangas. Raportti.  2004 
 
Jokaisesta maakunnasta otettiin 2 – 4 kuntaa edustamaan erilaisia, kunkin maakunnan peltotilusra-
kenteiltaan tyypillisiä olosuhteita. Valituiksi tuli 68 kuntaa, joista selvitettiin peltolohkorekisterin avulla 
CAP- tukikelpoisten peltojen kokonaisala, peruslohkojaotus, vuokrausten määrä, käyttöyksikköjen 
määrä ja kokojakauma, peruslohkojen kokonaismäärä, peruslohkojen keskikoko, peruslohkojen koko-
jakauma ja etäisyys talouskeskuksesta sekä eri etäisyyksillä olevien peruslohkojen keskikoot. Tar-
kempaa analyysia varten selvitettiin samat tiedot erikseen seitsemästä tilakokoluokasta ja neljästä 
kustakin kunnasta satunnaisesti valitusta yksittäisestä  käyttöyksiköstä. Selvitys tehtiin JAKO:lla.  Arvi-
oitaessa tilusjärjestelymahdollisuuksia kunnittain otettiin tilusjärjestelyjen luontaiset edellytykset  huo-
mioon antamalla eri arviointiperusteille (laajuus, yhtenäisyys, tiheys ja etäisyys) arvot yhdestä kol-
meen, kolmen merkitessä parhaimpia olosuhteita. 
 
Edellä lyhyesti referoiduissa peltotilusjärjestelyjä koskevissa julkaisuissa tehtyjä päätelmiä ja periaat-
teita voidaan soveltuvin osin käyttää apuna myös metsätilusjärjestelyjen ongelmakenttää analysoita-
essa. 
 

3 Nykytilan selvitys 
 
Nykytilan selvitys tehtiin haastattelututkimuksena, jossa haastateltiin metsäkeskusten ja metsänhoi-
toyhdistysten toimihenkilöitä sekä Maanmittauslaitoksen tilusjärjestelytehtävissä olevia ja arviointitoi-
mituksia tekeviä toimitusinsinöörejä.  Kyselyyn  saatiin vastauksia seuraavasti: Metsäkeskukset 8 kpl, 
metsänhoitoyhdistykset 15 kpl ja Maanmittauslaitoksen toimitusinsinöörit 14 kpl. Kysely lähetettiin en-
sin kaikille metsäkeskuksille. Saatujen vastausten perusteella lähetettiin kysely seuraavaksi paikallisil-
le metsänhoitoyhdistyksille. Ohessa kyselyjen yhteenvedot (liitteenä kyselylomake, liite 1). 
 

3.1 Yhteenveto Metsäkeskusten vastauksista 19. 7. 2006 
 
Kyselyyn vastanneet metsäkeskukset: 
 

Etelä-Pohjanmaa 
Lappi 
Keski-Suomi 
Pirkanmaa 
Lounais-Suomi 
Pohjois-Savo 
Pohjois-Pohjanmaa 
Pohjois-Karjala 

 
 
Pirstoutumiseksi koettiin yleensä palstan  ja  tilan pieni koko sekä huono muoto. Huonon muodon 
osalta nauhamaisuus oli haittaavista tekijöistä merkittävin. Hajanaisuutta (palstojen keskietäisyys toi-
sistaan) pidettiin merkittävänä tekijänä lähinnä vain niissä tapauksissa, joissa palstat olivat lisäksi pie-
niä tai huonon muotoisia. Pohjois-Pohjanmaan vastauksessa mainittiin myös monikulmaiset niittypals-
tat sekä ns. pientilat, joiden omistajatiedot eivät päivity Maanmittauslaitoksen massapäivityksissä 
Metsäkeskuksen tietokantaan. Pohjois-Karjalan vastauksessa mainittiin nauhamaisuuden ja koon 
lisäksi pienet metsäpalstat ilman tieyhteyksiä, epäsäännöllisen muotoiset palstat, peltojen reunoihin 
liittyvät parin hehtaarin metsiköt,  pieniin metsälöihin liittyen yli 10 kilometrin etäisyys toisistaan sekä 
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parin hehtaarin metsiköt,  pieniin metsälöihin liittyen yli 10 kilometrin etäisyys toisistaan sekä haja-
asutuksen lisääntyminen. 
 
Osassa vastauksia oli kiinnitetty huomiota palstakoon pienuuden (kuva 1) lisäksi tilakoon pienuuteen. 
Liian pienenä pidetty tilakoko suureni pohjoiseen mentäessä. Lapissa ongelmia tuottavan koon raja oli 
30 – 40 ha, samoin Pohjois-Savossa. Keski-Suomessa ongelmallisen tilakoon rajana pidettiin 30 heh-
taaria ja  Lounais-Suomessa 20 ha. Liian pienenä palstan kokona pidettiin alle n. 10 ha. 
 
 
Kuva 1. Palstan koon vaikutus 
 

etsäkappaleen kokoa pidettiin ongelmallisena Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan sekä Lapin metsäkes-

t-

y-

ris-

auhamaista muotoa (kuva 2) pidettiin ongelmana Etelä-Pohjanmaalla etenkin keski-, pohjois- ja län-

tta 

-
 

Palstan koon vaikutus

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

< 1 ha 1.1 - 2.0
ha

2.1 - 5.0
ha

5.1 - 10 ha

Suuri haitta
Kohtalainen haitta
Vähäinen haitta

 
M
kusten alueella. Pohjanmaan osalta oli vastuksessa mainittu Etelä-Pohjanmaan keski- ja länsiosat, 
esimerkkinä Ylistarosta lähes kaikki kylät. Pohjois-Pohjanmaan vastauksessa ongelma-alueiksi nime
tiin Lumijoella meren ranta-alueet, Limingasta Ketunmaa – Hartaanselkä ja Tupos, Tyrnävältä Murto, 
Iistä eteläosat sekä Olhavan merenrannan puoleiset alueet sekä Haukipudas. Ongelman todettiin kos-
kevan lähes koko Pohjois-Pohjanmaan rannikkovyöhykettä. Lapissa ongelma-alueita koon puolesta 
olivat eteläiset kunnat, joissa ongelmat keskittyvät jokivarsiin ja suurempien asutuskeskusten läheisy
teen. Pohjois-Karjalan vastauksessa koon puolesta ongelma-alueiksi oli mainittu Kiteen Haarajärvi (30 
%), Pyhäselän Suhmura (30 %), Liperin Liperi ja Taipaleen kylän taajaman läheiset alueet (15 %) se-
kä Nurmeksen Nurmes (50 %), Salmi (20 %), Salmenkylä (20 %) ja Ylikylä (10 %). Myös Pohjois-
Savon vastauksessa oli metsäkappaleiden koosta esimerkkinä mainittu asutuskeskusten lähiympä
töt. Pohjois-Savon alueella ei metsäkappaleiden koko laajemmin kuitenkaan ollut merkittävä ongelma. 
Lounais-Suomen osalta oli vastauksessa mainittu pienen tilakoon ongelma-alueeksi Somero. Keski-
Suomen metsäkeskuksen alueella koko ei ollut laaja ongelma eikä Pirkanmaan metsäkeskuksessa 
pystytty arvioimaan ongelman laajuutta.  
 
N
siosissa. Esimerkkeinä oli mainittu Alahärmä, Härmä, Isokyrö ja Valtaala. Etelä-Pohjanmaan metsäta-
lousmaasta tämä ongelma on n. 30 – 40 % pinta-alasta, pahimmilla alueilla 70 –80 %. Myös Lapin 
metsäkeskuksen alueelta löytyy ongelmallista palstan muotoa. Näitä palstoja on ympäri Lappia, mu
erityisesti jokivarsien ja muiden vesistöjen varsilla. Pohjois-Karjalassa ongelma-alueiksi nauhamai-
suuden osalta mainittiin Kiteen Ruppovaara (50 %), Nurmeksen kaupungin alue (10 %), Joensuun 
Heinävaara (10 %) sekä Liperin ja Outokummun Viinijärven vesijätöt Liperin ja Taipaleen kylissä (5 
%).  Pohjois-Pohjanmaalla nauhamaisuuden ongelma koskee samoja seutuja kuin pienien metsäkap
paleiden ongelma, näillä alueilla ongelmasta kärsii 30 – 50 % tiloista. Pohjois-Savossa sekä  Lounais- 
ja Keski-Suomessa huonoa muotoa ei yleisesti koettu ongelmaksi huonon muotoisten palstojen vä-
hyyden vuoksi. Pirkanmaalla ei pystytty arvioimaan ongelman laajuutta. 
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uva 2.K  Palstan muodon vaikutus 

ounais-Suomessa alle 50 metrin levyisistä palstoista koituvaa haittaa pidettiin kohtalaisena ja sitä 
-

 kohta-

ajanaisuutta (palstojen keskietäisyys toisistaan, kuva 3), kuten jo aiemmin mainittiin, ei juuri pidetty 

-

a 

n 

uva 3.

 

 
 
L
leveämmissä vähäisenä. Pohjanmaalla alle 50 metrin leveys tuotti suurta haittaa, 51 – 100 metrin le
veys kohtalaista ja 101 – 150 metrin leveys vähäistä haittaa. Pirkanmaalla suurena haittana pidettiin 
alle 100 metrin leveyttä ja 101 – 150 metrin leveyttä kohtalaisen haittana samoin kuin Pohjois-
Karjalassa.  Keski-Suomessa suurta haittaa tuotti alle 50 metrin leveys, 51 – 100 metrin leveys
laista ja 101 – 100 metrin leveys vähäistä haittaa, samoin kuin Pohjois-Savossa. Lapissa suurena hait-
tana pidettiin alle 100 metrin leveyttä ja 101 – 150 metriä tuotti kohtalaista haittaa.  
 
H
yksinään ongelmana. Lapissa hajanaisuus oli yleistä, samoin Pohjanmaalla. Näistä Lapissa hajanai-
suutta pidettiin itsessään ongelmana metsätalouden kannalta. Pohjois-Pohjanmaalla mainittiin haja-
naisuuden takia ongelma-alueeksi Lumijoki - Liminka - Tyrnävä-alue, jossa tilojen palstat sijaitsevat 
hajallaan kaikissa kunnissa. Myös omistuspohjaa pidettiin Pohjois-Pohjanmaalla ongelmallisena, kos
ka kolmannes metsätiloista on yhtymien tai perikuntien hallinnassa ja päätöksenteko on siten hidasta 
ja hankalaa. Perikuntien osuus tulee lisäksi kasvamaan tulevaisuudessa, koska metsänomistajien 
keski-ikä alueella on tällä hetkellä n. 60 vuotta. Pohjois-Savon vastauksessa mainittiin, että ongelm
on merkittävä pienillä palstoilla ja omatoimisille metsänomistajille. Pohjois-Karjalan osalta mainittiin 
ongelma-alueeksi Nurmeksen Ylikylä (30 %). Lounais-Suomessa ongelma ei ollut merkittävä, samoi
Keski-Suomessa. Pirkanmaalla ei pystytty arvioimaan ongelman laajuutta. 
 
K  Palstan keskietäisyyden vaikutus 

amoin, kun palstan leveyden ja koon tapauksessa, etäisyyden vaikutus näyttäisi kasvavan pohjoi-

a-
 

 

 
 
S
seen mentäessä. Lounais-Suomessa etäisyyden vaikutus oli vähäinen, Pohjanmaalla kohtalainen, 
Keski-Suomessa vähäinen, paitsi luokassa yli 15 km kohtalainen, Pohjois-Savossa kohtalainen ja L
pissa suuri, paitsi luokassa 2 – 5 km kohtalainen. Pohjois-Karjalassa etäisyyden vaikutus oli vähäinen

Etäisyyden vaikutus

0
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4
5
6
7
8
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Nauhamaisuuden vaikutus

0
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Vähäinen haitta
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u-

etsätalouden osa-alueista kiinteistörakenteen pirstoutumisesta on vastauksista päätellen eniten hait-

lla 

ounais-Suomessa metsäkappaleiden pienellä koolla on vaikutusta kaikkiin kysyttyihin metsätalouden 

eski-Suomen metsäkeskuksen alueella metsäkappaleiden pieni koko vaikuttaa puun korjuuseen, 
a 

irkanmaan metsäkeskuksen alueella metsäkappaleiden pienellä koolla oli merkittävä vaikutus puu-

 

ohjanmaan metsäkeskuksen alueella metsäkappaleiden pieni koko aiheutti merkittävää haittaa puu-

ohjois-Savon metsäkeskuksen alueella ei ollut merkittävää pirstoutuneesta kiinteistörakenteesta ai-

 

ohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksessa kiinteistörakenteen pirstoutumista ja omistajapohjan muuttu-

skus 

ohjois-Karjalan metsäkeskuksen alueella merkittävää haittaa  koitui metsäkappaleiden koosta kaikille 

3.2 Yhteenveto metsänhoitoyhdistysten vastauksista 17.7.2006 

astauksia 15 kpl. 

etsänhoitoyhdistysten kyselyt lähetettiin Metsäkeskusten vastausten perusteella valituille pohjan-
 

-

alle 5 km etäisyyksillä olevilla palstoilla, kohtalainen 6 – 15 km:n etäisyyksillä olevilla palstoilla ja su
ri yli 15 km:n etäisyyksillä olevilla palstoilla.  
 
M
taa puukauppaan ja korjuuseen. Metsänhoitoon kiinteistörakenne vaikuttaa vähiten, tosin siihenkin 
vaikutus on kohtalainen. Hajanaisuudella on osa-alueisiin vähiten vaikutusta. Palstojen pienellä koo
ja hankalalla muodolla näyttäisi olevan suunnilleen yhtä suuri (merkittävä) vaikutus kysyttyihin osa-
alueisiin.  
 
L
osa-alueisiin. Palstojen hankala muoto  vaikuttaa korjuuseen, ojitustoimintaan ja kulkuoikeuksien sel-
keyteen. Hajanaisuus sen sijaan vaikuttaa Lounais-Suomen metsäkeskuksen alueella vain ojitustoi-
mintaan. 
 
K
kauppaan, ojitustoimintaan ja kulkuoikeuksien selkeyteen. Palstojen hankala muoto taas puukauppa
lukuun ottamatta kaikkeen muuhun. Hajanaisuus vaikuttaa korjuuseen, metsänhoitoon ja ojitustoimin-
taan. Keski-Suomen metsäkeskuksen alueella ei kiinteistörakenteen pirstoutuminen kylläkään ollut 
merkittävä ongelma. 
 
P
kauppaan, korjuuseen ja ojitustoimintaan. Metsänhoitoon ja kulkuoikeuksien selkeyteen vaikutus oli 
kohtalainen. Palstojen hankala muoto aiheutti suurimmat ongelman puukaupassa ja korjuussa. Myös
ojitustoimintaan ja kulkuoikeuksien selkeyteen hankala muoto aiheutti merkittäviä ongelmia. Hajanai-
suuden aiheuttamia haittoja ei pidetty alueella kovin merkittävänä. 
 
