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1 JOHDANTO 

”Tilusjärjestelytoiminnan tehtävänä on huolehtia siitä, että kiinteistöjen rakenteet ovat 

tarkoituksenmukaiset ja että keinot kiinteistöjen rakenteiden ajanmukaistamiseen ovat 

ajan tasalla ja tarvetta vastaavassa käytössä. Tilusjärjestelytoiminnasta vastaa lain mu-

kaan Maanmittauslaitos” (Ylikangas 2004). 

Tilusjärjestelytoiminnalla parannetaan maatalouden harjoittamisen viljelyteknisiä edellytyk-

siä mm. yhdistelemällä ja vaihtamalla peltolohkoja niin, että viljeltävien lohkojen kokoa saa-

daan kasvatettua ja lohkojen etäisyyksiä tilakeskukselta lyhennettyä.  

Maanmittauslaitos on selvittänyt vuosien 2003 ja 2011 peltojen tilusrakennetta ja siitä aiheu-

tuvaa viljelijöihin kohdistuvaa haittaa (Ylikangas 2004, Hiironen & Ettanen 2013). Tilusra-

kenteesta eniten haittaa aiheuttavat peltolohkojen pieni koko ja niiden sijainti etäällä tilakes-

kukselta. Näiden tekijöiden aiheuttama taloudellinen haitta pystytään laskemaan. 

Vuonna 2020 Maanmittauslaitoksella ryhdyttiin tarkastelemaan vallitsevaa tilusrakennetta ja 

siitä aiheutuvaa haittaa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten maatalou-

den peltojen tilusrakenne on muuttunut viimeisen 10 vuoden aikana ja mikä on siitä aiheu-

tuva taloudellinen haitta maataloudelle.  

Tässä opinnäytetyössä tutustuttiin lyhyesti tilusjärjestelytoiminnan historiaan Suomessa, ti-

lusrakenteen haittojen laskentaan ja maatalouden viljelijärakenteen muutokseen viimeisen 

10 vuoden aikana. Lisäksi selvitettiin, paljonko nykyinen tilusrakenne aiheuttaa taloudellista 

haittaa maanviljelylle, ja kuinka paljon sitä on mahdollista vähentää. Opinnäytetyö on tehty 

Maanmittauslaitokselle, ja sen aineistona on käytetty Maanmittauslaitoksen Paikkatietokes-

kuksen tuottamia peltolohkoaineistoja, joissa on laskettu etäisyydet tilakeskuksista peltoloh-

koille ja yhdistetty itsenäisiä peltolohkoja suuremmiksi lohkoiksi. 
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2 NYKYINEN TILUSRAKENNE JA SEN ARVIOINTI 

Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään lyhyesti tilusjärjestelyjen historiaa Suomessa, tilusjär-

jestelyjen vaikutusten arviointia 2000-luvulla ja tilusrakenteen haitan arvioimista. Työssä esi-

tellään myös maatalousyritysten rakennemuutos viimeisien vuosikymmenien aikana. 

2.1 Tilusjärjestelyjen historia Suomessa 

Hiironen eritteli väitöskirjassaan (2012) Suomen tilusjakoon liittyvän kehityksen kronologisiin 

jaksoihin: varhaiseen jakoon, isojakoon, isojaonjärjestelyyn ja uusjakoihin. 

Varhaiset jaot Hiironen (2012) jakoi kahteen osaan: muinaisjakoon ja sarkajakoon. Muinais-

jako muodostui luonnollisesti, kun väestö asettui paikoilleen viljelemään maata. Sarkajako 

oli ensimmäinen tilusjärjestyksen muuttamiseen tähtäävä toimitus, josta oli olemassa yksi-

tyiskohtaisia säännöksiä muun muassa maakuntalaeissa (Hiironen 2012). Peltojen jakami-

seen käytettiin kunkin talon äyrilukua, joka kuvasi tilan veronmaksukykyä. Äyrinluvulla jaet-

tiin peltolohkot sarkoihin, jotka muodostivat jakolohkon. Tämä toimintatapa pirstoi kiinteistö-

rakennetta, joka pirstaloitui entistä enemmän tiloja jaettaessa. 

