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1. Johdanto 

Metsillä ja tehokkaalla puunkorjuulla on suuri taloudellinen merkitys Suomen teollisuudel-
le. Metsien ja kotimaisen puun merkitys tulevat kasvamaan, kun energian hinta noussee 
jatkossa ja tarve kasvihuonekaasujen vähentämiseen lisääntyy. Hallituksen ilmasto- ja 
energiapolitiikan ministerityöryhmä on juuri päättänyt puuenergian huomattavasta lisää-
misestä osana uusiutuvan energian lisäämistavoitetta vuoteen 2020 mennessä ja liittyen 
kahden uuden ydinvoimalan rakentamispäätökseen.  
 
Metsillä on lisäksi suuri luontoarvo ja ne ovat merkittäviä virkistystoiminnan kannalta. 
Tutkimukset selluloosakuidun uusista käyttötavoista avannevat myös uusia näkymiä 
metsäteollisuudelle. 
 
Selvityksessä evaluoidaan Suomessa 1990- ja 2000 -luvuilla tehdyt metsätilusjärjestelyt 
ja kuvataan Ruotsin käytäntöjä siltä osin kuin ne poikkeavat Suomen vastaavista. Evalu-
ointi perustuu loppuunsaatettujen hankkeiden loppuraportteihin ja toimitusten tekijöiden 
haastatteluihin. 
 
Selvitys tuottaa Metsätilakoon ja rakenteen kehittämishankkeelle (METLA:n hanke 7362 
(05/2009 - 12/2011) perusaineistoa metsätilusjärjestelyistä. Edellä mainittu kehittämis-
hanke on asetettu selvittämään niitä keinoja, joilla Kansallisen metsäohjelman (KMO) 
2015 tavoite perhemetsälöiden metsälökoon kasvattamiseksi 50 hehtaariin vuoteen 2050 
mennessä voidaan saavuttaa. KMO:ssa on mainittu metsätilojen uusjakokäytännön ja 
yhteismetsiin perustuvan omistusmuodon kehittämiset tilakoon kasvattamisen keinoina. 
Tällä hetkellä yksityisten omistamien perhemetsien metsälökoko on keskimäärin noin 24 
ha. Tämä on noin puolet Ruotsin vastaavasta. 

2. Yleistä metsätilusjärjestelyistä 

2.1. Käsitteet ja rajaukset 
Tilusjärjestelytoiminta perustuu asiakkaiden tarpeeseen ja eri asiakkaiden mahdollisesti 
erilaisten tarpeiden yhteensovittamiseen. Tilusjärjestely ja metsätilusjärjestely ovat yleis-
käsitteitä, jotka voivat käsittää kiinteistönmuodostamislain (KML 1995/554) mukaisia kiin-
teistötoimituksia (uusjako tai hankeuusjako) tai yhteismetsälain mukaiset yhteismetsän 
muodostamistoimitukset tai näiden yhdistelmät. Tilusjärjestelyt tehdään asianosaisten 
hakemuksesta joko kiinteistörakenteen parantamiseksi (uusjako) tai erityisen maankäyt-
töhankkeen (esim. luonnonsuojelualueen muodostaminen) kiinteistön käyttäjille aiheut-
tamien haíttojen vähentämiseksi (hankeuusjako). Tämän selvityksen kohteena ovat pää-
asiassa metsäuusjaot. 

2.2. Maa- ja metsätalousministeriön tilusjärjestelystrategia 2008-2013 
MMM:n tilusjärjestelystrategian mukaan tilusjärjestelyjen yhteiskunnallinen vaikuttavuus 
perustuu mahdollisimman tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen kiinteistörakenteen ja kiin-
teistöjen käytön kautta maaseudun kestävään ja monipuoliseen kehittämiseen sekä 
maa- ja metsätalouden elinkeinojen kilpailukyvyn tukemiseen. 
 
Maanmittauslaitos vastaa Suomen kiinteistöjärjestelmästä. Vastuu kattaa kiinteistöjärjes-
telmän ajan tasalla pidon. Maanmittauslaitos vastaa myös tilusjärjestelyjen tekemisestä. 
 
Strategiakaudella 2008-2013 tilusjärjestelytuotanto painottuu peltoalueiden järjestelyihin, 
koska peltolohkojen koon ja muodon saattaminen nykyvaatimusten tasalle vaatii paljon 
resursseja. Strategian mukaan samalla parannetaan valmiuksia metsätilusjärjestelyjen 
tekemiseen. Lisäksi voidaan tehdä yksittäisiä metsätilusjärjestelyjä hakemuksesta, sekä 
osana muita toimituksia. 
 
MMM:n strategia on luettavissa www- sivuilla mmm.fi (julkaisu 1/2008).  
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2.3. Selvityksessä evaluoidut metsäuusjaot 

Vv. 1990-2010 saatettiin loppuun neljä metsäuusjakoa, joiden pinta-ala on yhteensä n. 
17 000 ha. Niiden tuloksia evaluoidaan tässä selvityksessä. Maassamme on kyseisenä 
ajanjaksona tehty myös 18 uusjakoa, joissa peltoalueiden lisäksi on mukana noin 58 000 
ha metsää. Näiden uusjakojen metsätietojen yksityiskohtainen erottelu kokonaistiedoista 
tätä selvitystä varten ei ollut mahdollista, joten ne jouduttiin jättämään selvityksestä pois. 
Uusjakojen sijainti on esitetty kuvassa 1. 
 