P
kaupassa, korjuussa, ojitustoiminnassa ja kulkuoikeuksien selkeydessä. Myös metsänhoitoon pieni 
koko aiheutti kohtalaista haittaa. Palstojen hankalan muodon aiheuttamat haitat metsätalouden osa-
alueille olivat saman suuruisia, kuin pienestä koosta aiheutuneet haitat. Myös hajanaisuutta pidettiin 
Pohjanmaan metsäkeskuksen alueella puukaupan ja korjuun osalta kohtalaisena ongelmana. 
 
P
heutuvaa haittaa. Yleisellä tasolla vastauksessa todettiin haittaa koituvan kaikkiin kysyttyihin osa-
alueisiin. Sama tuli esiin Lapin metsäkeskuksen vastauksessa, jossa todettiin pirstoutuneisuudella
olevan merkittävä vaikutus kaikkiin metsätalouden osa-alueisiin, koska osa-alueet ovat sidoksissa 
toisiinsa ja työalueiden toiminnallisuuteen. 
 
P
mista pidetään vakavana ongelmana, joka aiheuttaa yhä enenevässä määrin metsätaloustoiminnan 
kannattamattomuutta alueella. Ongelmat kohdistuvat merkittävästi kaikkiin metsätalouden osa-
alueisiin, erityisesti puukauppaan, korjuuseen ja ojitustoimintaan. Pohjois-Pohjanmaan metsäke
on käynnistämässä alueellaan yhteismetsähanketta 
 
P
metsätalouden osa-alueille. Palstojen hankalasta muodosta merkittävää haittaa koitui korjuulle, ojitus-
toiminnalle ja kulkuoikeuksien selkeydelle. Kohtalaista haittaa koitui puukaupalle ja metsänhoidolle. 
Hajanaisuudesta koitui merkittävää haittaa korjuulle, muille osa-alueille vain kohtalaista tai vähäistä 
haittaa. 

 
V
 
M
maalaisille ja pohjoispohjanmaalaisille metsänhoitoyhdistyksille. Metsänhoitoyhdistysten vastausten
perusteella haitallisesti pirstoutuneena tilusrakenteena pidettiin kapeita (alle 20 – 100 m) ja pitkiä pals
toja sekä palstojen pientä kokoa (alle 2 – 10 ha). Myös pieni tilakoko aiheuttaa metsätalouden merki-
tyksen vähenemistä maanomistajille ja siten metsänhoidon laiskistumista. ”Niittypalstat” mainittiin 
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a. 

-

k-

leisesti ottaen suurta tai kohtalaista haittaa koitui useimpien vastaajien mielestä alle 5 ha:n palsta-
-

uva 4.

muutamassa vastauksessa. Palstojen suurta etäisyyttä toisistaan ei pidetty merkittävänä ongelman
Kauhava – Kortesjärven mhy:n vastauksessa mainittiin ongelmaksi yli kilometrin päässä lähimmästä 
tiestä sijaitsevat pienet palstat. Pitkiin ja kapeisiin palstoihin liittyvä kiilamainen muoto mainittiin Hauki
putaan mhy:n vastauksessa.  Useammassa vastauksessa tuli esiin se, että pitkien palstojen yhtey-
dessä voi kulun järjestäminen joka paikkaan palstalle olla vaikeaa. Metsäpohjanmaan mhy:n vastau
sessa todettiin pirstoutumisen kyllä aiheuttavan pelkästään puuntuotannon kannalta katsottuna hait-
taa, mutta metsien monikäytön kannalta tästä on puolestaan hyötyä. 
 
Y
koosta (kuva 4). Yli puolet vastanneista ilmoitti myös alle 10 ha:n palstoista koituvan suurta tai kohta
laista haittaa.  
 
K  Palstan koon vaikutus 

lueiksi, joilla on pienestä palstakoosta haittaa, mainittiin Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola ja Tornio, 

lts-

 

etsäkappaleen huonon muodon vaikutusta (kuva 5) ei koettu yhtä haitalliseksi kuin metsäkappaleen 

s-

uva 5.

 

Metsäkappaleen koon vaikutus
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A
joissa ongelma koskee n. 50 % metsätalousmaasta, Haukiputaan Haukiputaan ja Kellon kylät, Ala-
vieska, Kalajoki, Nivala ja osin Ylivieska (25 %), Korsholm (40 %) kylät Munsmo, Tölby, Miekka, Pe
mo ja Jungsund,  Närpiön kylä Yttermark, Lappajärvi, Ruukin Revonlahti ja Tuomioja (20 %), Ransilan 
Kerälä (20 %), Ilmajoki (n.1800 ha), Lapuan Hellanmaa (10 %), Pedersören Purmo ja Ähtävä (20 %) 
sekä Kannuksen Ylikannus ja Yliviirre (n. 10 000 ha). Länsi-Pohjan mhy:n vastauksessa todettiin, että
heidän toimialueellaan Keminmaassa ja Torniossa tilakoko on pienentynyt voimakkaasti viimeisen 15 
vuoden aikana. 
 
M
pienen koon vaikutusta. Silti suurin osa vastanneista koki alle 100 metrin palstaleveydestä koituvan 
vähintään kohtalaista haittaa ja alle 50 metrin leveydestä haitta oli jo suurta. Muutamassa vastaukse
sa tuli nauhamaisuuden lisäksi esiin monikulmaiset palstat, joissa on paljon pyykkejä. 
 
K  Palstan muodon vaikutus 
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lueita, joilla on haittaa nauhamaisesta palstojen muodosta, mainittiin Kauhava ja Kortesjärvi, Ala-

. 

alstojen etäisyydellä toisiinsa nähden (kuva 6) oli jonkin verran merkitystä varsinkin, jos etäisyys ylitti 

uva 6.

 
A
vieska, Kalajoki, Ylivieska, Keminmaalla lähes kaikki Kemijoesta lähtevät palstat (15%), Haukiputaan 
Haukiputaan ja Kellon kylät (80%), Hailuoto, Korsholm (40%) edellä pienen metsäkappaleen koon 
yhteydessä mainitut kylät, Närpiön Yttermark,  Haapaveden Mieluskylä (10%), Lappajärvi, Lapua (n
90%) , Pedersören Purmo ja Ähtävä sekä Kannuksen Ylikannus ja osin Yliviirre. 
 
P
6 kilometriä. Yli puolet vastanneista ilmoitti yli 15 km:n etäisyydestä olevan suuri tai kohtalainen haitta. 
Ongelmia tuottivat erityisesti ulkopalstat. Niittypalstoilla kerrottiin rajojen olevan usein hukassa ja 
karttojen epätarkkoja. 
 
K  Palstan keskietäisyyden vaikutus 

lueita, joilla ilmeni haittaa palstojen pitkistä keskinäisistä etäisyyksistä, mainittiin Kauhavan Alakylän 

u-

uva 7.
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A
ulkopalstat, jotka sijaitsevat suurelta osin Ylikylän alueella, Tornion Alavojakkala, Ylivojakkala, Ala-
raumo, Yliraumo, Laivaniemi, Laivajärvi ja Kukkola (15%), Kalajoki, Alavieska, Ylivieska, Nivala, Ha
kiputaan Haukipudas ja Kello (50%), Hailuoto, Rantsilan kunnan Rantsilan kylä (10 %), Ilmajoki sekä 
Kannuksen Ylikannus ja Yliviirre.  
 
K   Koon, muodon ja etäisyyden vaikutus metsänhoitoyhdistysten mukaan  
(0= ei vaikutusta –> 5=suuri vaikutus) 
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Yhdistelmä metsänhoitoyhdistysten vastauksista, joka koskee palstojen koon, muodon ja etäisyyden 
vaikutusta on esitetty kuvassa 7. Ongelmatyypeistä aiheutti yleisesti eniten ongelmia metsäkappalei-
den pieni koko, josta aiheutunut haitta oli keskimäärin merkittävä korjuulle, ojitustoiminnalle, metsän-
hoidolle sekä kulkuoikeuksien selkeydelle. Puukaupalle metsäkappaleiden pieni koko aiheutti keski-
määrin kohtalaista haittaa. Vastauksissa oli kuitenkin runsaasti hajontaa ja esimerkiksi kulkuoikeuksi-
en selkeydelle koitunut haitta oli suurta lähes kaikilla niillä alueille, missä kulkuoikeuksien sekavuutta 
ylipäänsä oli. Samoin oli ojitustoiminnan osalta. Metsänhoidon ja puukaupan osalta vastaukset jakau-
tuivat tasaisemmin. 
 
Palstan huono muoto aiheutti useimmiten suurta haittaa vain korjuun osalta. Muille osa-alueille muoto 
aiheutti vain yleensä kohtalaista haittaa. Vastaukset olivat puukaupan ja metsänhoidon osalta keskit-
tyneet kohtalaiseen haittaan, korjuun ja ojitustoiminnan osalta suureen haittaan ja muiden osalta ta-
saisesti kaikkiin vaihtoehtoihin. 
 
Hajanaisuus aiheutti kaikkien osa-alueiden osalta useimmiten kohtalaista haittaa. Puukaupan ja kor-
juun osalta vastaukset olivat keskittyneet kohtalaiseen ja vähäiseen haittaan. Muut osa-alueet taas 
kohtalaiseen tai suureen haittaan. 
 
Skogsvårdsföreningen Söderskogin osalta koitui eniten haittaa (5) palstojen hankalasta muodosta ja 
pienestä koosta korjuulle ja kulkuoikeuksien selkeydelle. Hajanaisuudesta koitui vähän tai kohtalaises-
ti haittaa. Eniten siinäkin korjuulle sekä kulkuoikeuksien selkeydelle. 
 
Kalajokilaakson mhy:n osalta koitui kaikista ongelmatyypeistä tasaisen paljon (4) haittaa kaikille osa-
alueille. Hieman vähemmän (3) kuitenkin muodosta ja hajanaisuudesta metsänhoidolle. 
 
Ilmajoen mhy:n alueella suurta haittaa (5) koitui metsäkappaleiden pienestä koosta sekä hajanaisuu-
desta kaikille osa-alueille. Myös palstojen hankala muoto aiheutti suurta (4 tai 5) haittaa muille osa-
alueille paitsi metsänhoidolle. 
 
Lappajärven mhy:n alueella palstojen hankala muoto ja pieni koko aiheutti suurta haittaa (5 tai 4)  kai-
kille muille osa-alueille paitsi puukauppaan, johon koitui vain kohtalaisesti haittaa (3).  Hajanaisuus 
aiheutti vain kohtalaista haittaa kaikille osa-alueille. 
 
Kauhava – Kortesjärven mhy:n alueella palstojen hankala muoto aiheutti suuria ongelmia (4 tai 5) 
muille osa-alueille paitsi ojitustoiminnalle, jolle haittaa ei koitunut. Metsäkappaleiden pieni koko aiheut-
ti myös ongelmia, jotka olivat merkittäviä puukaupalle ja korjuulle. Hajanaisuudesta aiheutuneet on-
gelmat olivat vähäisimmät. Siitä koitui kohtalaista haittaa vain puukaupalle ja korjuulle. 
 
Länsi-Pohjan mhy:n alueella suurta haittaa (4 – 5) koitui metsäkappaleiden pienestä koosta kaikille 
osa-alueille, samoin hajanaisuudesta. Palstojen koosta koitui kohtalaista haittaa puukaupalle, korjuulle 
sekä ojitustoiminnalle. 
 
Haukiputaan mhy:n alueella suurta haittaa koitui kaikille metsätalouden osa-alueille kaikista ongelma-
tyypeistä. 
 
Oulun seudun mhy:n alueella hajanaisuudesta aiheutui kohtalaista haittaa puukauppaa lukuun otta-
matta kaikille metsätalouden osa-alueille. Metsäkappaleiden pienestä koosta koitui kohtalaista haittaa 
korjuulle, ojitustoiminnalle ja kulkuoikeuksien selkeydelle. 
 
Metsäpohjanmaan mhy:n alueella ei ollut ongelmia. 
 
Haapaveden mhy:n alueella metsäkappaleiden pienestä koosta koitui eniten haittaa korjuulle ja ojitus-
toiminnalle. Myös puukauppaan ja kulkuoikeuksien selkeyteen vaikutus oli kohtalainen. Palstojen han-
kala muoto vaikutti kohtalaisesti kulkuoikeuksien selkeyteen ja suuresti ojitustoimintaan. Hajanaisuu-
delle ei ollut kuin vähäistä merkitystä metsätalouden osa-alueille. 
 
Kannuksen mhy:n alueella eniten koitui haittaa kaikista ongelmatyypeistä ojitustoiminnalle. Myös met-
sänhoidolle koitui kohtalaista haittaa. 
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Soinin mhy:n alueella merkittävin ongelma on kulkuoikeuksien selkeys, johon vaikuttaa kaikki ongel-
matyypit. Myös puukaupalle ja korjuulle koitui suurta haittaa metsäkappaleiden pienestä koosta ja 
hankalasta muodosta. Yleisesti ottaen kovin merkittäviä ongelmia ei kuitenkaan alueella ollut. 
 
Siikajokilaakson mhy:n alueella suurta haittaa koitui metsäkappaleiden pienestä koosta sekä palstojen 
hankalasta muodosta kaikille metsätalouden osa-alueille. Hajanaisuudesta suurta haittaa koitui puun-
kaupalle, korjuulle, ojitustoiminnalle sekä kulkuoikeuksien selkeydelle. 
 
Lapuan mhy:n alueella metsäkappaleiden pienestä koosta ja palstojen hankalasta muodosta oli hait-
taa lähinnä korjuulle, metsänhoitotöille ja puukaupalle. Kulkuoikeuksien selkeydelle koitui suurta (5) 
haittaa kaikista ongelmatyypeistä. Vähiten ongelmia alueella koitui ojitustoiminnalle. Hajanaisuudesta 
aiheutuneet ongelmat eivät olleet merkittäviä muuten kuin kulkuoikeuksien selkeyden kannalta. 
 
Skogsvårdsföreningen Norrskogin alueella koitui kohtalaisesti haittaa metsäkappaleiden pienestä 
koosta ja suurta haittaa alle 50 metrin levyisistä palstoista sekä palstojen yli 15 km:n etäisyydestä. 
 

3.3 Yhteenveto TJ- ja ARTO-toimitusinsinöörien vastauksista 19.7.2006 
 
Vastauksia tullut: 
 

Pohjanmaa 3 kpl 
Pohjois-Pohjanmaa 2 kpl 
Kainuu - Koillismaa 2 kpl 
Pirkanmaa 3 kpl 
Etelä-Savo 2 kpl 
Lappi 1 kpl 
Uusimaa 1 kpl 

 
Pirstoutuneena tilusrakenteena pidettiin yleisesti pientä palsta- / tilakokoa ja nauhamaista palstan 
muotoa, mutta myös palstan sijainti kaukana tiestä, kiilamaiset palstat sekä maasto-olosuhteisiin so-
pimattomuus mainittiin vastaukissa. Hajanaisuus ei juurikaan tullut esiin.  
 