Vuonna 1757 annettiin valtiopäivillä isojakoasetus (Päivänen 2010), joka oli ”paras ja varmin 

keino maatalouden tilan kohentamiseen” (Hiironen 2012). Isojaon tarkoitus oli antaa jokai-

selle viljelijälle tiluksensa mahdollisimman harvana lohkona, mieluiten yhtenä lohkona. 

Maanomistajissa nousi huoli, että naapurit ja etenkin kartanonomistajat pääsevät hyöty-

mään jaossa tapahtuvan jyvityksen epäonnistumisesta. Jyvityksessä jokaiselta peltotilkulta 

muisteltiin, kuinka paljon se oli tuottanut satoa aikaisempina vuosina. Isojaon tavoitteena 

ollut lohkolukumäärän vähentäminen onnistui useimmilla alueilla, mutta lohkojen määrä jäi 

isojaon jälkeenkin suureksi (Hiironen 2012). Syyksi voidaan epäillä yleistä muutosvastarin-

taa ja jyvityksen epäonnistumista vaihtelevien luonnonolojen alueilla kuten Hämeessä ja 

Satakunnassa. 

Isojaonjärjestely aloitettiin Suomessa 1880-luvulla. Isojaonjärjestelyn tavoitteena oli paikata 

hitaasti edistyvän isojaon toimintaa sekä saavuttaa isojaolle määrätyt tavoitteet. Ryhmäkyliä 

hajotettiin ja tontteja siirrettiin, jotta tilusjärjestelyn tavoitteet harvoista, sopivan muotoisista 

talouskeskuksen läheisyydessä olevista tiluksista toteutuisivat. Nämä ulosmuutot eivät ko-

keneet isojaon aikaista vastarintaa maaseudun rakennuskannan uudistumisen ja 
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lypsykarjatalouden lisääntymisen takia. Jokaisen maanomistajan tiluksille laskettiin jyvitys-

arvo, joka jokaisen maanomistajan tuli saada maanjaossa (Hiironen 2012). 

1900- ja 2000-luvuilla tehdyistä tilusjärjestelyistä käytetään nimitystä uusjako (Hiironen 

2012). Suomen itsenäistymisen aikaan tuli voimaan asetus jakolaitoksesta (AJ) (VN 1916) 

ja toisen maailmansodan jälkeen voimaan astui jakolaki (JL) (VN 1951). Kiinteistönmuodos-

tamislaki (KML) (VN 1995) tuli voimaan vuonna 1997. 

”KML:n mukaisen uusjaon tarkoituksena on maaseudun elinolojen parantaminen ja 

kiinteistöjen käytön edistäminen, kun JL:n mukainen uusjako oli maanmittaustoimitus, 

jossa tilojen liian moniin taikka sijainniltaan tai muodoltaan tai muutoin niiden tarkoi-

tuksenmukaisen käytön kannalta sopimattomiin palstoihin joutuneet tilukset järjestel-

tiin uudelleen siten, että tilusten sijoitus saatiin olennaisesti entistä paremmaksi” (Hii-

ronen 2012). 

Asiakaslähtöisemmäksi muuttuneelle tilusjärjestelytoiminnalle muodostui kaksi perusedelly-

tystä: tilusjärjestelyn taloudellinen kannattavuus ja tilusjärjestelyn vahva kannatus maan-

omistajissa, eli tilusjärjestelyjä toteutetaan vain alueilla, joissa maanomistajat todella halua-

vat muutosta (Hiironen 2012). Tämä toimintatapa ja tilusjärjestelytarpeen lisääntyminen on 

johtanut 2000–luvulla tilusjärjestelyjen määrän kasvamiseen. Vuosina 2008–2019 tilusjär-

jestelty pinta-ala koko maassa oli 101 177 hehtaaria (Patana 2020), keskimäärin 8 400 heh-

taaria vuodessa (Kuva 1). Vuoden 2020 syksyllä peltotilusjärjestelyjä oli työn alla 19 alueella 

yhteensä 24 000 hehtaaria ja toteuttamismahdollisuuden selvitystä oli haettu 22 alueella yh-

teensä 21 000 hehtaarille (Patana 2020). 



9 

 

 

Kuva 1. Tilusjärjestelty pinta-ala hehtaareina vuosittain koko maassa (Patana 2020). 