Selvityksen kohteena ovat seuraavat metsäuusjaot: 
 

Kohde (kunta, kylä) loppukokousvuosi pinta-ala (ha) 
 
Pernaja, Torsby 1990     310 
Ii, Pahkakoski 1997  4 900 
Siikajoki, Merikylä 2000  4 900 
Siikajoki, Relletti ym. 2009  6 900 

 

 
 
Kuva 1. Suomessa vuoden 1990 jälkeen valmistuneet ja vireillä olevat uusjaot,  

joissa on mukana merkittävästi metsätiluksia.   
 
Kartalle on merkitty myös käynnissä olevat metsää sisältävät uusjaot. Näistä puhtaita 
metsäuusjakoja on kaksi ja peltoa ja metsää käsittäviä uusjakoja kolme. Käynnissä ole-
vien hankkeiden metsäpinta-ala on yhteensä noin 3 700 ha. Suurin osa työn alla olevista 
uusjaoista onkin peltouusjakoja (1.1.2010 oli koko maassa käynnissä 74 uusjakoa, joiden 
yhteispinta-ala oli noin 84 000 ha). 
 
Monissa maakunnissa tehdään maaseudun kehittämiseen liittyvinä EU-osarahoitteisina 
hankkeina tilusjärjestelyn tarveselvityksiä sellaisilla metsäalueilla, joilla tilussijoitus on 
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huono. Yhteismetsien perustaminen tai olemassa oleviin yhteismetsiin liittyminen herät-
tävät myös lisääntyvää kiinnostusta. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Metsäkes-
kukset, ja Maanmittauslaitos ovat yhteisyössä järjestäneet maakunnissa ”Yhteismetsä tu-
tuksi” -kampanjan, jossa on järjestetty edellä mainittujen organisaatioiden ja mm. metsä-
keskusten henkilöstölle tiedotustilaisuuksia yhteismetsäasioista. 

2.4. Tilusjärjestelyjen kustannuksista ja niiden rahoituksesta 
Ennen varsinaisen uusjakotoimituksen käynnistymistä tehdään asianosaisten hakemuk-
sesta tilusjärjestelyn tarveselvitys. Tarveselvityksessä kartoitetaan yhdessä maanomista-
jien kanssa kohdealueen kiinteistörakenteen parantamismahdollisuuksia sekä mahdolli-
sen uusjaon kustannuksia ja hyötyjä.  Asianosaiset, jotka eivät halua muutoksia tilusten-
sa käyttöön pyritään rajaamaan pois mahdollisesti käynnistyvän tilusjärjestelyn toimitus-
alueesta. Tarveselvityksessä selvitetään myös, mikä tilusjärjestelytapa sopii alueelle 
parhaiten. Samalla selvitetään mahdollisen tilusjärjestelyn kannatus maanomistajien 
keskuudessa. Hankkeen eteenpäin vieminen edellyttää, että sillä on vahva kannatus. 
 
Valtio tukee uusjaon toimituskustannuksia uusjakojen tukemislain (1981/24) nojalla. 
Maa- ja metsätalousministeriö päättää tuen suuruudesta toimituskohtaisesti. Tuki metsä-
uusjakojen toimituskustannuksiin on viime aikoina ollut noin 80 %. Metsäuusjoissa mah-
dollisesti toteutettavien tiehankkeiden kustannuksia tuetaan joko uusjaon tukemislain tai 
kestävän metsätalouden rahoituslain (2007/544) perusteella myönnetyin lainoin ja/tai 
avustuksin. Valtion tuen edellytyksenä on, että hankkeen katsotaan olevan tärkeä yleisen 
edun kannalta ja osakkaiden taloudellinen tila antaa tukemiseen aihetta. 
 
Uusjakotoimitusten tukemiseen ei ole Suomessa käytetty EU-tukivaroja. Valtion talous-
arviossa uusjakojen yhteydessä tehtävien tie- ja kuivatusverkon sopeutustöiden tukemi-
seen on varattu viime vuosina noin 7 miljoonaa euroa vuosittain. Tarve on ollut koko ajan 
suurempi. 
 
Yhteismetsän muodostamisesta ja uusien tilusten liittämisestä yhteismetsään aiheutuvat 
toimituskustannukset maksetaan valtion varoista. 
 
Hankeuusjakoja ei tueta valtion varoista, vaan niiden toimituskustannukset maksaa toimi-
tuksen hakija. 

2.5. Uusjaon edellytyksistä 
Mikäli tilusjärjestelyn tarveselvityksessä päädytään KML:n mukaiseen metsäuusjakoon, 
tulee uusjaon hyödyn olla suuremman kuin sen kustannukset ja haitat. Yleisedellytyksen 
lisäksi hankkeella tulee voida parantaa kiinteistöjaotusta ja edistää kiinteistöjen käyttöä; 
olennaisesti parantaa alueen tie ja kuivatusoloja tai edistää maatilatalouden kehittämis-
rahastosta annetun lain (657/1966) tarkoituksiin hankitun alueen käyttämistä (”maapank-
ki”). 
 