Pieni tila- / palstakoko  (kuva 8) aiheutti ongelmia Pohjanmaalla Svenska Österbottenin alueella (n. 30 
%), Pohjois-Pohjanmaalla rannikon läheisyydessä (Ii, Haukipudas, Liminka), Lapissa Tornio- ja Kemi-
jokien varsilla, erityisesti Tornion ja Rovaniemen kaupungeissa ja Ylitornion, Tervolan ja Keminmaan 
kunnissa tuhansia hehtaareja. Etelä-Savon osalta ei varsinaisesti ollut laajaa metsäkappaleiden pie-
nuudesta aiheutuvaa ongelmaa, mutta maastotekijät, kuten runsaat vesistöt, kallioisuus, mäkisyys ja 
suot, aiheuttivat jo sinänsä käyttöyksikköjen pirstoutumista. Myös Lapista kerrottiin, että suot ja vaarat 
pirstovat jossain tapaukissa sinänsä hyvää tilusrakennetta ja esim. jättävät alueita ilman tieyhteyttä. 
 
Kuva 8. Palstan koon vaikutus 
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Lapissa pinta-alan pienuutta ei yksistään pidetty ongelmana, mikäli palstat ovat toisiaan lähellä ja hy-
vän tieyhteyden päässä. Suurta haittaa koitui alle 2 ha:n palstakoosta. Yli 5 ha:n koko aiheutti enää 
vain vähäistä haittaa. Ongelma ilmenee eniten vanhoilla isojaon tiloilla. Myöhemmin perustetuilla asu-
tustiloilla tilanne on parempi. Myös Pohjois-Pohjanmaalla alle 2 ha:n palstakoosta koituu suurta hait-
taa, alle 10 ha:n palstakoosta kohtalaista. Pohjanmaan alueella suurta haittaa koitui alle 2 ha:n palsta-
koosta. Kohtalaista taas alle 10 ha:n palstakoosta. 
 
Kainuu - Koillismaan alueella ei metsäkappaleiden pienuudesta ollut erityistä ongelmaa, mutta yleises-
ti todettiin, että alle 5 ha:n palstakoosta aiheutuu suurta tai kohtalaista haittaa metsätaloudelle. Myös-
kään Etelä-Savossa ei ollut laajasti haittaa metsäkappaleiden pienestä koosta. Suurta tai kohtalaista 
haittaa todettiin yleisesti koituvan alle 5 ha:n palstakoosta. 7 – 10 ha:n metsäpinta-ala oli todettu ra-
jaksi, jota pienemmät pinta-alat antoivat pirstoutuneen vaikutelman. Maasto-olosuhteiden todettiin 
nostavan tätä rajaa. Pirkanmaalla todettiin yleisesti suurta tai kohtalaista haittaa koituvan alle 2 ha:n 
palstakoosta. Alueella oli metsäkappaleiden koosta aiheutuvia ongelmia Vesilahden Hirsikankaalla (n. 
25 %). Uudellamaalla alle 5 ha:n palstakokoa pidettiin ongelmallisena.  
 
Kuva 9. Palstan muodon vaikutus 
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Palstojen nauhamaisuudesta (kuva 9) aiheutuvat ongelmat Lapissa sijoittuvat samoille seuduille kuin 
metsäkappaleen koon pienuudesta aiheutuneet ongelmat. Ongelman laajuus on noin 30 % yksityis-
metsistä. Merkitys on suuri, kun palstan leveys alittaa 50 metriä, kohtalainen 51 – 100 metrin levyisillä 
palstoilla ja vähäinen 101 – 150 metrin levyisillä palstoilla. Pohjois-Pohjanmaalla kapeudesta aiheutu-
neet ongelmat ovat suurimmillaan alle 50 metrin levyisillä palstoilla. Alle 150 metrin levyisillä palstoilla 
merkitys on kohtalainen. Vastauksissa todettiin, että palstan muoto on kokoa suurempi ongelma joki-
laaksoissa, ja että tällaisia alueita on paljon. Nimeltä mainittiin esim. Hailuoto, Liminka ja Tyrnävä. 
Samoin kuin Lapissa, ongelma-alueet ovat samoja palstan muodon osalta kuin metsäkappaleen koon 
osalta.  
 
Pohjanmaalla nauhamaisuuden takia ongelmallisiksi alueiksi mainittiin Svenska Österbotten (40 %), 
lukuun ottamatta vanhoja uusjakoalueita. Pahimmat tapaukset löytyvät Uusikaarlepyyn  kylistä Över-
jeppo, Jungar, Lassila ja Ytterjeppo sekä Oravaisten, Maalahden, Närpiön ja Korsnäsin kunnista. Ala-
härmän Kortesjärven rajalta lähtevät sarat sekä Lappajärven Kirkonkylästä Kortesjärven suuntaan. 
Suurin haitta koituu alle 100 metrin levyisistä palstoista. Yli 100 metrin levyisillä palstoilla haitta on 
vähäinen tai kohtalainen. 
 
Pirkanmaalla nauhamaisuus mainittiin ongelmaksi alueilla Honkajoki / Pukara, Harjavalta / Takamaa, 
Pori / Kallioahde, Vammala / alueet keskustan pohjoispuolella, Huittinen / Ritakallionmaa, Köyliö / 
Kankaanpää, Säkylä / Korpi sekä Vesilahden Hirsikangas. Näistä Honkajoen Pukaraan ja Köyliön 
Kankaanpäähän on haettu peltotilusjärjestelyn tarveselvitystä. Ongelman laajuus  on Satakunnan puo-
lella 30 % ja  Pirkanmaalla 40 %. Ongelmallisena palstan leveytenä pidettiin alle 100 metriä, joskin 
yhdessä vastauksessa pidettiin kohtalaisen ongelmallisena alle 150 metrin levyisiä palstoja. 
 
Kainuu – Koillismaan alueella ei palstan muoto ollut yleinen ongelma tapausten vähäisyyden vuoksi. 
Yleisesti ottaen pidettiin alle 50 metrin levyistä palstaa merkittävän ongelmallisena ja alle 150 metrin 
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levyistä palstaa kohtalaisen tai vähän ongelmia tuottavana. Etelä-Savossa ei niin ikään ollut laajoja 
alueita, joilla olisi palstan muoto ollut ongelma. Esimerkkinä oli kuitenkin mainittu Joroisten kunnan 
Kaitaisten kylä, jossa on joitain kapeita ja pitkiä tiloja, jotka kulkevat poikittain suonotkelmiin ja niiden 
välissä oleviin selänteisiin nähden. Kohtalaisen paljon tai suuresti haittaa koitui alle 100 metriä leveistä 
palstoista. Alle 150 metriä leveillä palstoilla merkitys oli vain vähäinen tai kohtalainen. Uudellamaalla, 
ei ainakaan läntisellä Uudellamaalla ole alueita, joiden palstamuoto olisi hankala. Yleisesti ottaen koh-
talaista haittaa koituu alle 50 metriä leveistä palstoista. 51-100 metriä leveistä koituu vain vähäinen 
haitta. 
 
Palstan etäisyydellä (kuva 10) ei yleisesti ollut niin suurta merkitystä kuin tilan / palstan koolla ja huo-
nolla muodolla. Vain Pohjanmaan Svenska Österbottenin, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueilla oli 
mainittu etäisyydellä olevan suuri merkitys. Näissäkin tapauksissa vasta yli 6 kilometrin etäisyydellä 
merkitys oli suuri. Monessa vastauksessa mainittiin, että etäisyyden merkitys tulee esiin lähinnä silloin, 
kun tilusrakenteessa on hajanaisuuden lisäksi jotain muuta ongelmaa. Vastauksissa tuli myös esiin se, 
että etäisyyden sijasta enemmän on haittaa palstojen suuresta määrästä ja siitä, ettei palstoille ole 
tietä. 
 
Kuva 10. Palstan keskietäisyyden vaikutus 
 
 

apin alueella pirstaloitumista aiheuttavat tekijät vaikuttavat eniten puukauppaan ja korjuuseen, kaik-

en 

 

hdessä vastauksessa mainittiin lisäksi seuraavaa: ”Ongelmallista on se, että kunnon välineitä metsä-
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L
kein vähiten ojitustoimintaan ja kulkuoikeuksien selkeyteen. Puukauppaan vaikuttavat eniten koko ja 
hajanaisuus, korjuuseen hankala muoto. Pohjois-Pohjanmaalla vaikutusta oli kaikkiin kysyttyihin osa-
alueisiin, mutta koko ja hankala muoto vaikuttivat metsätalouteen hajanaisuutta enemmän. Pohjan-
maalla pirstoutumisen osatekijät vaikuttivat kaikkiin kysyttyihin metsätalouden osa-alueisiin. Eniten 
kuitenkin puukauppaan ja korjuuseen ja kulkuoikeuksien selkeyteen. Pirkanmaalla erityisesti palstoj
hankala muoto vaikutti jokaiseen metsätalouden osa-alueeseen. Puukauppaan ja korjuuseen vaikutti-
vat kaikki osatekijät, joskin hajanaisuus muita vähemmän. Kulkuoikeuksien selkeyteen vaikutti alueella
vain palstojen hankala muoto. Etelä-Savossa pirstoutumisen osatekijöiden vaikutusta ei pidetty kovin 
suurena. Niiden vaikutus oli suurin puukauppaan ja korjuuseen. Metsänhoitoon, ojitustoimintaan ja 
kulkuoikeuksien selkeyteen osatekijöillä oli vain vähän vaikutusta. 
 
Y
tilusjärjestelyiden tarveselvityksen tekemiseen ei ole kehitetty. Erittäin ongelmalliseksi metsätilusjärjes-
telyt tekee eri-ikäisten metsälöiden vaihto keskenään. Metsätilusjärjestelyiden käynnistäminen vastaa-
vassa laajuudessa kuin peltopuolella on mahdollista, mutta se vaatisi yhtenäistä voimakasta tahtoa 
virkamiehiltä ja maanomistajilta. Liikkeellelähtö tehtävä kuin peltopuolella. Asia vaatisi myös kunnolli
sen selvityksen tilusrakenteen vaikutuksista hoito- ja hakkuukustannuksiin. Resurssit ovat kortilla jo 
peltopuolellakin että asia vaatii tahtoa resurssien lisäykseen.” 
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3.4 Kysely Oulun seudun metsätilan omistajille 
 
Kyselyn suoritti vuonna 2004 Mikko Honkanen Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistosta. Kysely 
suoritettiin yhdistykselle, joka edustaa kaupunkimetsänomistajia. Kyselyjä lähetettiin 260 kpl, ja vasta-
uksia tuli 60 kpl. Vastaajista 43 % piti metsätilusjärjestelyä tarpeellisena. Metsätilusjärjestelyjä tarpeel-
lisina pitävien mielestä ongelmat/parantamistarpeet kohdistuivat seuraavasti (taulukko 1). 
 
 
Taulukko 1. Oulun seudun kaupunkimetsänomistajille tehty kysely 
  
 

Palstojen hankala muoto 14 % 
Liikaa palstoja 14 % 
Liikaa erillisiä tiloja 12 % 
Ulkopalstat 8 % 
Tiestö (parantaminen, virallinen 
tieoikeus) 

2 % 

Ojitustarve 6 % 
Yhteisomistuksen purkaminen 16 % 
Yhteismetsän perustaminen 6 % 

 

4 Metsien kiinteistö- ja omistajarakenteet 

4.1 Yleistä 
 
Maakuntien, seutukuntien, kuntayhtymien ja kuntien ohjelmissa on monilla seuduilla hyvin pitkälle ke-
hitetty asumiseen liittyviä tunnuslukuja. Kuitenkaan metsäkiinteistöjen tilus- ja omistusrakenteen pa-
rantamiseen ei ole yleisesti kehittämissuunnitelmissa panostettu, vaikka nykyinen tilanne jo selvästi 
haittaa taloudellista toimintaa. Tämän vuoksi on tarpeen myös metsäsektorilla kehittää olemassa ole-
van tietopohjan avulla tunnuslukuja, joilla voidaan havainnollistaa tämän hetken kiinteistörakenteen ja 
omistuksen ongelmia. Maanmittauslaitoksella on tässä tehtävässä keskeinen asema kiinteistöjärjes-
telmän ylläpitäjänä ja kehittäjänä. 
 
Seuraavassa on lueteltu metsäkiinteistöjen sellaisia ominaisuuksia, joilla on merkitystä puukaupassa 
sekä neuvonta- ja viranomaistyössä. 
 

4.2 Käyttöyksikön, tilan ja palstan koko sekä niiden keskinäinen sijainti 
 
Käyttöyksikön1, tilan tai palstan kokoon pätee sama asia eli pieni koko aiheuttaa suhteellisesti enem-
män kustannuksia verrattuna suurempaan alueeseen. Mitä suuremmasta alueesta on kysymys, sitä 
suuremmaksi muodostuvat vuotuinen puun tuotto, hakkuumahdollisuudet ja työvoiman tarve. Metsä-
alueen koolla ei kuitenkaan ole metsätalouden kannattavuuden kannalta yhtä suurta merkitystä kuin 
viljelmän koolla. Palstakoon ollessa pieni, myös leimikko on pieni, aiheuttaen ylimääräisiä metsänhoi-
to- ja puunkorjuukustannuksia, jolloin myös kantohinta muodostuu normaalia alhaisemmaksi (Alakärp-
pä s. 53, Istolahti 2000. s. 5). 
 
Järkevien työkohteiden muodostamiseksi ei ole ratkaisevaa ainoastaan metsäalueen koko, vaan myös 
sen tilusrakenne, eli erillisten palstojen lukumäärä ja niiden keskinäinen sijainti. Kooltaan suuret ja 
lukumäärältään harvat palstat ovat parempia kuin useat pienet palstat varsinkin jos ne sijaitsevat eril-
lään toisistaan. Optimaalista olisi saada koottua palstat mahdollisimmin harvaan toisiaan lähellä sijait-
sevaan yksikköön.  
 

                                                 
1 Käyttöyksikkö tarkoittaa saman tai samojen omistajien hallitsemia kiinteistöjä eli käyttöyksikkö voi sisältää usei-
ta rekisteriyksiköitä (tiloja). 
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Vuonna 2000 oli yksityismetsien lukumäärä noin 440 000. Alle 20 hehtaarin metsälöt2  lisääntyivät yli 
10 000:lla. Keskikokoisten 20-50 hehtaarin metsälöiden lukumäärä sen sijaan väheni noin 1 600:lla. 
Suurten yli 50 hehtaarin tilojen määrä pysyi lähes ennallaan (Tapion taskukirja. 2002. s. 26-27). Met-
sänhoitomaksua maksavien tilojen määrä on n. 300 000 kpl, ja niiden keskimääräinen koko on 36 heh-
taaria. Metsähoitomaksua maksavat Lapin läänissä yli 12 metsähehtaarin tilat, Oulun läänissä yli 7 
hehtaarin ja muualla Suomessa yli 4  hehtaarin tilat. Kaikkien yksityismetsälöiden keskikoko on 24 
hehtaaria, ja metsänomistajia noin 920 000. 
 