2.2 Tilusjärjestelyjen vaikutusten arviointi 

Hiironen esittää väitöskirjassaan (2012) laskentametodin peltolohkon viljelykustannusten 

laskentaan. Ensin selvitetään viljelyyn liittyvät muuttuvat kustannukset, eli työkoneiden ja 

ihmistyön kustannukset, liittäen ne eri töiden vaatimaan työaikaan. Viljelykustannukset saa-

daan selvitettyä ratkaisemalla eri kasvien vaatima työmäärä, jolloin pystytään selvittämään 

kunkin tuotantosuunnan vaatiman viljelykierron kustannukset. Lopulta voidaan laatia kus-

tannukset kullekin peltolohkolle lohkon koon ja etäisyyden funktiona. 

2.2.1 Viljelyn muuttuvat kustannukset 

Maanviljelyssä merkittäviä tuotantokustannuksia ovat ihmistyön kustannus ja konekustan-

nus (Karttunen ym. 2002). Hiironen (2012) esittää konekustannusten laskentaan marginaa-

likustannusta, joka tarkoittaa yhden lisäyksikön tuotannosta aiheutuvaa kokonaiskustannus-

ten muutosta. Marginaalikustannukset on sidottu aikajänteeseen, jolloin koneen kokonais-

kustannus muodostuu perus- ja käyttökustannusten summasta. Peruskustannus muodos-

tuu koneen hankintahinnasta, jäännösarvosta, koron ja vakuutuksen osuudesta, vuotuisesta 
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muodostuu poltto- ja voiteluaineiden hinnasta ja kulutuksesta, hankintahinnasta, vuotuisista 

käyttötunneista sekä kunnossapitokustannusten osuudesta. Esimerkiksi traktorin marginaa-

likustannukseksi Hiironen (2012) esittää 21,21 €/h, kun hankintahinta on 70 700 € ja vuotui-

set käyttötunnit 600 (Taulukko 1). 

Taulukko 1. Ote Hiirosen (2012, s. 102) esittämistä maatalouskoneiden marginaalikustan-
nuksista. 

Maatalouskone Marginaalikustannus 

(€/h) 

Hankintahinta 

(€) 

Vuotuiset käyttö-

tunnit (h) 

traktori, 81–100 kW 21,21 70 700 600 

kaksoisaura, 4-teräi-

nen 

10,3 16 470 150 

lautasäes, nostolaite 

(3,15–3,70 m) 

19,94 7 546 100 

kylvölann. työlev. 

2,5 m, hinattava 

14,96 12 810 50 

jyrä, työlev. 3–4 m 9,70 6 954 60 

 

Ihmistyön kustannus koostuu työajasta, joka muodostuu kiinteästä apuajasta ja tekemis-

ajasta, joka jakaantuu suoritusaikaan ja valmisteluaikaan. Työaika on vakioitu kahdeksi nel-

jän tunnin mittaiseksi työjaksoksi (Hiironen 2012). Todellisuudessa maanviljelyn työaika ei 

rajoitu näin vakiomittaiseksi, vaan työtä voidaan tehdä työhuippuina kellon ympäri. Vakioin-

tia ja laskemista varten työaika pitää kuitenkin rajata, jotta saadaan vertailukelpoisia tulok-

sia. 

Kiinteä apuaika muodostuu työstä riippumattomista toimenpiteistä, kuten työvaatteisiin pu-

keutumisesta, peseytymisestä, kirjanpidosta ym. Valmisteluaikaan kuuluvat itse työn teke-

miseen liittyvät valmistelut, kuten päivittäiset koneiden huollot, siirrot ja työlaitteiden kiinni-

tykset ja huollot. Hiirosen (2012) laskelmissa useat ajat on vakioitu aikaisempien tutkimus-

ten perusteella. Oman työvoiman kustannukseksi Hiironen (2012) arvioi 13,63 €/h ja vieraan 

työvoiman kustannukseksi 17,04 €/h.  
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Työtehoseuran (Palva 2019) maatalouden urakointihinnoissa Taulukkoa 1 vastaavilla ko-

neilla vuoden 2018 keskimääräinen veloitus kynnöstä oli 64,1 €/h, lautasäestyksestä 

66,8 €/h ja kylvölannoituksesta 70,1 €/h. Hiirosen (2012) arvoilla esim. kylvölannoituksen 

kustannus (traktori + kylvölannoitin + vieras työvoima) oli 53,21 €/h, joten vuoden 2018 ura-

kointihinnat olivat selkeästi korkeammat. 