Laskettaessa uusjaon hyötyä otetaan maanomistajille aiheutuvan hyödyn lisäksi huomi-
oon myös sen välilliset hyödyt ja yhteiskunnalliset vaikutukset (esimerkiksi vaikutukset 
liikenneturvallisuuteen ja ilmastonmuutokseen). 

3. Maapankkitoiminnasta Suomessa ja Ruotsissa 

Maapankkitoiminnalla tarkoitetaan tilusjärjestelyihin liittyvää maanhankinta- ja -
luovutustoimintaa.  

3.1. Maapankki Suomessa 
ELY-keskukset (ent. TE-keskukset) toimivat toimia maapankkina. Aikaisemmin toiminta 
oli aktiivista ja Suomessa oli voimassa maanhankintaoikeuslaki (391/1978), joka antoi 
valtiolle mahdollisuuden tulla ”väliin” maa- ja metsätalousmaan kaupoissa. Maanhankin-

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1966/19660657�
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taoikeuslaki kumottiin vuonna 1998, minkä jälkeen toiminta on perustunut vapaaehtoisiin 
kauppoihin. Viime vuosina osa ELY-keskuksista on toiminut peltouusjakojen maapankki-
na, joskin toimintaa haittaa ELY-keskusten henkilöresurssipula. 
 
Metsäalueita ei ole viime vuosina hankittu käytettäviksi tilusjärjestelyjen tarpeisiin. Juridi-
sia esteitä tähän ei ole. Maanhankinnat rahoitetaan erillisestä maatilatalouden kehittä-
misrahastosta (MAKERA), jonne myynnistä saatavat kauppahinnat myös tuloutetaan. 
 
Viime vuosina tilusjärjestelyihin liittyvään maanhankintaan on käytetty vuosittain 2–3 mil-
joonaa euroa MAKERA:n varoja. Nämä varat palautuvat takaisin kehittämisrahastoon, 
kun maa myydään eteenpäin hankkeen aikana. 
 
Maa- ja metsätalousministeriön tilusjärjestelystrategian mukaan Suomeen ei ole tarkoi-
tuksenmukaista lähitulevaisuudessa perustaa erillistä uutta maanpankkitoimintaa, jossa 
tätä tarkoitusta varten perustettu organisaatio hankkisi maata ja välittäisi (myisi) sitä eri-
laisten maankäyttöhankkeiden tarpeisiin. Sen sijaan tuetaan ratkaisuja, jotka perustuvat 
eri osapuolten väliseen tiivistyvään yhteistyöhön. Toistaiseksi ratkaisuna on, että kaupan 
osapuolena (valtion edustaja) on edelleen ELY-keskus, joka myös neuvottelee tilatukioi-
keuksien kohdentumisen. Maanmittauslaitos (toimitusmiehet) voi kuitenkin osallistua tek-
niseen valmisteluun ja asiakirjojen laadintaan. Myös ELY-keskusten välistä yhteistyötä 
tulee edistää ja selvittää, voiko osa ELY-keskuksista palvella tässä asiassa myös muita 
ELY-keskuksia – esimerkiksi 1–3 ELY-keskusta voisi erikoistua maanvälitystoimintaan. 
Tämä edellyttää näiden ELY-keskusten osalta riittävää osaamista ja resurssien allokoin-
tia. Joka tapauksessa maanhankinta ja -välitys on tarpeellista sitoa toimitukseen. 

3.2. Maapankki Ruotsissa 
Ruotsissa tilusjärjestelyjen tukena toimii lääninhallituksen hallinnoima maapankki. Lää-
ninhallitus kartuttaa maapankkia vapaaehtoisilla kaupoilla, lisäksi voidaan käyttää valtion 
ennestään omistamia alueita. Tällä hetkellä tilusjärjestelyjä (omarrondering) tehdään eni-
ten Taalainmaan läänissä. 

3.2.1. Laki maanhankinnan luvanvaraisuudesta  
Ruotsissa on voimassa maanhankinnan luvanvaraisuuslaki (jordförvärvslag 1979:230), 
joka tehostaa maapankin toimintaa. Laki rajoittaa maanhankintaa tilusjärjestelyalueilla 
(omarronderingsområde) ja harvaan asutuilla alueilla (glesbygdsområde). Ruotsin halli-
tus vahvistaa lain soveltamisalueet asetuksella (viimeksi vuonna 2005, asetus 
2005:522). Haja-asutusalueet määritetään asukaslukua, työpaikkoja ja maankäyttöä 
koskevin perustein ja tilusjärjestelyalueet lääninhallituksen esityksestä. Asetuksen mu-
kaisia haja-asutusalueita on 19 läänissä ja tilusjärjestelyalueita 3 läänissä (Taalainmaa, 
Värmlanti ja Västra Götaland). 
 
Maa- tai metsätalousmaan luovutukset edellä mainitun lain soveltamisalueilla edellyttävät 
pääsääntöisesti lääninhallituksen luvan. Laissa on poissulkevia ehtoja; mm. valtion luo-
vutukset, aviopuolisoiden ja perillisten väliset luovutukset sekä luovutukset muuhun kuin 
maa- tai metsätaloustarkoituksiin esimerkiksi detaljikaavan mukaan. 
 