Sukupolvenvaihdosten yhteydessä tiloja usein jaetaan, mikä entisestään pienentää tilakokoa. Raken-
nemuutoksen johdosta metsänomistuksen tavoitteet monipuolistuvat, metsien merkitys tulonlähteenä 
vähenee ja metsänomistajien neuvonnan tarve kasvaa. Kustannustehokkaan ja suunnitelmallisen 
metsätalouden harjoittamisen ja metsätalousyrittäjyyden kannalta yksityismetsälöiden koko on keski-
määrin liian pieni. Tilan yhtenäisenä pitämisen ja tilakoon suurentamisen edellytyksiä tulee parantaa 
sekä kehittää myös vaihtoehtoisia omistusmuotoja (Maa- ja metsätalousministeriö. Metsäsektorin tule-
vaisuuskatsaus. 11/2006. s. 14). 

4.3 Palstan muodon merkitys  
 
Palstan huono muoto, yleisimmin nauhamaisuus, johtaa useimmiten myös pieneen leimikkokokoon ja 
aiheuttaa lisäkustannuksia. Palstan muotoa voi kuvata kehämitalla tai pituuden suhteella leveyteen. 
Nauhamaisen kiinteistöjaotuksen vallitessa metsäyhteistyö esim. leimikkokoon suurentamiseksi on 
yleensä vaikeampaa kuin normaalin kiinteistöjaotuksen vallitessa, sillä yhteistyökumppaneita tarvitaan 
normaalia enemmän, ja sopivien yhteistyökumppaneiden toivomukset töiden ajoituksesta tms. saatta-
vat poiketa toisistaan. Tällaisten vaikutusten taloudellinen merkitys riippuu oleellisesti paikallisista olo-
suhteista. Suurimmillaan haitat ovat silloin jos palstan topografia pakottaa konetyösuunnan nauhan 
leveyssuuntaan. 
 
Pohjanmaan rannikolla ja jokien varsilla nauhamaiseen kiinteistöjaotukseen liittyvät lisäksi vanhat niit-
typalstat, jotka usein maaperän dyynimuodostuksesta johtuen ovat kapeita, pitkänomaisia ja sijaitse-
vat poikittain nauhapalstoihin nähden ja katkovat useita vierekkäisiä tiloja useaan palstaan. Niittypals-
tat ovat vanhoja suoperäisiä luonnonniittyjä, jotka isossajaossa on nautinnan perusteella erotettu tiloil-
le ja sen vuoksi ovat usein ympäröivään alueeseen nähden joko toista kuntaa (enklaavit) tai toista ky-
lää. Niittypalstat vaikeuttavat erityisesti kulkua ja ojitustoimintaa sekä usein palstoihin liittyvien raja-
epäselvyyksien vuoksi metsänhoitoa ja hakkuita. 
 
Nauhamaisuus saattaa vaikeuttaa myös kuljetusoloja. Tieverkko muodostuu helposti epätarkoituk-
senmukaiseksi, liian tiheäksi ja huonokuntoiseksi, ja lisäksi puun varastopaikkoja joudutaan ripottele-
maan. Tietiheys vaikuttaa luonnollisesti tienpidon kustannuksiin. 
 
Ojitusmahdollisuudet vaikeutuvat, jolloin saatetaan lyödä laimin tarpeellinen kuivatus, mikä taas johtaa 
normaalia alhaisempaan puun tuottoon. Parhaimpina metsäpalstoina on pidetty lähellä talouskeskusta 
sijaitsevaa alueellisesti yhtenäistä ja muodoltaan neliömäistä palstaa. 
 

4.4 Kuviokoko ja -muoto 
 
Kuviokoolla3 on merkitystä paitsi taloudellisessa metsän käytössä niin myös ekologisessa mielessä. 
miten eläin- ja kasvilajit lisääntyvät ja taantuvat. Nauhamaisilla kuvioilla koko kuvio voi olla ekologises-
sa mielessä reuna-aluetta. 
 
Metsäkuvioita voidaan kuvata keskipinta-alalla tai muotoa kuvaavalla indeksillä, jossa kuvion rajan 
pituutta verrataan sen pinta-alaan. Kuviokoko on selvitettävissä Metsäkeskuksen alueellisista metsä-
suunnitelmista. Muotoindeksin määrittäminen ei onnistu tämän hetken järjestelmistä suoraan. 

 
2 Yhteen tilaan tai talousyksikköön kuuluvat metsät muodostavat metsälön.  Metsälö on taloudellisesti ja hallin-
nollisesti itsenäinen kokonaisuus.  Maataloudessa metsälöä vastaava käsite on viljelmä, jolla ymmärretään yhte-
nä kokonaisuutena hoidettavaa, pääasiallisesti maataloustiluksista muodostuvaa talousyksikköä. 
3 Kuvio on metsälö- tai metsätaloussuunnitelman teon yhteydessä ilmakuvalle tai kartalle rajattu ainakin sille 
esitettävän toimenpiteen suhteen yhtenäinen, metsänkäsittelyalue.  Metsikkökuviot erotetaan toisistaan lähinnä 
kehitysluokan, pääpuulajin ja hakkuu ja hoitotoimenpide-ehdotusten perusteella.   
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4.5 Käyttöyksikön omistusrakenne 
 
Käyttöyksikön omistajien suuri määrä aiheuttaa yleensä lisäkustannuksia. Yhteydenotto on työlääm-
pää, kaupanteko vaikeampaa ja omistajien selville saaminen perikunnissa vie joskus hyvinkin paljon 
aikaa.  Vuonna 1999 metsiä oli perikuntien omistuksessa 14 %, kun se vuonna 1990 oli 8 %. Perikun-
ta- ja yhtymämuotoinen omistus oli suositumpaa iäkkäiden ja kaupungissa asuvien metsänomistajien 
keskuudessa.  Metsänomistajakunnan muutoksen taustalla ovat yhteiskunnan yleinen muutos (palve-
lu- ja osaamisammattien lisääntyminen) ja väestön ikääntyminen. (Tapion taskukirja. 2002. s. 26-32) 
 

4.6 Omistajan etäisyys palstalta 
 
Omistajan asuinpaikan ja metsäpalstan välisellä etäisyydellä ei vähäisestä keskimääräisestä liiken-
nöintitarpeesta johtuen ole sanottavaa taloudellista merkitystä, kunhan kotitarvepuun saanti on turvat-
tu kohtuulliselta etäisyydeltä ja kauempana sijaitsevat metsiköt ovat riittävän suuria. Poikkeuksellisen 
kaukana sijaitsevien metsiköiden vaatimat työt voitaneen taloudellisimmin hoitaa metsänhoitoyhdis-
tyksen tms. kanssa tehtävän sopimuksen avulla, varsinkin jos omistaja ei ole kokopäiväinen metsäta-
louden harjoittaja tai asuu muualla kuin tilalla tai sen lähistöllä. Meneillään oleva yksityismetsien ra-
kennemuutos on johtanut siihen, että yhä suurempi osa metsänomistajista asuu tilan ulkopuolella (yli 
puolet metsänomistajista vuonna 2020; Kansallinen metsäohjelma 2010 s. 60). Tämä tulee vaikutta-
maan metsäomistajien aktiivisuuden vähentymisen kautta myös metsätalouden kannattavuuteen. 
Metsää on siirtymässä  talouskäytön ulkopuolelle.  
 
Vuosina 1990-1999 tilalla vakituisesti asuvien metsänomistajien määrä väheni 59 prosentista 50 pro-
senttiin. Tilalla vakituisesti asuvat omistivat keskimääräistä suurempia tiloja. Perikuntien metsäasioista 
vastaavista henkilöistä vain runsas kolmasosa ja yhtymien metsäasioiden vastaavista henkilöistä run-
sas neljännes asui vakinaisesti tilalla. Tilan ulkopuolella asuvien metsänomistajien etäisyys tilalle oli 
keskimäärin 125 km, ja he viettivät keskimäärin 41 päivää vuodessa tilalla. Suomen kuudessa suu-
rimmassa kaupungissa asui vain 7 % metsänomistajista. (Tapion taskukirja. 2002. s. 29) 
 

4.7 Tietiheys 
 
Tietiheys vaikuttaa tienpidon kustannuksiin. Nykyisellä tietiheydellä puutavara on Etelä-Suomessa 
keskimäärin 260 metrin päässä tiestä, ja todellinen metsäkuljetusmatka on 310–480 metriä. Pohjois-
Suomessa metsäkuljetusmatka on noin 800 metriä. Leimikon etäisyys tiestä vaikuttaa sen hintaan. 
Mitä lähempänä tietä se on, sitä enemmän siitä maksetaan. 
 
Nykyiset metsäkuljetusmatkat ovat lähellä asetettuja tavoitteita. Jatkossa tienrakentamisen julkisen 
tuen painopiste tulisi suunnata selvästi nykyisen tieverkoston kunnossapitoon ja perusparannukseen.  
 (Uotila, E – Viitala, E.-J. 2000. Tietiheys metsätalouden maalla. Metsätieteen aikakauskirja I/2000. s. 
19. Helsinki.) Vaikeilla metsätilusjärjestelytarvealueilla teiden rakentamisen tarve on kuitenkin edelleen 
olemassa. 
 

5 Koetyö 

5.1 Yleistä  
 
Yhtenä projektin osana oli koelaskennan suorittaminen. Koelaskennassa kehitetään ja testataan tun-
nuslukuja, joilla voidaan kuvata metsäkiinteistörakenteen pirstoutumisen astetta alueittain. Tunnuslu-
kujen avulla voidaan muodostaa algoritmi ”käytettävyysindeksin” laskentaan. Tällä indeksillä voidaan 
laskea metsätaloudellinen käytettävyys palstoittain.  
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5.2 Tunnuslukujen valinta ja laskentojen eteneminen 

5.2.1 Eri vaihtoehdot koetyön suorittamiseksi koelaskennan perusteella 
 

Koetyössä testattiin erilaisten toimintatapojen vaatimia resursseja, ja päädyttiin seuraavaan asetel-
maan, jossa työ voidaan jakaa osiin sen vaatiman työmäärän perusteella (taulukko 2).  
 
Taulukko 2. Koetyön jako osiin työmäärän perusteella. 
 

Työvaihe Käytettävä aika 
Tilatason laskenta 
- kartat  
- käytettävyysindeksit 
- tilatason tunnuslukuja  
- palstojen muoto ja koko 

< 2 tuntia/kunta 

Metsälötason laskenta    
- saman omistajan omistamat tilat 

5-14 tuntia/kunta 
 

Etäisyystekijöiden laskenta < 1/2 tuntia/kunta 
Tiestön laskenta 
- etäisyys lähimmälle autotielle 

 
 

Koko Suomi  
- tilatason laskenta 

36 tuntia  

 

5.2.2 Limingan koelaskenta 
 
Ennen laajempaa laskentaa testattiin erilaisia tunnuslukuja pienellä alueella. Alueeksi valittiin kartta-
tarkastelun ja Metsäkeskuksille suunnatun kyselyn perusteella Limingan kunnan Limingan kylä, jossa 
ongelmana näytti erityisesti olevan pitkät ja kapeat palstat. Laskettaviksi tunnusluvuiksi valittiin aiem-
pien tutkimusten perusteella palstojen pinta-alat, muotoluku (palstan rajojen yhteispituus / pinta-ala) 
sekä palstojen etäisyys tilan suurimmasta palstasta. Lisäksi palstoille laskettiin ”puskurimuotoluku” 
siten, että jokaisen palstalle laskettiin puskurivyöhyke 20 metriä rajojen sisäpuolelle. Palstan puskuri-
vyöhykkeen ulkopuolelle jäänyttä aluetta verrattiin koko palstan pinta-alaan, jolloin saatiin suhdeluku 
siitä, kuinka suuri osa palstasta on eräänlaisen rajan aiheuttaman haittavyöhykkeen ulkopuolella. 
Edellä mainitut tunnusluvut laskettiin myös käyttöyksikkötasolla. Käyttöyksiköt muodostettiin siten, että 
tilat, jotka kuuluivat samassa osoitteessa oleville omistajille, muodostivat käyttöyksikön. Tästä poikke-
uksena olivat kuolinpesät ja yhtymät, jotka muodostivat oman käyttöyksikkönsä siitä huolimatta, onko 
samassa osoitteessa myös muita eri tilojen omistajia. 
 
Laskennassa käytettiin krk- sekä Slices-aineistoja ja laskenta tehtiin ainoastaan alueen metsäpalstoil-
le. Metsäpalstaksi luettiin palsta, jonka pinta-alasta vähintään 80 % oli Slices-aineistossa luokiteltu 
metsätalouden alueeksi. Laskennasta poistettiin myös tontit taajamamallin avulla sekä kiinteistötun-
nuksella metsätalouden ulkopuolelle jääviä alueita. Nämä on listattu myöhemmin peruslaskennan ku-
vauksen yhteydessä. 
 
Testatuista tunnusluvuista jatkoon valittiin palstan pinta-ala ja etäisyys. Muotoluku osoittautui ongel-
malliseksi ja sen kaavaa muutettiin peruslaskentaa varten seuraavaksi: pinta-ala/(piiri/4)2.  Puskuri-
muotoluku osoittautui liian raskaaksi laskentamenetelmäksi laajemmille alueille. 
 

5.2.3 Peruslaskenta 
 
Peruslaskenta suoritettiin krk- ja mtk-aineistolla koko valtakunnan alueelle. Koska laskennassa käytet-
tiin maastotietokantaa Slices-aineiston sijaan, ei maankäyttö- ja kiinteistödatan leikkauksella voitu 
poistaa metsätalouden ulkopuolisista alueista muuta kuin pellot. Taajamamallin ja kiinteistötunnuksen 
avulla poistettiin laskennasta samat alueet kuin Limingan laskennassa. Jokaiselle metsäpalstalle las-
kettiin pinta-ala sekä muotoluku, minkä jälkeen pinta-alat ja muotoluvut luokiteltiin ja palstoille lasket-
tiin käytettävyysindeksi kertomalla pinta-alan ja muotoluvun luokka-arvot toisillaan. 
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Muotoluku osoittautui edelleen ongelmaksi, koska se antoi liian pieniä arvoja myös suurille palstoille, 
jotka sisälsivät reikäalueita tai rajoittuivat vesistöön tai joilla muuten oli suuri rajojen yhteispituus ver-
rattuna pinta-alaan. Asiaa yritettiin korjata antamalla hyvä käytettävyysluku tiettyä kokoa suuremmille 
palstoille. Tällöin hyvin pitkät, mutta kapeat palstat saattoivat kuitenkin saada liian suuren muotoluvun.  
 
Tämän ja aikaisemmin mainittujen ongelmien johdosta muotoluvun käytöstä luovuttiin ja tilalle otettiin 

palstan laskennallinen keskileveys kaavalla 4/)16( 2 AKKY −±= , missä Y = palstan laskennalli-
nen leveys (pienempi luku) ja pituus (suurempi luku), K = palstan rajojen pituus ja A = Palstan ala. 
Polynomi ja lopullinen laskentamalli on kuvattu tarkemmin liitteessä 2. 
 
