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Muistin virkistämiseksi –
Alueen rajaus



Tilastotietoa alueesta

• Koko alue  8925 ha

• 159 tilaa 

• 6 yhteistä maa-aluetta 180 ha

• 462 palstaa, 1250 rajamerkkiä!!

• Alle 2 ha palstoja  29 %

• 2-5 ha  17  %

• 5-10 ha  14  %

• Yli 10 ha  40  %

• Valtion maata 37 %



Ulkopalstan ongelmat

• Kapeat pitkät palstat  ja pirstaleinen tilusrakenne 

• Metsäkuljetusmatka  

• Rajojen epäselvyys ja kiinteistörekisterin epäselvyydet

• Yhteisomistuspalstat ja omistajarakenteen muutos

• Peruskuivatuksen ongelmat 

• Metsäteiden ja piennartasanteiden puute

• Epäselvyydet kulkuoikeuksissa

• Lukuisat ns. niitynmaapalstat

• Kaukainen etäisyys omistajien kotipaikasta



Rajojen ja ajourien alle jäävä alue 

436 ha

5 % /palsta

0,97 ha/ palsta



Kannatus 
tilusjärjestely

92 % tilojen 

omistajista 

pinta-alalla 

mitattuna 

vastannut



Kannatus yhteismetsä

Yhteisöjen ja 

yksityisten 

suhde hyvä, 

lisäksi 

kiinnostusta 

alueen 

ulkopuolella



Tähän jäätiin 27.11.2014…
• Hankkeesta on jätetty toimitus- ja rahoitushakemus, joten maanmittauslaitos  

hakee MMM:ltä rahoituspäätöstä  Edellytysten ja laajuuden selvittäminen 
päätöksen tultua, jolloin vasta varsinainen tilusjärjestelytoimitus alkaa.

• Miksi hanke käynnistyy vasta nyt? 

• MMM:n käynnistämä tilusjärjestelyjen rahoitus uudistus 2014 -2015

• EU:n kesällä 2015 päättämä ryhmäpoikkeusasetus

• Keväällä 2016 MML:n esitys ministeriölle tilusjärjestelyjen rahoituksesta

• Ennen rahoituspäätös MMM, nyt lain mukaan MML ennen 
maanmittausmaksun tukiprosentti 0-100 % (tavallisesti 80 %), nyt laissa 75 %, 
mutta..

• EU:n ryhmäpoikkeusasetus kieltää tukemasta mm. julkisyhteisöjä ja yhtiöitä

• Jotta kaikki maanomistajat olisivat tasavertaisessa asemassa, pilotoidaan
rahoitusmallia, jossa kaikki työ jakoesityksen hyväksymiseen asti tehdään 
valtion varoin ja jakosuunnitelman toteuttaminen tapahtuu maanomistajien 
varoin.



Mitä tämä tarkoittaa…

• Käytännössä mm. jaonsuunnittelu, metsänarviointi, 
haastattelut ja kulkuoikeuksien suunnittelu tapahtuvat 100 % 
valtion varoin, kuten myös yhteismetsän perustaminen 
kokonaisuudessaan. 

• Maanomistajien varoin tapahtuu jakosuunnitelman toteutus 
mm. uusien rajojen maastoon merkintä, lopulliset tilikorvaukset 
ja rekisteröinti 

• Olemme arvioineet, että maanomistajien maksettavaksi 
tuleva kiinteistötoimitusmaksu ei merkittävästi muutu 
aikaisemmasta (metsätilusjärjestelyssä maksu saattaa jopa pienentyä, 
koska metsänarviointi tehdään valtion varoin) 

• Metsäteiden rakentaminen ja ojitukset tapahtuvat KEMERA 
varoin



Tästä jatketaan…

• TN:o 2014-489873, Toimitusinsinööri Pekka Törmi, 

haastattelut ja jaon käytännön asioita hoitaa Risto Saxman 

puhelin 040-5317056

• Maanmittauslaitos on ottanut toimituksen pilottikohteekseen 

metsätilusjärjestelyistä

• Maa- ja metsätalousministeriön erityislupa aloittaa toimitus 

pilottikohteena (kiinteistötoimitusmaksulasku)

• Aloitetaan välittömästi vuoden 2017 alussa asianosaisten 

haastatteluilla ja jakosuunnitelman laatimisella



Toimituksessa mahdollista toteuttaa

• Palstakoon kasvattaminen ja muodon parantaminen, sekä 

palstojen lukumäärän vähentäminen

• Metsäkuljetusmatkan lyheneminen

• Maanvaihdot muualle/ metsää peltoon

• Metsäautotieverkon ja piennartasanteiden rakentaminen ja 

kunnostusojitus

• Yhteisten alueiden selvittäminen

• Maanmyyntimahdollisuus (130 ha)

• Alueellisesti mahdollisimman yhtenäisen yhteismetsän 

perustaminen

• Raja epäselvyyksien käsittely

• Järvitalonjärven, Kärsämän- ja Temmesjoen 

vesistönsuojeluhankkeiden toteuttaminen

• Valtion suojeluohjelmien toteuttaminen -> vaihtomaata yksityisille



Asianosaisten toiveita 
toimitukselle…

• Teiden kunnostus, tieoikeudet kuntoon, palstakoon kasvattaminen, 

myyntihalukkuus, ostohalukkuus, kuivatuksen parantaminen, 

metsäkuljetusmatkojen lyhentäminen, Ulkometsän 

metsätalouskäytön säilyttäminen ja kehittäminen, metsien 

kiinteistörakenteen yleinen parantaminen, valtion tuki, yhteismetsä 

nykyaikainen tapa hallita metsäomaisuutta, maanvaihdot 

lähemmäs muita metsiä/kotipalstaa, yhteisomistuksen/perikunnan 

purkaminen.



Toimituksessa huomioitavia 

asianosaisia huolestuttavia asioita…

Kustannusten pelko, tilukset ennestään yhtenäiset,  perikunnan 

jäsenten keskinäiset riidat,  vain tontti /kesämökki  maksumieheksi 

joutumisen pelko,  ojitus ja tiet kunnossa, ei kiinnosta, ei saa 

tapahtua muutoksia, ”en ole halukas myymään”, rakennuspaikat pitää 

rajata pois, on olemassa muutakin liiketaloutta kuin metsätalous, 

kotitarvepuuta saan omasta metsästä, niitynmaa juuri suojeltu 

erityisenä luontokohteena.

TÄRKEÄ HUOMATA – kaikille kiinteistöille ei tule muutoksia!!



Metsätilusjärjestelyn välittömiä hyötyjä

Metsätilusjärjestelyn hyötyjä

 Suurempi leimikkokoko

 Parantuneet korjuuolosuhteet

 Metsänhoidon kustannusten aleneminen

 Metsänhoidon aktiivisuuden lisääntyminen

o Hakkuumahdollisuuksien parempi hyödyntäminen

 Metsänkasvatusalan lisääntyminen

Metsäteiden rakentamisen hyötyjä

 Kantohinnan nousu

 Metsänhoitokulujen pieneneminen

 Sulanmaan aikaiset leimikot

Metsäojituksen toteutuksen hyötyjä

 Puuston kasvun ylläpito ja lisäkasvu



Toimituksen aikataulu



Yhteistyöterveisin

Maanmittauslaitos


