
Tilusjärjestelyihin kuuluvat peltotilusjärjestelyt, metsäti-
lusjärjestelyt, alueelliset yksityistietoimitukset sekä yh-
teismetsien muodostaminen. Tilusjärjestelyä kutsutaan 
myös uusjaoksi. Tässä esitteessä kerrotaan tarkemmin pel-
totilusjärjestelyistä.

Tilusjärjestelystä hyötyä monella saralla
Maaseudun rakennemuutos on edelleen meneillään. Muu-
tos on suurinta maataloudessa, mutta oman osansa saavat 
myös metsätalous ja maaseudun asutus.

Vaikka maatilojen määrä vähenee ja jäljelle jäävien ti-
lojen koko kasvaa, maatilojen tuottavuus ei välttämättä 
parane. Tilakoon suurenemisesta koituvat hyödyt jäävät 
saavuttamatta, koska ostamalla tai vuokraamalla hankitut 
lisämaat sijaitsevat usein kaukana tilan talouskeskuksesta 
ja ovat kooltaan pieniä.

 Tilusjärjestely on keino nykyaikaistaa maatilojen ra-
kennetta ja kehittää maaseudun maankäyttöä.

 Tilusjärjestely tehdään yhteistyössä maanomistajien, 
Maanmittauslaitoksen ja muiden maankäytön asiantunti-
joiden kesken. Tarvittaessa tilusjärjestelyn yhteydessä kor-
jataan tie- ja kuivatusverkkoa.

 Peltotilusjärjestelyssä suurennetaan lohkokokoa ko-
koamalla viljelijän hajanaiset peltolohkot yhtenäisem-
miksi ja lähemmäs tilan talouskeskusta. Järjestelyn avulla 
maanomistajan maatalousliikenne ja viljelykustannukset 
vähenevät. Samalla maanviljelystä saatavat tuotot lisään-
tyvät ja viljelyyn käytettävä aika vähenee. Tilusjärjestely 
säästää ympäristöä ja parantaa liikenneturvallisuutta maa-
talousliikenteen vähentyessä.

 Tilusjärjestelyn hyötyä voidaan lisätä valtion maan-
ostotoiminnalla. Valtio ostaa tilusjärjestelyalueelta pel-
toa sekä metsää ja välittää niitä tilusjärjestelytoimituksen 
käyttöön vaihto- ja lisämaaksi.

Periaatteet
Tilusjärjestelyn sisältö, toteuttamiskeinot ja laajuus jous-
tavat olosuhteiden ja tarpeiden mukaan. Tilusjärjestely ra-
jataan siten, että se muodostaa alueellisesti tarkoituksen-
mukaisen kokonaisuuden.

Tilusjärjestelyn lähtökohtana ovat maanomistajien toi-
veet ja tarpeet. Tilusjärjestely toteutetaan, mikäli sillä on 
alueen maanomistajien vahva kannatus ja se on taloudelli-
sesti kannattava.

 Tavoitteena on, että tilusjärjestely voidaan toteuttaa 
3 – 5 vuodessa.

Käynnistäminen ja eteneminen
Tilusjärjestely etenee tiedotustilaisuudesta tilusjärjestely-
toimitukseen.
1. Tiedotustilaisuus

 Maanmittauslaitos järjestää tiedotustilaisuuden 
tilusjärjestelyistä maanomistajien pyynnöstä. Tilaisuu-
teen kutsutaan peltoalueen maanomistajat ja vuokra-
viljelijät sekä mahdollisesti asiantuntijaviranomaisia ja 
maa- ja metsätalouden neuvonta- ja tuottajajärjestöjen 
edustajia. 

2. Tilusjärjestelytarpeen selvittäminen 
 Maanmittauslaitos tekee tilusjärjestelyn tarveselvi-

tyksen maanomistajien hakemuksesta. Maanomistajat 
voivat hakea tarveselvitystä Maanmittauslaitoksesta 
saatavalla lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuk-
sella. Tarveselvitys on maanomistajille maksuton. 

 Selvityksen lähtökohtana ovat maanomistajien 
asettamat tavoitteet ja tarpeet. Tarveselvityksessä 
etsitään yhteistyössä maanomistajien kanssa keinoja 
ratkaista kohdealueen maankäyttöongelmat. Selvi-
tyksen tuloksena tehdään ehdotus siitä, kannattaako 
tilusjärjestely toteuttaa vai ei. Jos Maanmittauslaitos 
ehdottaa tilusjärjestelyä toteutettavaksi, tarveselvityk-
seen sisältyy myös esitys hankkeessa noudatettavista 
periaatteista, hankealueesta ja arvio hankkeen kustan-
nuksista ja hyödyistä.

3. Tilusjärjestelytoimitus 
 Maanmittauslaitos käynnistää tilusjärjestelytoimi-

tuksen maanomistajien hakemuksesta, jos tilusjär-
jestelyllä voidaan oleellisesti parantaa tilussijoitusta. 
Toimituksella tulee olla alueen maanomistajien vahva 
kannatus. Lisäksi edellytetään, että tilusjärjestelystä 
saatava hyöty on suurempi kuin siitä aiheutuvat 
kustannukset.

Tilusjärjestely
tuo elinvoimaa maaseudulle
Tilusjärjestely on maanmittaustoimitus, jolla parannetaan ja nykyaikaistetaan tilusten 
sijoitusta. Järjestelyllä kehitetään maatilojen rakennetta ja kylien maankäyttöä. 
Peltotilusten kokoaminen yhteen säästää viljelijän aikaa, vähentää maatalousliikennettä 
ja viljelyskustannuksia.
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Lisätietoja maanmittaustoimituksista ja muista kiinteistöihin liittyvistä asioista www.maanmittauslaitos.fi

Maanmittauslaitos palvelee 35 paikkakunnalla. Huolehdimme maanmittaustoimituksista, kiinteistötiedoista, kartta-
aineistoista sekä lainhuudoista ja kiinnityksistä. Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta voi hankkia kiinteistöön tai 
määräalaan liittyviä todistuksia, kuten kiinteistörekisteriotteita, lainhuutotodistuksia ja rasitustodistuksia sekä karttoja  
ja ilmakuvia. e1
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Valtio tukee sekä tilusjärjestelyä että tilusjärjestelyn 
vuoksi tarpeellisia mukauttamistoimenpiteitä, joita ovat 
valta- ja salaojitukset sekä viljelysteiden rakentaminen.

 Valtio maksaa kaikki tilusjärjestelyhankkeen kustan-
nukset hankkeen aikana. Maanmittauslaitos selvittää val-
tion tuen hankkeelle ennen kuin päätös hankkeen aloitta-
misesta tehdään. Tuki on tilusjärjestelykohtainen.

Maanomistajilta peritään valtion avustuksen ulkopuo-
lelle jäävä osa kustannuksista tilusjärjestelyn loputtua. Jäl-
jelle jäävä osa kiinteistötoimitusmaksusta tulee maksetta-

vaksi toimituksen päätyttyä. Mukauttamistoimenpiteistä 
maanomistajien maksettavaksi jäävä osuus on valtion lai-
naa. Lainan takaisinmaksu alkaa vasta toimituksen loppu-
misen jälkeen.

Kustannukset jaetaan maanomistajien kesken heidän 
tilusjärjestelystä saamansa hyödyn mukaisesti.

Tällä hetkellä käynnissä oleviin tilusjärjestelyihin voi  
tutustua Maanmittauslaitoksen internetsivuilla
www.maanmittauslaitos.fi/toimitukset

Tilusjärjestely
2 (2)