Yksityiset vedet aiheuttivat laskennassa väärin luokiteltuja palstoja merialueilla. Tämä kuitenkin korjat-
tiin laajempaan laskentaan. Taajamalaskennassa käytetty taajamamalli perustuu kiinteistötiheyteen, 
eikä siinä siten ole huomioitu rakentamista. Laskentaan saattaa siten jäädä esim. lomatontteja yms. 
jotka rakentamisen huomioivalla taajamamallilla saataisiin pois. 
 

5.2.4 Tila- ja käyttöyksikkötason laajempi laskenta 
 
Tarkempi laskenta suoritettiin seuraavaksi esitetyllä tavalla. 
 

1. Verrattiin krk-kohteiden sisältämiä Slices-kohteita. Laskennasta poistettiin ne palstat, joiden si-
sältämän Slices-kohteen / -kohteiden GR=255 (metsätalouden alue) pinta-ala oli pienempi kuin 
0,8*krk-kohteen pinta-ala. 

2. Taajamamallin avulla pudotettiin laskennasta pois taajamaan kuuluvat metsätalousalueiksi luo-
kitellut rakentamattomat tontit. 

3. Krk-aineistosta poistettiin kiinteistötunnuksen perusteella seuraavat alueet: 
 871 pakkolunastusyksikkö 
 872 erilliset vesijätöt 
 876 yhteiset vesialueet 
 878 yhteiset maa-alueet 
 881 kirkkojen ja hautausmaiden alueet 
 882 muut yleisiin tarpeisiin erotetut alueet 
 883 kruununkalastusalueet 
 884 lakanneet yleiset tiet 
 891 luonnonsuojelualueet (valtion) 
 893 valtion metsämaat  
 894 yleiset vesialueet 
 895 maantiet 
 896 maanteiden liitännäisalueet. 

 
4. Palstoille on laskettu pinta-alat sekä laskennallinen leveys ja pituus kaavalla 

4/)16( 2 AKKY −±= (liite 2). 
 
5. Palstojen pinta-alojen ja keskileveyksien perusteella palstoille annettiin käytettävyysindeksi si-

ten, että palsta, jonka käytettävyys on hyvä saa arvon 3, kohtalainen palsta 2 ja huono 1. Luo-
kittelu on kuvattu tarkemmin myöhemmin tekstissä (taulukko 3). 

 
6. Jokaiselle tilalle laskettiin palstojen keskimääräinen etäisyys toisistaan. 

 
7. Kunnista laskettiin myös palstojen ja tilojen määrät ja keskipinta-alat, palstojen keskileveys ja 

pituus, palstojen keskimääräinen käytettävyysluku, yhden tilan palstojen keskimääräinen etäi-
syys toisistaan sekä hajonnat keskimääräisille luvuille. 

 
8. Alueelle muodostettiin lisäksi käyttöyksiköt ja edellä mainitut tunnusluvut laskettiin myös niille. 
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Taulukko 3. Palstan keskimääräiseen leveyteen ja pinta-alaan perustuva käytettävyys. 
 
 
ETELÄ-SUOMI: metsäkeskukset 1 – 4 (ks. kuva 11) 
 
ALA Leveys < 50 m Leveys 50 – 100 m Leveys > 100 m 
< 10 ha Heikko Heikko Heikko 
10 – 20 ha Heikko Kohtalainen Kohtalainen 
> 20 ha Heikko Kohtalainen Hyvä 
 
KESKI-SUOMI: metsäkeskukset 5 – 10  
 
ALA Leveys < 50 m Leveys 50 – 100 m Leveys > 100 m 
< 10 ha Heikko Heikko Heikko 
10 – 30 ha Heikko Kohtalainen Kohtalainen 
> 30 ha Heikko Kohtalainen Hyvä 
 
POHJOIS-SUOMI: metsäkeskukset 11 – 13  
 
ALA Leveys < 100 m Leveys 100 – 150 m Leveys > 150 m 
< 20 ha Heikko Heikko Heikko 
20 – 40 ha Heikko Kohtalainen Kohtalainen 
> 40 ha Heikko Kohtalainen Hyvä 
 
 
Taulukon 3 luokitus on tehty metsäkeskuksille, metsänhoitoyhdistyksille ja toimitusinsinööreille  
tehdyn kyselyn perusteella. Esimerkkejä kunnittaisista teemakartoista, joissa on esitetty metsäpalsto-
jen käytettävyysindeksi on liitteessä 6.  Koko maan yleispiirteinen indeksikartta on esitetty liitteessä 8. 
 
 
 
Kuva 11. Metsäkeskukset 
 
1 Rannikko 
2 Lounais-Suomi 
3 Häme-Uusimaa 
4 Kaakkois-Suomi 
5 Pirkanmaa 
6 Etelä-Savo 
7 Etelä-Pohjanmaa 
8 Keski-Suomi 
9 Pohjois-Savo 
10 Pohjois-Karjala 
11 Kainuu 
12 Pohjois-Pohjanmaa 
13 Lappi 
 
 
 
 
 

5.2.5 Tiestön saavutettavuus / kuljetusetäisyydet 
 
Metsänhoitoyhdistyksille ja metsäkeskuksille tehdyssä kyselyssä yhdeksi metsätalouden harjoittamista 
haittaavaksi tekijäksi todettiin kulkuoikeuksien epäselvyydet ja/tai niiden puuttuminen. Kulkuoikeuksien 
olemassaoloa ei voi analysoida digitaalisten aineistojen ja rekistereiden avulla, koska oikeuksia ei ole 
kattavasti selvitetty eikä niiden sijaintia tallennettu JAKOon. Tässä tutkimuksessa mahdollisuuksia 
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kulkea metsäpalstalle tutkittiin maastotietokannan tiestön avulla, joka siis kuvaa maastossa olevia 
teitä. 
 
Laskennassa noudatettiin samoja periaatteita kuin tutkimuksessa ”Metsäteiden lisärakentamistarpeen 
määrittäminen paikkatietoaineistojen avulla” (Esa-Jussi Viitala, Veli-Matti saarinen, Aaro Mikkola ja 
Mikael Strandström; Metsätieteen aikakauskirja 2/2004) sillä erotuksella, että suojelualuetietoa ei käy-
tetty ja että kuljetusetäisyydet analysoitiin vain 400 m vyöhykkeelle. 
 
Laskentamenetelmän kuvaus: 
 

 MTK:n teistä otettiin mukaan laskentaan ajotiet ja paremmat tiet (ei ajopolkuja, pyöräteitä, 
losseja tms.) 

 Poistettiin maantiet, joiden tienumero on 1 – 39 (valtatiet). Puutavaran varastoiminen tieltä 
kuormaamista varten on kiellettyä valta- ja kantateiden viereen tai vierialueelle. Käytännös-
sä etenkin kantateiden varsilla on kuitenkin yleensä runsaasti lyhyitä pistoteitä, joiden var-
teen hakattu puutavara voidaan ajaa ja jossa sitä voidaan varastoida. Tämäntyyppiset alle 
50 metrin pituiset tiet eivät kuitenkaan pääsääntöisesti sisälly tietietokantaan. Siksi tie-
aineistosta päädyttiin poistamaan vain vilkkaimmat liikenneväylät eli valtatiet. 

 Kunnan alue jaettiin 10 x 10 m ruutuihin.  Laskennassa etsittiin ruudut, joista kuljetusetäi-
syys lähimmälle tielle on alle 400 m taikka yli 400 m. Tätä etäisyyttä pidetään yleensä op-
timaalisen lähikuljetusetäisyyden ylärajana. 400 m rajaetäisyyttä ei laskettu ’normaalilla ta-
valla’ puskuroimalla linnuntietä 200 m vyöhyke molemmin puolin tietä vaan ns. kustannus-
pinnan avulla. Kustannuspinnassa ylitsepääsemättömän esteen (jonka ylitse tapahtuvan 
kuljetuksen kustannus on ääretön) muodostavat aluemaiset vedet, rautatiet sekä valtatiet. 
Kustannuspinnan avulla estetään ongelma: 400 m vyöhyke ulottuu järven taikka rautatien 
toiselle puolelle vaikka esteen ylitse puutavaraa ei voi kuljettaa (kuvat 12 ja 13). 

 
  
 
 

 
 
Kuva 12: Teiden tavallisessa puskuroinnissa puskurivyöhyke ulottuu järven yli. Optimaalisen lähikulje-
tusetäisyyden (400 m) ulkopuolella olevat alueet punaisella. 
 
  
 
 
 



  

  

 

31

 
 
Kuva 13. Kustannuspintalaskennassa järvi joudutaan kiertämään, jolloin laskennallinen kuljetusmatka 
vastaa paremmin todellisuutta. 
 
 

 Palsta voi sijaita tiestöön ja 400 m kuljetusetäisyys -vyöhykkeeseen nähden neljällä eri ta-
valla: 

 
− Palstan läpi kulkee tie ts. pääsy tielle on varma 
− Palstalla ei ole omaa tietä mutta se sijaitsee kokonaan 400 m päässä lähimmästä tiestä 

(kokonaan lähikuljetusetäisyydellä). 
− Palstalla ei ole omaa tietä, mutta jokin sen osa sijaitsee lähempänä kuin 400 m lähintä 

tietä ts. palsta osittain lähikuljetusetäisyydellä 
− Palstalla ei ole omaa tietä ja se sijaitsee kokonaan 400 m lähikuljetusetäisyyden 

ulkopuolella. 
 

 Edellä mainittu tieto voidaan yhdistää palstan ”käytettävyys metsätalouteen” (hyvä, kohta-
lainen, heikko) –arvioon. Tien puuttuminen haittaa kaikkia metsätalouteen käytettäviä pals-
toja, mutta ehkä eniten niitä joiden käytettävyys metsätalouteen palstan koon ja muodon 
perusteella on hyvä taikka kohtalainen. Toisaalta tien puuttuminen ja palstan sijainti 400 m 
lähikuljetusetäisyyden ulkopuolella saattaa tehdä käytettävyydeltään ”heikko” –luokkaan 
kuuluvan palstan käytön metsä-talouteen hyvin vaikeaksi tai mahdottomaksi. 

 
 Aineistosta voidaan laskea kunnittain esim seuraavia tilastoja: 

− Metsäpalstojen alasta x %:lla oma tie (taikka: käytettävyysluokittain) 
− Käytettävyysluokittain: x % 400 m lähikuljetusetäisyyden ulottuvilla 
− Käytettävyysluokittain x % kokonaan 400 m ulkopuolella. 

 

5.3 Laskennan tuloksista 
 
Tilatason (peruslaskennan) laskettavat kunnat olivat Laitila, Jaala, Nokia, Imatra, Vihti, Lapua, Närpiö, 
Kemi, Mänttä, Kotka, Liminka, Tammisaari, Utsjoki, Miehikkälä, Vimpeli, Pyhäselkä, Parikkala, Hirven-
salmi, Kittilä, Kuusamo, Utajärvi, Paltamo, Pielavesi, Lieksa, Puumala, Lapinjärvi, Yläne, Multia, Joroi-
nen, Kemijärvi, Mustasaari, Haukipudas, Kauhajoki, Tornio, Kuopio, Veteli, Haapavesi ja Padasjoki. 
Tilatason lisäksi käyttöyksikkötasolla (tarkempi laskenta) laskettiin Haapavesi, Veteli, Padasjoki, Kau-
hajoki, Haukipudas ja Liminka. Erot tilatason ja käyttöyksikkötason laskennan tuloksissa eivät näissä 
kunnissa poikenneet kovinkaan paljon toisistaan. Tilanne voi kuitenkin olla erilainen laskemattomissa 
kunnissa.  
 



  

  

 

32

Tarkemman laskennan perusteella palstan pinta-alan ja laskennallisen leveyden käyttö palstan käy-
tettävyyden laskentaan näyttäisi tuottavan oikeansuuntaisia tuloksia.  Käyttöyksikkötason ja tilatason 
laskennan tulosten vertailussa kiinnitti huomiota laskennallisen leveyden ja pituuden käyttäytyminen 
silloin kun palstojen keskimääräinen pinta-ala kunnassa oli kasvanut. Joissain tapauksissa laskennal-
linen leveys oli pysynyt melko samana pituuden sen sijaan kasvaessa tilatasosta käyttöyksikkötasoon 
siirryttäessä.  Mikäli palstan pinta-alan ja kehämitan suhde kasvaa, suurenee palstan laskennallinen 
pituus leveyttä enemmän. Ongelma ilmeni tapauksissa, joissa lähes suorakaiteen muotoiseen pals-
taan liitettiin palsta, jonka rajojen yhteispituus oli pinta-alaan nähden suuri, eli ”luonnonrajainen” tai 
reikiä sisältävä palsta. Tämän ei kuitenkaan pitäisi vaikuttaa suuresti käytettävyysindeksin luotettavuu-
teen, koska palstan koon kasvu kompensoi jonkin verran algoritmissa laskennallisen leveyden vähäis-
tä pienenemistä. Tarkempaan tulokseen kuitenkin päädyttäisiin, mikäli algoritmiin sisällytettäisiin myös 
pituus. Asia vaatii jatkossa lisäselvitystä. 
 
Palstojen keskimääräinen pinta-ala kunnittain vaihteli tilatasolla Kuusamon 36,38 hehtaarista Musta-
saaren 6,65 hehtaariin. Kaupunkien ja runsaasti taajamia sisältävien kuntien keskimääräinen palsta-
pinta-ala oli pienempi kuin maaseutukunnissa.  Palstojen keskimääräinen leveys oli useimmissa kun-
nissa hyvällä tasolla (yli 100 tai 150 metriä). Ainoastaan Närpiössä palstojen keskileveys jäi alle 100 
metrin (97,56 metriä).  
 
Suurin keskileveys puolestaan löytyi Utajärveltä, 216,72 metriä. Keskimääräinen käytettävyys palsto-
jen määrästä laskettuna vaihteli Padasjoen 1,84:stä  Haukiputaan ja Kemin yhteen. Tämä ei kuiten-
kaan välttämättä anna totuudenmukaista kuvaa kunnan tilanteesta varsinkaan niissä kunnissa, joissa 
pirstoutuneisuus on keskittynyt tietyille alueille tai keskikokoisia palstoja on suhteessa vähän. Siksi 
kunnille laskettiin myös pinta-aloilla painotettu käytettävyys, joka laskettavilla kunnilla vaihteli 2,75:stä 
(Padasjoki) 1,45:een (Haukipudas). Suurin ero palstojen määrästä lasketulla ja pinta-alalla painotetulla 
käytettävyydellä oli Limingassa. 
 
Tilan ja käyttöyksikön palstojen keskietäisyydeksi on tarkemmassa laskennassa laskettu palstojen 
etäisyys toisistaan, ei siis ainoastaan suurimmasta palstasta. Suurin keskimääräinen etäisyys löytyi 
Kuusamosta 14,02 km. Pienin taas Tammisaaresta, 0,6 km. Useimmiten etäisyys oli luokkaa 1 – 3 km.  
 