Lupa voidaan evätä, jos haja-asutusalueella olevaa kiinteistöä tarvitaan työllisyyden tai 
asutuksen edistämiseen alueella. Lupa on myönnettävä, jos luovutuksensaaja asettuu 
kiinteistölle edistääkseen työllisyyttä alueella. Lupa voidaan kuitenkin tässäkin tapauk-
sessa evätä, mikäli kiinteistön luovutus vaikeuttaa tilussijoituksen parantamista.  
 
Maanhankintalupaa on haettava 3 kk:n kuluessa luovutuksesta. Asiaa ei voi ratkaista 
ennen kuin luovutus on tapahtunut. Mikäli lääninhallitus ei myönnä lupaa luovutukselle 
tai jos lupaa ei haeta 3 kk:n kuluessa, on luovutus mitätön. 
 
Mikäli luovutus tulee edellä mainitulla tavalla mitättömäksi, valtio on velvollinen luovutta-
jan vaatimuksesta lunastamaan omaisuuden siihen hintaan, josta sopimusosapuolet ovat 
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luovutuskirjassa sopineet. Velvollisuutta ei ole, jos kauppahinta tai muu vastike selvästi 
ylittää käyvän hinnan. Lunastaminen ratkaistaan maaoikeudessa (fastighetsdomstol). 
 
Lain suurin merkitys on ennalta ohjaava. Tietoisuus lupakäytännöstä vähentää vapaata 
vaihdantaa ja alentaa alueen kiinteistöjen hintatasoa. Näin se osaltaan lisää tilusjärjeste-
lyn kannatusta tilusjärjestelyalueilla. 
 
Siltä osin, kun tätä kautta maata tulee valtion omistukseen, se myydään tilusjärjestelyn 
osakkaille tilakoon kasvattamiseksi tilusjärjestelyn yhteydessä. 
 
Kun lääninhallitus ostaa metsämaata tilusjärjestelyssä käytettäväksi, kiinteistönarviointia 
helpottaa se, että Ruotsissa ei ole ns. perusrakentamisoikeutta. Kunta päättää rakenta-
mismahdollisuuksista, jos maanomistaja haluaa kiinteistönsä pois tilusjärjestelyalueesta 
tai maanhankinnan luvanvaraisuuden piiristä vedoten rakentamissuunnitelmiin. 
 
Taalainmaan ja Värmlannin läänit ovat tärkeimmät alueet, joilla maanhankinnan luvanva-
raisuuslakia noudatetaan.Oheisessa kuvassa (kuva 2) on esitetty ne Taalainmaan alu-
eet, jotka on rajattu lain soveltamisalueiksi. 

 
Kuva 2 Taalainmaan lääni. Tilusjärjestelyn tarvealueet on rasteroitu. Siniset ovat haja-asutusalueita 
ja vihreällä on merkitty alueet, joilla tilusjärjestely on viety läpi. Vihreillä alueilla lääninhallituksen lu-
paa kiinteistöjen luovutukselle ei tarvita. 
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3.2.2. Kiinteistönmuodostamislaki (Fastighetsbildningslag, 1970:988) 

Ruotsin kiinteistönmuodostamislaki edistää metsälökoon kasvattamista metsätilusjärjes-
telyalueilla. Kiinteistönmuodostamislaissa on yleissäädös (3. luku, 1 §), jonka mukaan 
muodostettavan kiinteistön on oltava kooltaan ja muodoltaan soveltuva tulevaan käyt-
töönsä (lämplighetsvillkor). Esimerkiksi Taalainmaalla tämän katsotaan metsäkiinteistön 
osalta merkitsevän puustosta riippuen noin viiden hehtaarin minimipinta-alaa. Pienempi-
en metsäkiinteistöjen omistajat voivat joko myydä kiinteistönsä lääninhallituksen maa-
pankkiin, ostaa lisäaluetta maapankista tai liittyä alueelle mahdollisesti muodostettavaan 
yhteisalueeseen. Pienehköjenkin alueiden omistajat pyrkivät usein säilyttämään omai-
suutensa tai osuutensa etupäässä metsästysmahdollisuuksien takia. 
 
Maanhankinnan luvanvaraisuus ja kiinteistönmuodostamislain edellytykset uusien kiin-
teistöjen muodostamiselle mahdollistavat tilusjärjestelyssä sekä rakenne- että suuruusra-
tionalisoinnin suorittamisen samalla kertaa. Kiinteistönmuodostamislaki ehkäisee myös 
muodostettujen metsäkiinteistöjen pirstomista, jos edellä mainittu minimipinta-ala ei täyty 
(3. luku, 7 §). 
 
Yhteismetsälainsäädäntöä Ruotsissa ei ole. 

4. Suomessa vv. 1990 - 2010 lopetetut metsäuusjaot 

4.1. Pernaja, Torsby 
Pernajan kunnan Torsbyn kylä sijaitsee itäisellä Uudellamaalla1990 (nykyisin osa Lovii-
san kaupunkia). Metsäuusjaon lähtökohtana oli alueen metsälöiden nauhamainen ra-
kenne, palstat olivat n.2,2 km pitkiä ja n. 25-50 m leveitä. Lisäksi alueelta puuttui metsä-
tiestö. 
 
Uusjaon suorittaminen lähti liikkeelle maapankista - Uudenmaan TE-keskus oli hankkinut 
alueelta useita kiinteistöjä, ja niiden suora luovuttaminen esimerkiksi rajanaapureille olisi 
parantanut tilussijoitusta vain vähän. 
 