Peltolohko, jolle on laskettu työaika, on vakioitu salaojitetuksi kahden hehtaarin suorakai-

teen muotoiseksi lohkoksi. Lohko on 200 metriä pitkä ja 100 metriä leveä. Lohkolla tehtävän 

työn laskennallinen suoritusaika on laskettu käytettävissä olevan kokonaistyöajan ja työn-

tuotoksen osamääränä Hiirosen (2012, s. 104–106) kaavojen 9, 10 ja 11 avulla. Esimerkiksi 

kynnön laskennalliseksi työajaksi Hiironen (2012) esittää 88,42 min/ha (Taulukko 2). Kle-

molan ym. (2002) esittämät työajat ovat samansuuntaisia. 

Taulukko 2. Ote Hiirosen (2012) ja Klemolan ym. (2002) esittämistä maatalouden töiden 
laskennallisesta työajasta. 

 Laskennallinen työaika (min/ha) 

Työn osa Hiironen (2012) Klemola ym. (2002) 

Kyntö 88,42 88,54 

Äestys 30,87 34,96 

Kylvölannoitus 58,94 63,25 

Jyräys 36,17 33,15 

 

2.2.2 Viljelykustannukset 

Maatilan viljelykustannuksia tarkastellessa pitää ottaa huomioon tilan tuotantosuunta. Hiiro-

nen (2012) on jakanut tilat kolmeen päätuotantosuuntaan: nautatilat, vilja-/kasvitilat ja eri-

koiskasvitilat. Nautatiloilla on yhteistä eläinten laiduntaminen ja nurmikierto viljelyssä eläin-

ten rehuksi. Erikoiskasvitilat sisältävät avomaaviljelytiloja sekä muita erikoiskasveja kuten 

perunaa viljeleviä tiloja. Vilja-/kasvitilat sisältävät pääosin viljan viljelyyn erikoistuneita tiloja 

sekä eläintilat, jotka käyttävät viljaa eläinten ruokintaan, kuten siipikarja- ja sikatilat. 

Kullekin päätuotantosuunnalle on määritelty oma viljelykierto, eli kuinka suuri osuus tilan 

peltopinta-alasta on kunkin kasvin viljelyssä. Esimerkiksi nautatilalla kevätviljaa on 22 %, 
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kuivaheinää 15 %, säilörehua 38 % ja laidunta 25 % tilan pinta-alasta. Jokaiselle viljelykas-

ville on määritelty tarvittavat työvaiheet ja työvaiheiden määrä. Esimerkiksi kevätviljan viljely 

vaatii yhden kyntökerran, kaksi äestyskertaa, yhden kylvölannoituksen, yhden jyräyskerran, 

kaksi ruikutuskertaa ja yhden leikkuupuinnin. 

Koska jokaiselle kasville kuuluva työvoiman hinta, konekustannukset ja työnkesto tunne-

taan, voidaan laskea kunkin kasvin viljelykustannukset €/ha/vuosi (Hiironen 2012). Kun 

nämä viljelykustannukset kerrotaan kunkin päätuotantosuunnan viljelykieroilla, saadaan jo-

kaiselle tuotantosuunnalle keskimääräinen hehtaarikohtainen viljelykustannus kahden heh-

taarin lohkokoolla. Hiirosen (2012) tulokset olivat seuraavat: 

- Nautatila  289 €/ha/vuosi 

- Erikoiskasvitila  816 €/ha/vuosi  

- Kasvi-/viljatila  552 €/ha/vuosi 

Hiirosen (2012) viljelykustannuksista on huomioitava, että ne on laskettu vuoden 2011 työ-

voima- ja konekustannuksilla. 