Etäisyydellä lähimpään tiehen ja erityisesti tieoikeuksilla on aiempien tutkimusten perusteella palstojen 
vaikutusta siihen, millaiseksi metsäkiinteistöjen kiinteistörakenne koetaan. Tieoikeuksia ei voitu ottaa 
mukaan laskentaan mutta tie-etäisyys on laskettavissa käytetyllä aineistolla. Tiestön osalta on palstat  
tai palstan osat luokiteltu tarkemmassa laskennassa  neljään luokkaan; 
 
1. palsta kokonaan 400 metrin etäisyydellä tiestä 
2. palstan osa 400 metrin sisäpuolella 
3. palstan osa 400 metrin ulkopuolella 
4. koko palsta 400 metrin ulkopuolella 
 
Tiestölaskennan perusteella on mahdollista laskea useita kunnittaisia tunnuslukuja kuvaamaan palsto-
jen keskimääräistä yhteyttä lähimpään tiehen. Laskentayhteenvedossa on esitetty yhdeksän kunnan 
osalta kuinka monta prosenttia metsäpalstojen pinta-alasta on enintään 400 metrin etäisyydellä lä-
himmästä lastaukseen soveltuvasta tiestä. Osuus vaihteli 40 %:sta 86 %:iin. Suurin osuus oli Padas-
joella, pienin taas Kemijärvellä. Useimmiten osuus oli 50 – 60 %.  
 
Metsäkeskusten ja Metsänhoitoyhdistysten vastausten sekä laskennan tulosten perusteella tyypillisel-
lä pirstoutuneella alueella on pieni, alle 15 ha:n keskimääräinen palstakoko, jonka lisäksi palstojen 
nauhamainen muoto lisää pirstoutumisvaikutusta. Tyypillisellä pirstoutuneella alueella palstojen kes-
kimääräinen leveys on alle 150 metriä. Pirstoutuminen on usein keskittynyttä. Palstakoko on usein 
pienempi taajamien läheisyydessä kuin harvaan asutuilla seuduilla. Nauhamaisuus taas keskittyy 
usein erityisesti Pohjois-Suomessa vesistöjen varsiin. Nauhamaisuutta esiintyy myös tasaisesti jakau-
tuneena esimerkiksi Pohjanmaalla.  Itä-Suomessa pirstoutuneisuus aiheuttaa ongelmia vain paikoitel-
len. Tyypillinen itäsuomalainen pirstoutunut metsäkiinteistörakenne poikkeaa länsi- ja pohjoissuoma-
laisesta pirstoutumisesta siten, että se aiheutuu usein maaston muodoista ja vesistöistä.  
 
Esimerkkejä projektissa tuotetuista teemakartoista on esitetty liitteessä 6. Peruslaskennan ja tarkem-
man laskennan tulosyhteenvedot kunnittain on esitetty liitteessä 7.  
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6 Maanmittauslaitoksen rooli metsien kiinteistörakenteen selvittämisessä 
 
Maanmittauslaitoksen rooli perustuu lakiin Maanmittauslaitoksesta, jonka 2 §:n mukaan Maanmittaus-
laitoksen tulee huolehtia tilusjärjestelytoiminnasta. Tilusjärjestelytoiminnan suuntaviivat on esitetty 
Maanmittauslaitoksen tilusjärjestelystrategiassa, jota ollaan parhaillaan päivittämässä vuosille 2007-
2013.  
 
Tilusjärjestelytoiminnan menestyksekäs hoitaminen edellyttää, että Maanmittauslaitoksella on riittävän 
monipuolinen kuva metsien kiinteistörakenteesta. Tämä puolestaan edellyttää ensin yleispiirteistä tar-
kastelua koko maan tasolla, mitä on suoritettu tässä projektissa. Tarkemman tarkastelun kohteeksi 
tulee jatkossa ottaa alueita kunta ja kunnanosatasolla sen mukaan kuin toiminnalle on tukea 
 

− maanomistajien (metsänhoitoyhdistykset), 
− metsäalan alueellisten organisaatioiden ja 
− poliittisten päätöksentekijöiden (kunnat) taholla. 

 
Tässä esiselvityksessä on todettu, että Maanmittauslaitoksen käytössä olevat paikkatieto-ohjelmistot 
ja paikkatietoaineistot mahdollistavat kiinteistörakenneanalyysit tehokkaasti koko maan tasolla ja kun-
tatasolla. Näin ollen selvitys toimii hyvin pohjana Maanmittauslaitoksen roolin edelleen tarkentami-
seen. Asiaa käsitellään tarkemmin luvussa 9 (Ehdotus jatkotoimenpiteiksi).  
 
Maanmittauslaitoksen rooliin kuuluvat ainakin seuraavat tehtävät: 
  

− Varmistetaan, että tilusjärjestelypalvelujen kysyntä ja tarjonta perustuvat alueellisen yhteis-
toiminnan pohjalta todettuihin asiakaslähtöisiin tarpeisiin ja että toimintaa toteutetaan ja 
tuetaan jatkuvassa yhteistoiminnassa maanomistajien ja tarpeen mukaan heitä edustavien 
edunvalvonta- ja neuvontaorganisaatioiden kanssa. Tilusjärjestelytoimintaa tukevaa toimin-
taa ovat alueellinen osallistuminen, yhteydenpito, tiedottaminen ja markkinointi sekä toi-
minnan kohde- ja ongelmakohtainen esittely. 

 
− Varmistetaan, että toiminnalla on voimakas poliittinen tuki ja kestävä rahoitus 

 
− Edistetään ja tuetaan toimintaa helpottavan lainsäädännön kehittämisessä 

 
− Maanmittauslaitoksella on aktiivinen rooli siten, että maanmittaustoimistot  ovat selvillä toi-

mialueidensa maaseudun alue-, käyttöyksikkö-, kiinteistö- ja tilusrakenteista ja niiden mah-
dollisista yhtymäkohdista aluekehitysohjelmiin sekä aluekehitys- ja aluehallintoviranomais-
ten toimintasuunnitelmiin ja toimivat aktiivisesti sen hyväksi, että viranomaistahot, kunnat, 
maanomistajat sekä neuvonta- ja edunvalvontaorganisaatiot tuntevat maankäytön raken-
teiden merkityksen metsätalouden kannattavuuden kannalta sekä parantamistarpeet ja -
mahdollisuudet sekä tilusjärjestelypalvelut, ja ovat näissä asioissa aloitteellisia. Rakenteita 
tutkitaan sekä alue- että käyttöyksikkötasolla. Tiedot nykyisestä metsäalueiden tilusraken-
teesta tulisi olla ainakin otantaan perustuvina koko maasta. 

 
− Maanmittauslaitos osallistuu alue- ja paikallishallinnon (maakuntien liitot, TE- keskukset, 

metsäkeskukset, tiehallinto, metsänomistajien edustajat, kunnat) kanssa tilusrakenneselvi-
tysten tekemiseen. Yhteistyö aluekehitys- ja aluehallintoviranomaisten kanssa korostuu 
ratkaistaessa alueellisia maankäyttöön liittyviä ongelmia niin maaseudun nopean rakenne-
muutoksen kuin hankekohtaisten järjestelyjen toteutuksessa. (Maanmittauslaitoksen TTS 
2006-2008. s. 6) 

 
− Maanmittauslaitos on mukana toiminnallaan edistämässä erityisesti metsien yhteisomistuk-

sen kehittämistä (yhteismetsien, metsäyhtymien yms. muodostaminen). Pienen koon ja 
huonojen jako-olojen takia metsäpalstojen kokoamista suuriksi yhtenäisiksi kokonaisuuk-
siksi on erityisesti painotettava. Avainasemassa ovat metsänomistajien aktiivinen yhteis-
toiminta ja kiinteistörakenteen parantaminen. 

 
Maa- ja metsätalousministeriö on tilannut Teknilliseltä korkeakoululta esiselvitysprojektin valta-
kunnallisen tilausjärjestelypolitiikan tarpeesta ja perusteista nimellä "Tilusjärjestelyt maanhal-
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linnan ja -käytön toteuttamisessa.” Työssä toimeksiannon mukaan on muun muassa tarkoitus 
analysoida ne relevantit muutostekijät, jotka kohdistuvat/vaikuttavat maankäyttämiseen eri 
maantarvitsijoiden  näkökulmasta. Tavoitteena on tuottaa maa- ja metsätalousministeriön käyt-
töön aineistoa (politiikka-asiakirjan esiselvitys), jonka avulla se voi käynnistää kokonaisvaltai-
sen tilusjärjestelypolitiikan laatimisen.  
 
Esiselvityksessä tulee pohdittavaksi mm. seuraavia seikkoja: Maailman/yhteiskunnan menossa 
olevien kehityskulkujen ja tulevan kehityksen oletuksien arviointi. Mikä/minkälainen rooli tilus-
järjestelyillä on, voisi olla ja pitäisi olla järkevän, tehokkaan, tuottavan, suojelevan jne maan-
käytön mahdollistajana ja/tai edistäjänä. Tilusjärjestelyjen suhde erilaisiin tukijärjestelmiin, tilus-
järjestelyjen rahoitus yleensä ja toiminnan sisältö (esim. perusparannusten tekeminen, tie- ja 
kuivatusverkko jne.).  Projektin tutkijana (projektipäällikkö) toimii Väinö Ylikangas. Työn mää-
räaika on vuoden 2006 lopussa, jonka jälkeen on mahdollista perusteellisemmin paneutua 
Maanmittauslaitoksen rooliin metsien kiinteistörakenteen parantamisessa.  
 

7 Tilus- ja omistusrakenteiden parantamismahdollisuudet 

7.1 Yleistä 
 
Maanmittauslaitoksella on kiinteistöjärjestelmän ylläpitäjänä ja kehittäjänä tarjolla erilaisia keinoja met-
säkiinteistöjen kokoamiseksi suuremmiksi yksiköiksi tai kiinteistöjen pirstoutumisen ehkäisemiseksi. 
 
Maanmittauslaitos ei kuitenkaan käytä pakkokeinoja, vaan keinovalikoima määräytyy maanomistajien 
halujen ja tarpeiden mukaisesti. Realistisia valinnan mahdollisuuksia ei ole kuitenkaan vielä tänä päi-
vänä riittävästi, koska lainsäädäntö ei suosi monia vaihtoehtoja. Ne eivät ole verotuksellisesti houkut-
televia. Lainsäädännössä pitäisi tapahtua sellaisia parannuksia, joita Metsän yhteisomistusmuotojen 
kehittämistyöryhmän muistiossa (MMM 1999:5) on esitetty. Lainsäädännön eteneminen siinä asiassa 
ei näytä lupaavalta. Kuitenkin kiinteistöjen koon kasvattamisesta syntyy sellaisia merkittäviä taloudelli-
sia ja suojelunäkökohdat huomioon ottavia etuja, joita ei voi kevyesti sivuuttaa. 
 
Samaan asiaan liittyy myös alemman tieverkon parantamissuunnitelmat. Metsätieverkoston rakenta-
misesta huolehtivat yleensä alueelliset metsäkeskukset. Muun alemman tieverkon kehittämisestä ko-
konaisvaltaisesti ei vastaa tällä hetkellä kukaan. 
 
Tavoitteen saavuttaminen edellyttää muun muassa vero- ja maaseutuelinkeinolainsäädännön kehit-
tämistä siten, että metsätilojen sukupolvenvaihdokset ja metsätilojen lisämaan hankinta helpottuvat. 
Tilan siirtämisen kokonaisena yhdelle omistajalle sukupolvenvaihdoksen yhteydessä olisi oltava ny-
kyistä edullisempi vaihtoehto. Metsätalousyrittäjät saatetaan perintöverotuksessa tasavertaiseen ase-
maan maatalousyrittäjien kanssa. Yhteismetsien, uusjakojen ja osakeyhtiöomistuksen mahdollisuuk-
sista viestitään ja kehitystyötä lisätään. Lainsäädäntöä kehitetään uusien metsänomistusmuotojen, 
kuten kiinteistö- ja sijoitusrahastojen mahdollistamiseksi (Maa- ja metsätalousministeriö. Metsäsektorin 
tulevaisuuskatsaus. 11/2006. s. 14). 
 

7.2 Yhteismetsän perustaminen 
 
Yhteismetsän perustamiseen on lainsäädäntö olemassa ( KML 10. luku ja KMA 31 §). Se on toteutet-
tavissa tilkkutäkkinäkin eli vaikka yhteismetsän alueet olisivat useassa palstassa. Tarkoituksenmukai-
nen kokonaisuus on laissa säädetty kriteeri. Paras tulos saadaan tietenkin, jos yhteismetsään liittyy 
mahdollisimman paljon vierekkäin sijaitsevia kiinteistöjä. Yhteismetsä on joidenkin arvioiden mukaan 
kannattava, jos sen pinta-ala on vähintään 500 - 1000 ha. Pienempikin käy, jos joku tekee sen hallin-
nolliset työt talkoohengessä. Yhteismetsän osakkaan on omistettava kiinteistö, johon yhteismetsä-
osuus kuuluu, haamukiinteistökin käy. Verojärjestelmä on myyntitulojen verojärjestelmä. Verotukselli-
sia haittoja ei yhteismetsän perustamisesta ole verrattuna yksityisomistukseen. Yhteismetsän perus-
tamista puoltaa suurempi yksikkökoko, suunnitelmallinen ja hyvä metsän hoito sekä edellytykset ottaa 
paremmin huomioon ympäristönäkökohdat. 
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Yhteismetsän hallintoa ja päätöksentekoa säätelevät yhteismetsälaki, yhteismetsäasetus (38/1991) 
ja yhteismetsän ohjesääntö. Uusia yhteismetsiä perustetaan kiinteistötoimituksessa, jonka kustannuk-
set maksetaan valtion varoista. 
 

7.3 Kiinteistön liittäminen yhteismetsään 
 
Tähän pätee sama kuin yhteismetsän perustamiseen. Liittäminen edellyttäisi sopimusta, ja osuus 
määräytyy liitettävän alueen arvon suhteessa yhteismetsän arvoon. Liittäminen tapahtuu kiinteistötoi-
mituksessa, jonka kustannukset maksetaan valtion varoista. Toimenpide on teknisesti helppo toteut-
taa. 
 