Alueella päätettiin pilotoida metsätilusjärjestelyä, johon liitettiin myös maapankki - tavoit-
teena suorittaa saman aikaisesti metsälöiden suuruus- ja rakennerationalisointia alueel-
la. Alue sopi hyvin pilotointikohteeksi pienehkön kokonsa (310 ha) johdosta. 
 
TE-keskus luovutti valtion omistamat kiinteistöt uusjaon toimitusmiesten käytettäviksi ja-
kosuunnitelman laatimisen helpottamiseksi tilikorvausta vastaan (silloin voimassa olleen 
jakolainsäädännön mukaan tilikorvauksille voitiin myöntää maksuaikaa korkeintaan 10 
vuotta). 
 
Uusjako aloitettiin keväällä 1987 ja lopetettiin helmikuussa 1990 - kestoaika oli 3 vuotta. 
Toimitukseen ei haettu muutosta valittamalla missään vaiheessa. Vaihtuvien tilusten 
osuus oli n. 45 % alueesta. 
 
Pernajan uusjako vahvisti sitä käsitystä, jonka mukaan maapankki on tärkeä työkalu uus-
jaon läpiviemiseen myös metsäalueilla.  
 

Tilastotietoja Pernajan uusjaosta: 
 
pinta-ala 
ha 

kestoaika 
vuotta 

valm.vuosi metsä-
palstat, 
lkm, muu- 
tos 

metsä-palstat, 
keskip-ala, 
muutos (ha) 

laskennall. 
hyöty/ha 
(€/2009) 

toimitus- 
kustan-
nukset/ha 
(€/2009) 

kannattavuus-
kerroin 

valtion 
avustus-
osuus 
% 

310  3  1990 45-->24 6,9-->12,9 197 161 1,22 50 
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4.2. Ii, Pahkakoski 

Iin kunta sijaitsee Pohjois-Pohjamaalla, n. 35 km Oulusta pohjoiseen. Uusjakoalue on ns. 
ulkometsäpalsta, joka sijaitsee yli 30 km päässä kirkonkylästä. Alueen kiinteistörakenne 
oli äärimmäisen epäedullinen: nauhamainen n. 7x7 km:n alue, jolta tiestö puuttui täysin. 
Alueen pinta-ala on n.4 900 ha, josta vaihtuvien tilusten osuus oli n. 83 %. 
 
Pahkakosken uusjako oli ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa uusjako, jossa kokonaan yk-
sityisten omistamista tiluksista muodostettiin uusjaon yhteydessä yhteismetsä (1 874 ha;  
149 osakasta). Uusjaon yhteydessä alueelle rakennettiin kattava tie- ja kuivatusverkosto. 
 

Tilastotietoja Pahkakosken uusjaosta: 
 
pinta-ala 
ha 

kestoaika 
vuotta 

valm.vuosi metsä-
palstat, lkm, 
muu- 
tos 

metsä-palstat, 
keskip-ala, 
muutos (ha) 

laskennall. 
hyöty/ha 
(€/2009) 

toimitus- 
kustan-
nukset/ha 
(€/2009) 

kannattavuus-
kerroin 

valtion 
avustus-
osuus 
% 

4 900  7 1997 232->130 15-->23 (pl. 
yhteismetsä) 

224 180 1,25 100 

 

  
 

 
 
Kuva 3. Pahkakosken alue ja kiinteistörajat ennen ja jälkeen uusjaon. Kuvassa on esitetty väreillä 
metsälöiden soveltuvuus metsätalouden harjoittamiseen ns MEKIRA-sovellusohjelmalla laskettuna 
(kts. Luku 5) 
 

4.3. Siikajoki, Merikylä 
Siikajoen kunta sijaitsee Pohjanlahden rannalla Oulusta n. 60 km lounaaseen. Alueen 
geologialle on tyypillistä maankohoamisen aiheuttamat rantavallit ja niiden väliin jääneet 
niityt ja suot (sukkessiosarja). Tämä kehitys oli vaikuttanut myös alueen kiinteistöraken-
teeseen, kun alueella oli pitkittäisten metsäpalstojen kanssa poikittain entisiä niittyjä, jot-
ka eri aikoina suoritetuissa jakotoimituksissa oli käsitelty eri tavoin kuin metsät. Alueella 
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tehdyssä YVA-selvityksessä tuli ilmi myös luonnonsuojelun kannalta arvokas sukkes-
siosuo. Siitä muodostettiin uusjaon yhteydessä luonnonsuojelualue. 

 
Uusjakoalueen pinta-ala oli n. 4 900 ha ja vaihtuvien tilusten osuus n. 31 %.Uusjaon yh-
teydessä alueen metsätalouskäyttöön jäävälle osalle rakennettiin kattava tie- ja kuivatus-
verkosto. 
 
Uusjaon yhteydessä alueelle perustettiin 738 ha suuruinen suojelualue, joka liitettiin Na-
tura 2000-verkostoon. Luonnonsuojelualueen perustaminen voitiin uusjaon yhteydessä 
hoitaa hankeuusjakona; valtio sai kaiken tarvittavan alueen ostetuksi vapaaehtoisin kau-
poin. Jakosuunnitelmassa valtion maat järjesteltiin suojelualueeksi ja yksityisten maista 
muodostettiin käyttökelpoisia metsäpalstoja. 
 