2.2.3 Viljelykustannus lohkokoon ja etäisyyden funktiona 

Peltolohkon koon taloudelliset vaikutukset kulminoituvat työmenekkiin, jonka voi olettaa kor-

reloivan lohkon koon kanssa (Hiironen 2012). Koon kasvaessa sekä päistekäännöksien että 

hitaammin työstetyn pellon reuna-alueiden suhteellinen määrä laskee. Myös muiden avus-

tavien töiden suhteellinen määrä vähenee, mikä kaikki vähentää lohkon viljelyn suhteellista 

kustannusta. Hiironen (2012) esittää korjauskertoimet eri kokoisten lohkojen kustannusten 

esittämiseen, niin että kerroin 1,0 on kahden hehtaarin lohkolla (Taulukko 3). Klemolan ym. 

(2002) esittämät korjauskertoimet samoille pinta-aloille olivat käytännössä identtiset. 
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Taulukko 3. Peltolohkojen viljelykustannusten laskennallinen korjauskerroin eri lohkokoolla 
(Hiironen 2012, s. 116). 

Lohkon koko (ha) 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 5,0 10,0 20,0 30,0 

Laskennallinen 

korjauskerroin 

1,33 1,13 1,04 1,00 0,96 0,90 0,86 0,83 0,82 

Klemola ym. 

(2002) 

1,34 1,13 1,05 1,00 0,95 0,90 0,86 - - 

 

Tilusjärjestelyssä maatilojen kokonaispinta-ala ei muutu oleellisesti, vaan tarkoituksena on 

yhdistää lohkoja ja yhtenäistää tiluksia. Pinta-alan pysyessä samana lohkojen määrä oletet-

tavasti laskee, jotta tilusjärjestelystä olisi hyötyä. Toinen mahdollisuus on viljeltävien lohko-

jen siirtyminen lähemmäs tilakeskusta, jolloin suurin hyöty on pellolle tehtävien matkojen 

lyhentyminen. Suuremmissa lohkoissa pinta-alaan suhteutetusti matkat myös vähenevät. 

Molemmissa tapauksissa kulkemiskustannukset vähenevät. 

Hiironen (2012) esittää tavan kulkemiskustannusten laskemiseen. Ensin selvitetään, mon-

tako kertaa kussakin työvaiheessa pitää kulkea pellolle ottaen huomioon työvaiheen vaati-

man työajan ja lohkon koon. Työaika on rajattu kahteen neljän tunnin jaksoon päivässä. 

Isommalle lohkolle pitää kulkea useammin, jotta koko lohko saadaan työstettyä, mutta ajan-

käyttö on tehokkaampaa, koska työaikaan sisältyvät aloitus- ja lopetusajat ovat suhteessa 

pienempiä. Tehokasta työaikaa on siten enemmän. 

Kun tarvittavat matkamäärät on kullekin työvaiheelle selvitetty, voidaan laskea tilan tuotan-

tosuunnan viljelykierron vaatimat matkamäärät. Esimerkiksi nautatiloilla on laskettu 

15 edestakaista matkaa 2 hehtaarin lohkolle yhden vuoden aikana (Taulukko 4). Lohkon 

koon kasvaessa myös matkojen määrä nousee. 
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Taulukko 4. Ote Hiirosen (2012, s. 119) esittämistä matkamääristä tilakeskukselta peltoloh-
kolle vuoden aikana eri tuotantosuunnilla eri kokoisilla pelloilla. 

 Ala (ha) 

Tuotantosuunta  0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 20,0 

Nautatila 10 12 15 28 52 99 

Erikoiskasvitila 13 16 21 40 71 136 

Kasvi-/viljatila 11 11 14 22 38 70 

 

Kun eri kokoisille lohkoille on määritelty matkamäärä, voidaan laskea eri etäisyyksien 

päässä sijaitseville lohkoille kulkemiseen kuluvan ajan aiheuttama kustannus. Kustannus 

koostuu tilan päätuotantosuunnan mukaisista konekustannuksista ja ihmistyökustannuk-

sista. Tätä kustannusta kutsutaan etäisyyskustannukseksi (Hiironen 2012). Esimerkiksi nau-

tatilan kahden hehtaarin lohkolla, joka sijaitsee viiden minuutin päässä, etäisyyskustannus 

on 48 €/ha (Taulukko 5). Taulukosta 5 on nähtävissä pienten, kaukana sijaitsevien lohkojen 

nopeasti kasvava etäisyyskustannus. 

Taulukko 5. Ote Hiirosen (2012, s. 120) etäisyyskustannuksista (€/ha) nautatilan eri kokoi-
silla lohkoilla eri etäisyyksillä. 