7.4 Metsäosakeyhtiön perustaminen 
 
Metsäosakeyhtiön perustamisessa on noudatettava osakeyhtiölain säännöksiä. Se on toteutettavissa 
tilkkutäkkinäkin ilman rajoituksia. Osakeyhtiön tai muunkaan yhtiön perustaminen ei tuo verotuksellista 
etua. Tuloveroprosentti on sama kuin myyntiverotuksessa olevan metsänomistajan. Osakeyhtiö on 
lisäksi yksityistä metsänomistajaa huonommassa asemassa, koska se ei voi jaksottaa metsätalouden 
pääomatuloja tuloverolain 111 §:n mukaisella menovarauksella eikä se voi tehdä tuloverolain 55 §:n 
mukaista metsävähennystä metsän hankintamenosta. Myöskään osakeyhtiön osakkaiden tekemään 
hankintatyöhön ei sisälly 125 kuutiometrin verovapautta. Osakeyhtiöön siirrettävästä metsämaasta on 
maksettava varainsiirtovero. Myönteisenä puolena on se, että erimielisyydet voidaan ratkaista äänes-
tämällä. Lisäksi osakeyhtiöön liittyy sijoitusmahdollisuus. Perinnönjaon voi tehdä jakamalla yhtiön 
osakkeita. Osakeyhtiön kirjanpito, tilintarkastus ja muukin hallinto on työläämpää kuin esimerkiksi kuo-
linpesän asioiden hoitaminen. Osakeyhtiö, jonka kaikki osakkaat ovat luonnollisia henkilöitä ja jonka 
pääasiallisena tarkoituksena on maa- ja metsätalouden harjoittaminen on oikeutettu kestävän 
metsätalouden rahoituslain mukaiseen rahoitukseen. 
 
Metsäosakeyhtiö on tämän hetken arvion mukaan tulevaisuuden metsän omistusmuoto, jos lainsää-
däntöä saadaan kehitettyä paremmin metsätalouteen sopivaksi. Tällä hetkellä se sopinee parhaiten 
sellaisille metsänostajille, jotka ovat hankki massa metsämaata sijoitusmielessä oston kautta tai joilla 
on yhtiö jo olemassa ja metsätalous sopii sen yhtiön toimintaan. 
 

7.5 Kuolinpesän yhteishallinto 
 
Kuolinpesien määrä on selvästi lisääntymään päin. Kuolinpesä säilyy pääsääntöisesti jakamattomana 
pesänä niin kauan kun perinnönjakoa ei tehdä. Kuolinpesän yhteishallinnosta säädetään perintökaa-
ressa. Leskellä on hallintaoikeus 1.9.1983 tai sen jälkeen kuolleen henkilön jäämistöön joitakin poik-
keuksia lukuun ottamatta. Leski saa pitää hallinnassaan olevan omaisuuden tuoton, mutta hän on vel-
vollinen hoitamaan sitä ja vastaamaan hoitokuluista. Jos leskeä ei ole, hänellä ei ole hallintaoikeutta 
tai hän on luopunut siitä, kuolinpesän osakkaat hallinnoivat jäämistöä yhteisesti. Päätökset on tehtävä 
joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta yksimielisesti. 
 
Osakkaat voivat järjestää kuolinpesän hallinnon haluamallaan tavalla, mutta se edellyttää yksimielistä 
sopimusta. Sopia voidaan kirjallisesti tai suullisesti. Jos pesää hoidetaan kuolinpesänä, kannattaa so-
pimus tehdä kirjallisesti. Riitatapaukset ovat joskus hyvin ongelmallisia. Yksikin osakas on oikeutettu 
saamaan kuolinpesän pesänselvittäjän hallintoon, voi irtisanoa sopimuksen tai voi vaatia osuuttaan 
pesästä. Sopimuksessa voidaan tehdä myös enemmistöpäätökset mahdolliseksi tai antaa päätöksen-
teko-oikeus jollekin tai joillekin pesän osakkaille. Kuolinpesä ei ole kuitenkaan kokemusperäisesti hyvä 
ratkaisu pitkän aikavälin toiminnalle. Mitä pitemmän aikaa kuolinpesä pysyy, sen pirstoutuneemmaksi 
sen omistus yleensä tulee. 
 
Metsätalouden Kehittämiskeskus Tapio on laatinut yhteishallinnon sopimusmalleja metsänomistajien 
käyttöön. Mallit on julkaistu juuri ilmestyneessä Kustannusosakeyhtiö Metsälehden kirjassa "Perikun-
nan metsäopas." Yhteishallinto estää kiinteistöjen pirstoutumisen, mutta ei suurenna yksiköitä. 
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7.6 Yhtymän yhteishallinto 
 
Kun jäämistöön sisältyvä kiinteistö jaetaan osakkaille määräosiin tai kiinteistö hankitaan tai saadaan 
yhteisesti, syntyy yhtymä. Yhteisesti omistetun kiinteistön hallinnosta säädetään yhteisomistuslaissa 
(180/58) Kuten kuolinpesässäkin, myös yhteisomistussuhteessa päätökset on tehtävä yksimielisesti. 
Joitakin toimenpiteitä, lähinnä kiireellisiä, voidaan tehdä jonkun vastustuksesta tai poissaolosta huoli-
matta. Muutoin yhteishallintoon pätevät kutakuinkin samat asiat kuin edellä kuolinpesään. Myös yhty-
mien yhteishallintoon Metsätalouden Kehittämiskeskus Tapio on laatinut sopimusmalleja metsänomis-
tajien käyttöön. Yhtymät tulevat lisääntymään, koska kaikki ovat vuoden 2006 alusta siirtyneet myynti-
verotukseen. Se on yhtymille parempi verotusmuoto, kuin kuolinpesille. 
 

7.7 Tilusjärjestely 
 
Tilusjärjestelyyn on lainsäädäntö valmiina (KML). Tilusjärjestelyä on käytetty lähinnä Pohjanmaalla 
perinteisillä uusjakoalueilla. Muualla sitä ei ole käytetty, koska tilusjärjestelytarpeet on koettu peltovilje-
lyalueilla suuremmiksi ja kiireellisimmiksi. Muualla tilusjärjestely soveltuukin parhaiten niihin yhteis-
kunnan hankkeisiin, joissa tarvitaan yksityisten maita yhteiskunnan tarpeisiin kuten teiden rakentami-
nen, suojeluasiat tai muu vastaava ja mahdollisesti osana yhteisomistuksen järjestelyissä. 
Yhteismetsän perustamisessa valtion omistaman maan käyttö eli maapankki saattaa olla kynnysky-
symys hankkeen toteuttamiselle. 
 

7.8 Tilusvaihto 
 
Tilusvaihto on hyvä keino rajasovitukseen tai maa-alueitten vaihtoon. Sitä on käytetty muun muassa 
maisemanhoidon välineenä peltojen metsityksessä. Myös rajasovituksen tarve joillakin alueilla on il-
meinen. Epäselvät ja mutkaiset rajat vaikeuttavat metsien käyttöä. 
 

7.9 Kiinteistöjen yhdistäminen 
 
Saman omistajan tai samojen omistajien omistamien kiinteistöjen yhdistäminen on tärkeää, koska se 
vähentää sekaannusta puukaupassa sekä viranomais- ja neuvontatyössä. Yhdistämisestä on maan-
omistajalle myös muuta etua, koska se vähentää työtä erilaisten lomakkeiden täyttämisessä ja vähen-
tää virhemahdollisuuksia muun muassa kiinteistökaupassa. 
 

7.10 Löyhä yhteistyö 
 
Löyhää alueyhteistyötä on toteutettu aikaisempina vuosina jonkin verran. Se on tähdännyt pääasiassa 
puun yhteismyyntiin. Se ei ole sitonut ketään, mutta sen avulla on saatettu saada puusta parempi hin-
ta. Järjestelmästä on lähes kokonaan luovuttu. Se ei ole osoittautunut toimivaksi. 
 

7.11 Yksityisteiden järjestely 
 
Metsäkeskukset huolehtivat metsätieverkon suunnittelusta ja rakentamisesta. Muun alemman tiever-
kon yleissuunnittelusta ei vastaa kukaan. Hyvä metsätie ei auta, jos metsätien jatkeena oleva kylätie 
on heikko. Samoin saattavat liittymät yleiselle tielle olla huonoissa paikoissa. 
 
Yksityisteiden hallinto ei ole läheskään aina tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Tämän vuoksi tarvi-
taan alemman tieverkon yleissuunnittelua ja alueellisia yksityistietoimituksia erillisenä tai tilusjärjeste-
lyn osana. Alueellisen yksityistiejärjestelyn seurauksena myös tieoikeudet selkiintyvät ja tiedon saanti 
tieoikeuksista helpottuu. Koko maassa on toteutettu tieisännöintihankkeita, joissa koulutetaan tieisän-
nöitsijöitä hoitamaan yksityisteitä. 
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8 Yhteenveto 
 
Aihepiiriin kuuluvien aikaisempien selvitysten ja eri metsäorganisaatioille tehtyjen kyselyjen avulla ke-
hitettiin lähinnä metsäpalstojen muotoon ja kokoon sekä erilaisiin paikkatietoaineistoihin perustuva 
analysointimenettely (teemakartat ja tilastollisten tunnuslukujen laskenta). Mainittu menettely on apu-
na selvitettäessä sitä, missä mahdolliset metsätalouden kannattavuuden kannalta ongelmalliset alueet 
sijaitsevat. Projektissa on ehdotettu jatkohanketta, jossa paneuduttaisiin vielä perusteellisemmin on-
gelmakenttään, ja kehitettäisiin tämän projektin tuloksena saatua analysointimenettelyä edelleen. 
 
Loppuraportin kohdassa 6 on esitetty ehdotuksia Maanmittauslaitoksen mahdollisesta roolista metsäti-
lusjärjestelyjen osalta. Parhaillaan uudistettavana oleva Maanmittauslaitoksen tilusjärjestelystrategia 
ottanee myös kantaa tähän asiaan. 
 

9 Ehdotukset jatkotoimenpiteiksi 
 
Projektin käsityksen mukaan metsäalueiden pirstoutumisen vaikutuksien selvittäminen vaatii jatkotoi-
mia. Projekti ehdottaa, että Maanmittauslaitos tuottaa tätä selvitystä laajemmin ajantasaista alueellista 
ja tilastollista tietoa pirstoutuneisuudesta. Tietoa voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi Kansallisen met-
säohjelman (KMO) tarkistamisessa ja tilusjärjestelyjen strategisessa suunnittelussa Maanmittauslai-
toksessa. 
 
Metsätilusjärjestelyjen tarve riippuu pirstoutuneisuuden ohella järjestelyjen kannattavuudesta. Kannat-
tavuutta tulee tarkastella maanomistajien, metsäalan organisaatioiden ja valtion näkökulmasta. 
Edellä mainitut kaksi osiota voidaan yhdistää kehittämishankkeeksi: 
 
Metsätilusjärjestelyjen alueellinen tarve ja kannattavuus. 
 
Projektin tuloksista tiedotetaan sisäisesti Maanmittauslaitoksessa.  Julkaisu annetaan tiedoksi  sidos-
ryhmille (projektin kyselyssä  mukana olleet tahot). Laaditaan artikkeleita alan lehtiin ja julkaisuihin. 
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11 Liitteet 
Kyselylomake      Liite 1 
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Palstan keskileveyden laskenta     Liite 2 
Aaro Mikkola 
 
 
 
Metsäpalstan keskimääräinen leveys olisi kyettävä estimoimaan, koska metsäkeskukset ja metsänhoi-
toyhdistykset sitovat käytettävyyden / haitan metsätaloudelle palstan leveyteen sekä sen pinta-alaan. 
Palstoista tiedetään aina pinta-ala sekä kehämitta, koska kiinteistörajat ovat numeerisena olemassa ja 
em. tunnukset voi rajoista laskea. Projektin asiantuntijajäsen Aaro Mikkola KASUsta on kehittänyt mal-
lin palstan keskileveyden laskentaan. 
 
 

Jos mallina käytetään suorakaidetta, jonka leveys = X ja pituus = Y, niin sen ALA (A) sekä KEHÄ (K) 
ovat: 

A = XY 
K = 2X+2Y 

tästä saadaan: X = A/Y 

jolloin: K = 2A/Y + 2Y 
 
ja 2A/Y = K – 2Y 
 
ja 2A = Y(K-2Y) 
 
ja 2A = KY – 2 Y2

 
eli 2Y2 – KY + 2A = 0, joka on toisen asteen polynomi 
 
Toisen asteen polynomin ax2 + bx + c = 0 yleinen ratkaisukaava on: 
                   ______ 

x = (-b +- √ b2 - 4ac) / 2a, joka em. palstapolygonin kaavalle sovellettuna antaa: 
 
                  _______ 
Y = (K +- √ K2 – 16A ) / 4  
 

Yhtälö antaa 2 ratkaisua, joista toinen on palstan leveys (pienempi luku) ja toinen sen pituus. 
 
Esimerkki 1:  Ala = 35000 m2 ja kehä = 1140 m. 
                                             _______________ 

Y = (1140 -+ √ 11402 – 16*35000 ) / 4  
 
=> (1140 - 860) / 4 = 70 ja (1140 + 860) / 4 = 500 

 
Yhtälö toteutuu kun palstan leveys on 70 m ja pituus 500 m. HUOM: Yhtälö toteutuu vain näillä arvoil-
la. Eli palstan laskennallinen leveys on 70 m ja ”pituus” 500 m. 
 
Kaava antaa kaikille palstoille, joilla on sama ala ja kehämitta, saman laskennallisen leveyden muo-
dosta riippumatta. Arvoja ei voi laskea palstoille, joilla K2 < 16A, koska tällöin neliöjuuri muuttuu nega-
tiiviseksi. Jos palsta on tasan neliön muotoinen, tulee neliöjuuren sisälle aina nolla, jolloin leveys = 
KEHÄ / 4 eli neliön sivun pituus; esim. 200 m x 200 m neliöpalstalle: 
                     ______________ 
Y = (800 -+ √ 8002 – 16*40000 ) / 4  = 800 / 4 = 200 m. 
 