Tilastotietoja Merikylän uusjaosta: 
 
pinta-ala 
ha 

kestoai-
ka 
vuotta 

valm.vuosi metsä-palstat, 
lkm, muu- 
tos 

metsä-
palstat, kes-
kip-ala, muu-
tos (ha) 

laskennall. 
hyöty/ha 
(€/2009) 

toimitus- 
kustan-
nukset/ha 
(€/2009) 

kannat-
tavuus-
kerroin 

valtion avustus-
osuus 
% 

4 900  7 2000 630--> 250 10-->23 290 233 1,25 100 
 
 

  
 

 
 
Kuva 4. Siikajoen Merikylän alue ja kiinteistörajat ennen ja jälkeen uusjaon. Kuvassa on esitetty vä-
reillä metsälöiden soveltuvuus metsätalouden harjoittamiseen ns MEKIRA-sovellusohjelmalla lasket-
tuna (kts. Luku 5) 
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4.4. Siikajoki, Relletti ym. 

Uusjakoalue rajoittui kohdassa 4.3. esiteltyyn Merikylän uusjakoalueeseen. Aluetta pirs-
toivat useat sekä Ruukin kuntaan että Raahen kaupunkiin kuuluneet enklaavipalstat.  

 
Aloite uusjaon toteuttamiseen tuli Siikajoen ja silloisen Pattijoen (nykyisin Raahen kau-
punki) kunnilta. Uusjaon tavoitteeksi asetettiin metsätalouden toimintaedellytysten paran-
taminen selkeyttämällä kiinteistöjaotusta, rakentamalla alueelle kattava metsätieverkko ja 
perusparantamalla metsäojitusta. 
 
Uusjakoalueen pinta-ala oli n. 6 900 ha ja vaihtuvien tilusten osuus n. 15 %. Uusjaon yh-
teydessä alueelle rakennettiin kattava tie ja kuivatusverkko. 
 
Uusjako toteutettiin vuosina 1998 - 2005. Metsäojitus jatkui erillisenä toimituksena vuo-
den 2009 loppuun. Toimituksesta jätettiin maaoikeudelle ainoastaan yksi valitus, jonka 
maaoikeus jätti tutkimatta toimitukseen kuulumattomana.  

 
Tilastotietoja Siikajoen Relletin uusjaosta: 
 
pinta-ala 
ha 

kestoaika 
vuotta 

valm.vuosi metsä-palstat, 
lkm, muu- 
tos 

metsä-
palstat, kes-
kip.ala, muu-
tos (ha) 

laskennall. 
hyöty/ha 
(€/2009) 

toimitus- 
kustan-
nukset/ha 
(€/2009) 

kannatta-
vuus-
kerroin 

valtion 
avustus-
osuus 
% 

6 900 7 2005 318-->237 21-->29 186 123 1,51 90 
 

4.5. Yhteenveto 
Tarkasteltaessa edellä esiteltyjä neljää metsäuusjakoa, voidaan huomata, että jokaises-
sa on omat erityispiirteensä. Hankkeet osoittavat, että uusjaon yhteydessä voidaan kiin-
teistörakenteen kuntoon saattamisen ohella usein toteuttaa muitakin hyödyllisiä hankkei-
ta, joiden tarve tulee esille vasta uusjaon yhteydessä. Yhteistä kaikille hankkeille on, että 
niiden kohdealueiden kiinteistörakenne on ollut niin sekava, että usein edes maanomista-
jat eivät ole tienneet palstojensa sijaintia. 
 
Yhteistä kaikille hankkeille on, että ne ovat olleet metsätaloudellisesti kannattavia. Toimi-
tuskustannukset on saatu Maanmittauslaitoksen sisäisestä laskentajärjestelmästä ja 
hyödyt on laskettu pääomittamalla kiinteistöjaotuksen parantamisella saavutettavat vuo-
sittaiset hyödyt 5 %:n korkokannalla ja 30 vuoden kuoletusajalla. 
 
Kiinteistörakenteen paranemisesta aiheutuneiden hyötyjen lisäksi huomattavaa hyötyä 
on saatu uusjakojen yhteydessä suoritetuista tie- ja kuivatusverkostojen parantamistöis-
tä. 
 
Valtio tukee uusjakotoimitusten suorittamista niin, että maanomistajat maksavat vain 
osan toimituskustannuksista. Tämä tuki on perusteltua, koska hyödyt realisoituvat pitkäl-
lä ajanjaksolla. Valtion osallistuminen kustannuksiin on perusteltua myös yleisen hyödyn 
kannalta katsoen. Uusjako selkiyttää alueen usein erittäin epäselvän kiinteistö- ja omis-
tusoikeustilanteen. Sovintojaot puretaan ja vanhat epäselvät kulkuoikeusrasitteet selvite-
tään. Uusjaolla perusparannetaan kohdealueen kiinteistö- ja lainhuutorekisteriä 
 
Uusjaolla voidaan saavuttaa myös markkinattomia hyötyjä kuljetus- ja kulkumatkojen ly-
hentyessä (ilmasto) ja alueiden metsänhoidollisen tilan parantamismahdollisuuksien 
kautta (retkeily, virkistys). 
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5. Metsätilusjärjestelyjen tarpeesta Suomessa 2010 -luvulla 

5.1. Metsien kiinteistörakenneselvitys (MEKIRA) 
Maanmittauslaitos on yhdessä metsäalan toimijoiden kanssa kehittänyt apuvälineitä 
metsien kiinteistörakenteen alueelliseen analysointiin. 
 