 Ala (ha) 

Etäisyys (min) 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 20,0 

1 24 14 10 7 7 6 

2 47 29 19 15 13 13 

5 118 72 48 37 34 32 

10 235 144 87 73 67 65 

15 353 216 145 110 101 97 

20 470 288 194 110 101 97 

 

2.3 Maatalouden rakennemuutos 2010–2019  

2.3.1 Viljelijämäärä ja keski-ikä 

Luonnonvarakeskuksen Maataloustilastojen (Luke 2020) perusteella on huomattavissa 

maatilojen laskeva määrä. Vuonna 2000 maatiloja on ollut Suomessa 79 089 kappaletta. 
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Vuoteen 2010 mennessä tilojen määrä vähentyi 24,8 %, kun tiloja oli enää 59 483 kappa-

letta. Vuonna 2019 maatiloja oli 46 827 kappaletta, joten vuodesta 2010 tilojen määrä vä-

hentyi 21,3 %. Maaseudun Tulevaisuuden (MT 2020) artikkelissa ennustetaan, että vuonna 

2027, maatiloja olisi enää 34 100 kappaletta. Tilojen määrän väheneminen on ollut hyvin 

tasaista vuodesta 1995 (Luke 2011), jolloin Suomi liittyi Euroopan Unioniin (Kuva 2).  

 

Kuva 2. Maatalous- ja puutarhayritysten määrä 1995–2019 ja 2027 ennuste (Luke 2011, 
Luke 2020, MT 2020). 

Samalla kun viljelijöiden määrä vähenee, heidän keski-ikänsä nousee. Vuonna 2010 yli 65-

vuotiaat viljelijät edustivat 7,3 % koko viljelijäväestöstä, kun vuonna 2019 saman ikäluokan 

osuus oli 16,5 %. Keski-ikäisten, 40–49-vuotiaiden viljelijöiden määrä on puolestaan vähen-

tynyt: vuonna 2010 viljelijöistä 28,9 % kuului tähän ikäluokkaan, kun vuonna 2019 samaan 

ikäluokkaan kuului 21,3 %. Iältään 50–64-vuotiaiden viljelijöiden osuus on pysynyt melkein 

samana (2010 46,9 % ja 2019 46,2 %) (Kuva 3). 
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Kuva 3. Yksityishenkilöiden omistamien tilojen viljelijöiden ikäjakauma vuosina 2010–2019. 
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2.3.2 Tilakoko 

Maatalouden käytettävissä oleva maatalousmaa on vuosina 2010–2019 ollut keskimäärin 

2,27 miljoonaa hehtaaria (Luke 2020). Merkittäviä muutoksia vuosittain ei ole tapahtunut 

eikä todennäköisesti ole nähtävissä. Maatilojen vähenemisestä Kuvan 2 mukaisesti seuraa, 

että kun sama pinta-ala jaetaan vähenevälle tilamäärälle, nousee keskimääräinen tilakoko 

Suomessa. Vuonna 2000 keskimääräinen tilakoko on ollut 28 hehtaaria, vuonna 2010 

39 hehtaaria ja vuonna 2019 49 hehtaaria. Maaseudun Tulevaisuuden artikkelissa (MT 

2020) ennustetaan, että vuonna 2027 keskimääräinen tilakoko on 67 hehtaaria. Vuosien 

2000–2010 välinen keskimääräinen tilakoon kasvu on 39,4 % (Luke 2011) ja vuosien 2010–

2019 25,6 % (Kuva 4).  

 

Kuva 4. Maatilojen keskimääräinen käytössä oleva maatalousmaa (ha/tila) 1995–2019 ja 
2027 ennuste (Luke 2011, Luke 2020, MT 2020). 
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”Siipikarjatalous” tilamäärät ovat laskussa (Taulukko 6). ”Muu kasvinviljely” -päätuotanto-

suunnan suhteellinen osuus kaikista tiloista vuosien 2011–2019 välillä oli noussut 10,6 %-

yksikköä. Siipikarjatilojen suhteellinen osuus oli noussut vain 0,3 %-yksikköä, mutta sitä se-

littää siipikarjatilojen pieni määrä: Siipikarjatilojen absoluuttinen määrä on kasvanut 19,0 %. 