Jos palstan muoto on neliötä tehokkaampi, esim. ympyrä, tulee neliöjuuren alle negatiivinen arvo eikä 
leveyttä ja pituutta voida laskea. (Kokkonen 1931, s.197-198, Kokkonen 1940, s. 183-196) 
 
 



   

           Liite 3 
Metsää omistavat metsänhoitomaksua maksavat maatilat vuoden 1999 lopussa (ei sisällä valtion metsitä) 
 

Metsä- Tiloja Metsä- Vero-m3 Alle 5-20 20-50 50-100 100-200 200-500 Yli 500 Tiloja Metsä- Vero-m3 Tiloja Metsä- Vero-m3

keskus yhteensä maata 5 ha:n ha:n ha:n ha:n ha:n ha:n ha:n yhteensä maata yhteensä maata
yhteensä kpl ha tiloja tiloja tiloja tiloja tiloja tiloja tiloja kpl ha kpl ha

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl
Ahvenanmaa 2 119 47 988 134 664 268 1 085 536 193 33 4 0 11 1 614 4 365 2 270 3 802 7 941
Ra 21 947 619 652 2 199 421 347 11 997 7 010 2 023 426 108 36 143 46 921 183 891 15 100 42 141 139 264
L-S 30 917 745 468 3 199 365 1 721 18 397 7 710 2 294 623 142 30 247 71 135 288 928 16 867 37 713 153 633
H-U 25 249 722 119 3 750 485 1 859 12 969 7 076 2 396 734 179 36 290 98 946 484 271 9 590 19 003 97 034
Ky 21 642 600 135 2 908 173 1 167 10 613 7 026 2 254 489 70 23 188 106 992 486 028 6 853 14 563 67 430
Pi 21 797 629 408 2 898 962 1 240 11 180 6 390 2 136 673 151 27 290 106 930 457 398 7 828 17 952 79 283
E-S 24 017 873 931 4 358 492 1 119 9 438 8 417 3 659 1 166 185 33 413 167 420 756 237 5 319 12 150 58 525
E-P 30 069 894 390 2 826 343 126 15 186 10 563 3 357 694 109 34 86 19 712 59 911 16 192 44 001 138 547
K-S 22 758 870 995 3 718 953 641 9 450 7 922 3 285 1 132 281 47 401 243 433 927 389 6 729 15 060 62 912
P-S 24 627 905 169 3 667 629 440 10 260 8 862 3 650 1 190 183 42 253 234 632 798 876 7 142 19 029 73 930
P-K 20 676 750 196 2 821 176 387 8 639 7 500 3 076 875 170 29 271 317 097 997 490 8 304 19 423 72 704
Ka 10 576 596 160 1 179 186 0 2 181 3 832 3 419 958 160 26 75 213 527 429 599 4 983 21 522 41 152
P-P 26 262 1 197 122 2 461 388 2 8 314 10 004 5 926 1 755 203 58 155 132 830 246 063 17 779 77 226 143 595
La 16 807 1 327 312 1 661 231 0 2 119 5 628 5 110 3 259 620 71 57 140 639 185 871 14 695 163 866 148 269

YHTEENSÄ 299 463 10 780 045 37 785 468 9 317 131 828 98 476 42 778 14 007 2 565 492 2 880 1 901 828 6 306 317 139 651 507 451 1 284 219
1998 300 027 10 780 472 37 770 830 9 282 132 004 98 833 42 866 14 045 2 515 482 2 958 1 928 727 6 401 648 139 374 499 965 1 265 270
1997 300 363 10 848 478 37 967 572 9 172 131 964 99 125 43 027 14 058 2 527 490 2 941 1 871 696 6 224 966 138 674 493 389 1 254 555
1996 301 158 11 019 922 38 444 329 9 110 131 965 99 718 43 209 14 107 2 520 529 2 840 1 730 174 5 838 057 138 031 488 682 1 244 873
1995 290 468 10 816 795 33 272 798 4 996 124 939 100 010 43 346 14 155 2 529 493 2 837 2 012 472 5 599 584 148 690 567 919 1 317 194
1994 290 834 10 996 475 33 624 458 4 974 124 794 100 325 43 519 14 167 2 535 520 2 756 1 907 060 5 405 510 148 406 543 008 1 276 709

 
 
Lähde: Verohallitus Maatilalaskelma. Koottu Tapiossa 3.10.2000.  
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 Liite 4 
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       Liite 5 
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Kauhajoki, metsäpalstojen käytettävyyskartta (tilataso)  Liite 6/1 
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Kauhajoki, metsäpalstojen käytettävyyskartta (käyttöyksikkötaso)  Liite 6/2 
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Padasjoki, metsäpalstojen käytettävyyskartta (tilataso)  Liite 6/3 
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Padasjoki, metsäpalstojen käytettävyyskartta (käyttöyksikkötaso)  Liite 6/4 
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 Koko maan metsäpalstojen käytettävyyskartta (tilataso)  Liite 6/5 
 

 



   

Yhteenvetotaulukot kunnittain lasketuista tilastollisista tunnusluvuista 

Liite 7/1
 
 

Yksikköjä 
kpl

Palstoja 
kpl

Keskimääräi-
nen palstan 
pinta-ala

Palstojen koon 
keskihajonta

Palstan 
keskim. 
leveys

Palstojen 
leveyden 
hajonta

Palstan 
keskim. 
pituus

Palstojen 
pituuden 
hajonta

Keskim. 
käytettävyys 
palstoista

Käytettä-
vyyden 
hajonta

Keskim. 
käytettävyys 
pinta-alalla 
painotettuna

Kokonaan 
tai osittain 
400 m 
etäisyydellä 
tiestä. % 
pinta-alasta

Palstojen 
keskim. 
etäisyys 
km

Etäisyyksien 
hajonta

Haapavesi
Tilataso 2614 3612 20,97 31,5 191,9 132,1 978,64 930,45 1,73 0,76 2,46 50 4,3 4,67
Käyttöyksikkötaso 2040 2820 27,2 64,28 198,23 149,36 979,68 975,49 1,75 0,81 2,58 2,98 4,49
Veteli
Tilataso 1501 2076 16,51 23,19 183,53 119,78 785,24 653,13 1,61 0,73 2,33 59 2,13 2,58
Käyttöyksikkötaso 1429 1977 17,12 24,64 183,46 123,68 813,87 680,05 1,62 0,75 2,39 2,17 2,47
Padasjoki
Tilataso 1232 1532 25,78 58,45 199,74 128,96 929 1044,36 1,84 0,87 2,7 86 1,53 2,34
Käyttöyksikkötaso 1061 1398 28,08 65,92 203,43 129,48 1005,6 1154,19 1,9 0,88 2,75 1,45 1,9
Kauhajoki
Tilataso 4096 5301 15,93 23,78 143,07 107,54 1074,3 1124,68 1,54 0,71 2,28 61 1,4 4,24
Käyttöyksikkötaso 2700 5115 16,6 28,02 139,37 110,198 1108,2 1153,35 1,54 0,71 2,35 3,58 6,25
Haukipudas
Tilataso 1818 3289 9,1 15,72 108,69 65,42 756,89 762,53 1 0,53 1,45 56 5,74 7,11
Käyttöyksikkötaso 3214 9,87 21,34 110,71 67,51 788,53 853,69 1,31 0,57 1,7
Liminka
Tilataso 1452 2671 17,84 73,57 135,98 120,99 1097,5 1214,44 1,53 0,71 2,4 4,79 5,79
Käyttöyksikkötaso 1140 2111 19,44 79,16 136,12 120,3 1137 1292,59 1,49 0,69 2,42 4 5,3
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Liite 7/2

Yksikköjä 
kpl

Palstoja 
kpl

Keskimääräi-
nen palstan 
pinta-ala

Palstojen koon 
keskihajonta

Palstan 
keskim. 
leveys

Palstojen 
leveyden 
hajonta

Palstan 
keskim. 
pituus

Palstojen 
pituuden 
hajonta

Keskim. 
käytettävyys 
palstoista

Käytettä-
vyyden 
hajonta

Keskim. 
käytettävyys 
pinta-alalla 
painotettuna

Kokonaan 
tai osittain 
400 m 
etäisyydellä 
tiestä. % 
pinta-alasta

Palstojen 
keskim. 
etäisyys 
km

Etäisyyksien 
hajonta

Laitila
Tilataso 1663 2118 13,67 22,63 182,95 95,73 738,43 646,79 1,56 0,78 2,34 2,61 3,68
Jaala
Tilataso 1171 1501 22,13 39,59 182,95 123,18 943,38 927,09 1,79 0,87 2,64 2,74 3,54
Nokia
Tilataso 953 1130 13,66 35 152 100,26 690,48 726,78 1,49 0,73 2,38 0,98 1,54
Imatra
Tilataso 591 718 9,41 16,66 130,04 89,91 602,07 535,06 1,37 0,67 2,17 1,1 1,76
Vihti
Tilataso 1300 1508 14,34 51,33 155,93 109,22 614,55 796,23 1,44 0,71 2,43 1,34 2,21
Lapua
Tilataso 2895 3856 10,49 17,4 110,54 72,98 932,88 916,84 1,35 0,59 1,92 4,33 5,39
Närpiö
Tilataso 5646 8024 7,78 10,42 97,56 63,81 875,71 883,56 1,24 0,47 1,65 2,96 3,26
Kemi
Tilataso 395 564 7,54 14,67 109,16 70,14 566,1 563,38 1 0,49 1,54 2,73 3,5
Mänttä
Tilataso 110 142 30,21 110,84 181,17 137,8 962,68 1459,66 1,62 0,78 2,69 2,59 2,09
Kotka
Tilataso 1510 1922 7,4 11,11 103,21 61,03 656,84 601,01 1,25 0,56 1,89 1,78 1,83
Tammisaari
Tilataso 1686 1892 18,35 54,46 157,24 141,31 656,78 933,88 1,44 0,76 2,63 0,6 0,91
Utsjoki
Tilataso 972 1613 15,39 27,28 176,39 146,88 644,35 532,6 1,13 0,78 2,01 5,74 7,76
Miehikkälä
Tilataso 1554 1934 14,27 38,31 157,28 95,93 787,4 755,6 1,59 0,76 2,33 1,46 1,78
Vimpeli
Tilataso 1050 1614 11,66 15,69 136,4 102,48 849,81 743,67 1,44 0,64 2,06 5,25 5,54
Pyhäselkä
Tilataso 910 1044 13,5 24,24 176,29 109,06 604,33 504,38 1,48 0,67 2,23 1,83 3,49
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Liite 7/3
 

Yksikköjä 
lkm

Palstoja 
lkm

Keskimää-
räinen palstan 
pinta-ala

Palstojen koon 
keskihajonta

Palstan 
keskim. 
leveys

Palstojen 
leveyden 
hajonta

Palstan 
keskim. 
pituus

Palstojen 
pituuden 
hajonta

Keskim. 
käytettävyys 
palstoista

Käytettävyy-
den hajonta

Keskim. 
käytettävyys 
pinta-alalla 
painotettuna

Kokonaan 
tai osittain 
400 m 
etäisyydellä 
tiestä. % 
pinta-alasta

Palstojen 
keskim. 
etäisyys 
km

Etäisyyks
ien 
hajonta

Parikkala
Tilataso 2090 2601 11,47 15,6 161,92 88,67 622,06 484,33 1,52 0,74 2,2 1,5 2,05
Hirvensalmi
Tilataso 1651 2106 16,97 23,61 172,91 95,72 791,68 712,44 1,63 0,74 2,39 1,08 1,58
Kittilä
Tilataso 3887 8088 30,9 74,52 213,36 165,44 1138,55 1168,81 1,43 1 2,42 4,1 4,2
Kuusamo
Tilataso 6912 11070 36,38 193,98 252,18 172,06 1008,77 1570,7 1,51 1,06 2,51 14,02 21,93
Utajärvi
Tilataso 2036 3364 32,22 136,15 216,72 169,46 996,82 1244,06 1,36 0,97 2,46 4,36 4,57
Paltamo
Tilataso 1937 3191 24,65 110,7 193,13 141,93 834,91 1197,77 1,17 0,88 2,26 3,28 3,97
Pielavesi
Tilataso 2640 3421 25,79 63,77 215,34 136,25 880,82 917,11 1,79 0,78 2,58 1,85 3,17
Lieksa
Tilataso 4260 5765 29,97 137,55 215,91 146,31 895,3 1622,54 1,74 0,78 2,65 2,24 3,22
Puumala
Tilataso 2077 2695 25,37 81,04 195,11 114,6 959,78 1426,56 1,77 0,79 2,6 2,09 2,67
Lapinjärvi
Tilataso 643 879 17,64 21,49 169,53 110,17 910,13 869,81 1,75 0,81 2,5 1,64 1,72
Yläne
Tilataso 726 883 24,61 92,14 206,8 149,48 760,56 983,31 1,7 0,84 2,65 3,33 4,27
Multia
Tilataso 1250 1714 34,42 97,3 233,29 164,9 1012,34 1299,61 1,86 0,82 2,72 1,62 2,3
Joroinen
Tilataso 1326 1635 21,59 45,46 205,87 132,46 791,94 769,59 1,69 0,76 2,5 1,71 3,22
Tornio
Tilataso 3696 6002 15,35 46,14 155,4 122,03 765,92 754,1 1,11 0,73 1,96 51 8,81 11,32
Kuopio
Tilataso 3246 4192 18,05 57,28 176,15 108,56 775,85 861,97 1,61 0,74 2,43 83 1,37 2
Kemijärvi
Tilataso 3903 7584 30,1 173,06 222,68 167,55 943,54 1161,05 1,34 1 2,4 40 6,57 8,52
Mustasaari
Tilataso 5759 7456 6,56 7,13 105,79 56,85 620,62 485,05 1,19 0,43 1,56 67 3,34 3,24

 

  52


	1 Johdanto 
	1.1 Taustaa 
	1.2 Projektin tavoite 
	2 Aikaisemmat  selvitykset 
	2.1 Metsäkiinteistöjen rakenne ja omistus.   
	2.2 Metsien käytön edistäminen maanmittaustoiminnalla.  
	2.3 Metsätilusjärjestelyjen hyödyistä.  
	2.4 Selvitys metsien kiinteistörakenteesta.  
	2.5 Metsätilusjärjestelyn metsätaloudellinen hyöty.  
	2.6 Peltoalueista tehtyjä tutkimuksia 

	3 Nykytilan selvitys 
	3.1 Yhteenveto Metsäkeskusten vastauksista 19. 7. 2006 
	3.2 Yhteenveto metsänhoitoyhdistysten vastauksista 17.7.2006 
	3.3 Yhteenveto TJ- ja ARTO-toimitusinsinöörien vastauksista 19.7.2006 
	3.4 Kysely Oulun seudun metsätilan omistajille 

	4 Metsien kiinteistö- ja omistajarakenteet 
	4.1 Yleistä 
	4.2 Käyttöyksikön, tilan ja palstan koko sekä niiden keskinäinen sijainti 
	4.3 Palstan muodon merkitys  
	4.4 Kuviokoko ja -muoto 
	4.5 Käyttöyksikön omistusrakenne 
	4.6 Omistajan etäisyys palstalta 
	4.7 Tietiheys 

	5 Koetyö 
	5.1 Yleistä  
	5.2 Tunnuslukujen valinta ja laskentojen eteneminen 
	5.2.1 Eri vaihtoehdot koetyön suorittamiseksi koelaskennan perusteella 
	5.2.2 Limingan koelaskenta 
	5.2.3 Peruslaskenta 
	5.2.4 Tila- ja käyttöyksikkötason laajempi laskenta 
	5.2.5 Tiestön saavutettavuus / kuljetusetäisyydet 

	5.3 Laskennan tuloksista 

	6 Maanmittauslaitoksen rooli metsien kiinteistörakenteen selvittämisessä 
	7 Tilus- ja omistusrakenteiden parantamismahdollisuudet 
	7.1 Yleistä 
	7.2 Yhteismetsän perustaminen 
	7.3 Kiinteistön liittäminen yhteismetsään 
	7.4 Metsäosakeyhtiön perustaminen 
	7.5 Kuolinpesän yhteishallinto 
	7.6 Yhtymän yhteishallinto 
	7.7 Tilusjärjestely 
	7.8 Tilusvaihto 
	7.9 Kiinteistöjen yhdistäminen 
	7.10 Löyhä yhteistyö 
	7.11 Yksityisteiden järjestely 

	8 Yhteenveto 
	9 Ehdotukset jatkotoimenpiteiksi 
	10 KIRJALLISUUTTA 
	11 Liitteet 