Tärkein apuvälineistä on ns. MEKIRA- projektissa (MML 2007) kehitetty sovellus, jolla 
voidaan analysoida metsäalueiden kiinteistörakennetta alueellisesti. Ohjelma käyttää hy-
väksi numeerisia kiinteistöraja- ja maankäyttötietoja. Tarkastelu voidaan tehdä eri alue-
tasoilla - koko maan tarkastelemisesta pienempiin osa-alueisiin aina kylätasolle saakka. 
 
MEKIRA-tarkastelussa metsälöiden keskikoon lisäksi kiinteistörakenteen hyvyyteen vai-
kuttavat luonnollisesti metsäpalstojen muoto ja lukumäärä sekä alueelliset erot metsälöi-
den ominaisuuksissa. 
 
MEKIRA-laskentaa on käytetty maakunnallisissa kehittämishankkeissa etenkin Pohjan-
maalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeisiin liittyvissä tilaisuuksissa aineistoa on esitelty 
maakuntatasolla, metsänhoitoyhdistyksittäin sekä joissakin kunnissa. Käynnistyvissä 
metsätilusjärjestelyn tarveselvityksissä tehdään nykyään aina kohdealueen analysointi 
MEKIRA-välineellä. 
 
Kuvassa 5 on esitetty MEKIRA-välineellä tuotettu kartta koko maasta. Sen mukaan met-
sätalouskäytön kannalta heikot (punainen) ja kohtalaiset (oranssi) alueet sijoittuvat pää-
osin länsirannikolle ja Pirkanmaan alueelle. Kuvan 1 toimitukset ja tarveselvitykset sijoit-
tuvat samalle alueelle, joka MEKIRA-selvityksenkin mukaan on kiinteistörakenteeltaan 
heikointa. Mahdollista tarvetta on myös muualla rannikon tuntumassa sekä Pirkanmaalla. 
 

 
 

Kuva 5. Metsien käytettävyys metsätalouden kannattavuuden näkökulmasta eri puolilla Suomea 
(kuntatason tarkastelu). 

5.1.1. Suosituksia 



Maanmittauslaitos   Selvitys  13 (15) 
Keskushallinto 
Yli-insinööri Mikko Uimonen  31.5.2010  
     
 
 

Maakunta-tason aluekehittämistyössä on viime aikoina noussut esiin lisääntyvä kiinnos-
tus metsien käytön kehittämiseen. Tässä yhteydessä on käynnistynyt useita maakunnal-
lisia pilottihankkeita metsien rakenteen kehittämiseksi. Ne ovat metsäkeskusten tai met-
sänhoitoyhdistysten vetämiä, usein EU-osarahoitteisia kehittämishankkeita. Maanmitta-
uslaitos on mukana monissa näistä hankkeista kiinteistö- ja tilusjärjestelyasiantuntijana. 

5.1.2. Asiakaslähtöisyys 
Maanmittauslaitoksen tilusjärjestelytoiminnassa pyritään asiakaslähtöiseen näkökul-
maan. Avainasioita tässä lähestymistavassa on tiedottaminen ja maanomistajien tarpei-
den kartoittaminen. Yhteistyössä alan toimijoiden kanssa tehdään esityksiä erilaisista 
toimenpiteistä, joilla mahdollisen järjestelyalueen tilannetta voidaan kehittää. 
 
Käytännön työkaluksi on kehitetty tilusjärjestelyn tarveselvitys, jolla kartoitetaan maan-
omistajien ja sidosryhmien kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet sekä pyritään yhteenso-
vittamaan näitä. 
 
Tarveselvityksessä voidaan esittää tilusjärjestelyä (esim. uusjako, yhteismetsän muodos-
taminen tai näiden yhdistelmä). Toisaalta selvityksen perusteella voidaan todeta, että 
alueella ei ole edellytyksiä tilusjärjestelyn käynnistämiselle. 
 
Jos tarveselvityksen kohdealueella on sekä huono kiinteistörakenne että pieni metsälö-
koko, tulee selvittää mahdollisuudet yhdistelmäratkaisuun, jossa osasta aluetta muodos-
tetaan yhteismetsä ja muutoin parannetaan metsälöiden muotoa ja alueen tiestöä. Alu-
eella mahdollisesti olevat isommat metsänomistajat voivat toimia mahdollisen yhteismet-
sän ”runkona” riittävän suuren pinta-alan aikaan saamiseksi. 
 
Kaikissa tapauksissa maanomistajien kesken pyritän mahdollisimman pitkälle konsen-
sukseen, jotta toimitusmiesten päätöksiin perustuvat joidenkin tahdon vastaiset ratkaisut 
jäävät mahdollisimman vähiin. 

5.1.3. Toiminnan kehittämiskohteita 
Metsätilusjärjestelytoiminnan kehittämisessä paras tapa on monessa tapauksessa pilot-
tihankkeiden kautta eteneminen. Pilotointi voisi kohdistua esimerkiksi: 

• yhteismetsien perustamismenetelmien kehittämiseen metsäuusjaon yhteydessä 
• metsätilusjärjestelyjen hyöty/kustannuslaskennan kehittämiseen ja 
• maapankkitoiminnan kehittämiseen metsätilusjärjestelyalueilla 
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6. Tietoja Suomen ja Ruotsin metsätaloudesta ja metsätilusjärjestelyistä vv. 2006-10  

 
 
Tiedot  
(tietolähde) 

Suomi Ruotsi 

Yleistiedot  
(METLA 2009) 

  

Maapinta-ala (1000 ha) 30 459 41 033 
Metsää ( 1000 ha) 22 130 27 871 
Metsän osuus maapinta-
alasta (%) 

73 68 

Metsäalasta tiukasti suojel-
tua (%) 

3,2 % 0,3 % 

Puuvarat (milj m3) 2 163 3 105 
Puuston keskitilavuus met-
sämaalla m3/ha 

98 111 

Puuston nettokasvu m3/ha 4,6 4,3 
Hakkuut m3/ha 3,2 3,7 
Metsätalouden osuus bkt:sta 
(%, v.2006) 

5,7 3,8 

Metsäsektorin työlliset yht. v. 
2006 

90 000 95 000 

Osuus kaikista työllisistä % 3,6 2,0 
Metsäsektorin viennin arvo 
2007 milj. USD 

15 982 16 908 

Osuus kokonaisviennistä % 17,7 10,1 
Metsän ja muun puustoi-
sen alan omistus ja metsä-
löiden lkm (METLA 2009) 

  

Julkinen (1 000 ha) 7 549 9 480 
Julkinen (%) 32 31 
Julkinen / metsälöiden lkm .. 462 
Yksityinen (1000 ha) 15 762 21 450 
Yksityinen (%) 68 69 
Yksityinen / metsälöiden lkm 443 700 253 970 
Yksityinen / metsälöiden 
keskikoko ha 

24 46 

Metsätilusjärjestelyistä 
(MML) 

  

Arvio järjestelytarpeesta (ha) 4 000 000 400 000 
Vireillä olevat metsää käsit-
tävät uusjaot  1.6.2010 (kpl) 

2 metsäuusjakoa ja 3 
uusjakoa, jossa peltoa 
ja merkittävästi met-
sää 

1-3 

-metsäpinta-ala yhteensä, ha 3 700 27 000 -  
Toimituskust. keskim.€/ ha 
(1990-2000 hankkeet, 
muunn. 2009-tasoon 

175 n. 240 

1990- 2000 toimitusten kan-
nattavuus ( hyödyt/kust) 

1,3 .. 

Tie- ja kuivatusverkon pe-
rusparantamisesta 

Tehdään uusjaon yh-
teydessä 

Ei tehdä uusjaon yh-
teydessä, kulkuoikeu-
det uusille palstoille 
osoitetaan 
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Maanmittauslaitos, 2007: Metsätilusjärjestelyjen tarpeen selvittäminen (MEKIRA), Julkai-
su 107 
 
Maanmittauslaitos, 2007: Tilusjärjestelystrategia 2007 - 2013 
 

Tiedot  
(tietolähde) 

Suomi Ruotsi 

Valtion tukitaso 2010 Toimituskustannukset: 
n. 80 % 
Perusparannukset: n. 
50 % 

Toimituskustannukset 
n. 55 % 
Perusparannukset: 

Maapankki TE-keskus voi toimia, 
aktiivisuus vaihtelee 

Lääninhallitus toimii 
aktiivisesti, voi käyttää 
valtion maita ja ostaa 
lisäalueita halukkailta 
myyjiltä rajatuilla toi-
menpidealueilla 
 
 

Maanhankinnan luvanvarai-
suus 

Ei maa- ja metsätalo-
usalueilla 

Lääninhallituksella 
rajatuilla toimenpide-
alueilla 

Muodostettavan metsäpals-
tan minimikoko (n. ha) 

ei ole 5 ha 

Uuden toimituksen suoritta-
misrajoitus 

ei ole ei ole 

Osittamismahdollisuus jär-
jestelyn jälkeen 

ei estettä muodostettavien kiin-
teistöjen pitää sopia 
käyttötarkoitukseensa 
(esim. muodostettavi-
en metsäkiinteistöjen 
minimipinta-ala on n. 
5 ha) 

Toimitusmenettelystä 
(MML) 

  

Vastuuviranomainen MMM/MML YM/Lantmäteriet 
Toimitusmiehet Toim.ins.ja uskotut 

miehet 
Toimitusinsinööri, voi 
kutsua uskotut miehet 
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Maanmittauslaitos: vuosina 1990 - 2010 lopetettujen metsätilusjärjestelyjen loppuraportit 
ja toimitusinsinöörien haastattelut  
 
Suomen ja Ruotsin Maanmittauslaitosten tilusjärjestelyviranomaisten tapaamiset: 
 Oulussa 20.-21. maaliskuuta 2008 
 Gävlessä ja Leksandissa 25.-26. elokuuta 2008 
 
Metsäntutkimuslaitos (METLA), 2008: Metsätilastollinen vuosikirja 
 
Mustonen Olli, 1987: Selvitys metsien kiinteistörakenteesta 
 
Svensk författningssamling (SFS) 
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