Suhteellisesti eniten maatiloja on lopettanut luokissa ”Lypsykarjatalous”, ”Viljanviljely” ja 

”Muu laidunkarja”. ”Muu kasvinviljely” -tilojen suhteellisen määrän kasvaminen on selkeästi 

havaittavissa (Kuva 5). 

Taulukko 6. Päätuotantosuuntien muutokset 2011–2019. 

Tuotantosuunta 2011 

(kpl) 

2019 

(kpl) 

Muutos 

(%) 

Suht. muutos 

(%-yks) 

Viljanviljely 20 320 14 926 -26,5 -3,0. 

Muu kasvinviljely 13 461 15 788 17,3 10,6 

Kasvihuonetuotanto 1 281 714 -44,3 -0,7 

Avomaantuotanto 1 607 1 346 -16,2 0,1 

Lypsykarjatalous 9 563 5 727 -40,1 -4,2 

Naudanlihan tuotanto 3 062 2 809 -8,3 0,7 

Muu nautakarjatalous 1 220 450 -63,1 -1,1 

Sikatalous 1 230 526 -57,2 -1,0 

Siipikarjatalous 352 419 19,0 0,3 

Muu laidunkarja 3 707 2 107 -43,2 -1,9 

Sekamuotoinen tuotanto 2 480 2 015 -18,8 0,0 

Yhteensä 58 283 46 827 -19,7  
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Kuva 5. Maatalouden päätuotantosuuntien suhteellinen osuus aktiivitiloista vuosina 2011–2019 (Luke 2020). 
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2.3.4 Talouskeskusetäisyys ja peltolohkokoko 

Hiironen & Ettanen (2013) laskivat tutkimuksessaan peltolohkojen koon ja talouskeskusetäi-

syyden muutokset vuosien 2001 ja 2011 välillä. Vuonna 2011 keskimääräinen peltolohkon 

pinta-ala oli koko maassa 2,37 hehtaaria. Se oli pienentynyt 2 % 2000-luvun alusta (Tau-

lukko 7). Uudenmaan maakunnassa lohkokoko oli pienentynyt jopa 17 %, kun Pohjois-Kar-

jalassa keskikoko oli kasvanut 9 %. Talouskeskusetäisyys oli 2000-luvun alusta kasvanut 

koko maassa keskimäärin 82 %, ja oli vuonna 2011 3,28 kilometriä. Lapin maakunta oli ai-

noa, jossa talouskeskusetäisyys oli pienentynyt (-19 %). Se oli kasvanut eniten Varsinais-

Suomessa (121 %) (Taulukko 7). 2000-luvun alun arvot ovat Ylikankaan (2004) tutkimuk-

sesta. Se käsittää vain 2–4 kunnan otoksen maakuntaa kohti, joten tulokset eivät välttämättä 

anna edustavaa kuvaa vuoden 2000 tilanteesta maakunnissa ja koko maassa.  
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Taulukko 7. Peltolohkojen pinta-alojen ja talouskeskusetäisyyksien keskiarvot 2011 ja niiden 
muutos vuoteen 2000 (Hiironen & Ettanen 2013, s. 13–14). 

Maakunta Peltolohkon 

pinta-ala 

2011 (ha) 

Muutos 10 

vuoden ai-

kana (%) 

Talouskeskus-

etäisyys 2011 

(km) 

Muutos 10 

vuoden ai-

kana (%) 

Ahvenanmaa 1,4 0 2,9 - 

Etelä-Karjala 2 3 2,3 65 

Etelä-Pohjanmaa 2,2 8 3,6 56 

Etelä-Savo 1,8 4 2,7 22 

Kainuu 1,8 -11 4,7 94 

Kanta-Häme 3,2 -1 3 69 

Keski-Pohjanmaa 2,3 2 2,6 62 

Keski-Suomi 1,9 -9 3 82 

Kymenlaakso 2,6 -7 2,5 69 

Lappi 1,7 -12 6,3 -19 

Pirkanmaa 2,1 -5 3,2 117 

Pohjanmaa 2 6 3,8 80 

Pohjois-Karjala 2,3 9 2,8 65 

Pohjois-Pohjanmaa 2,5 -9 3,6 102 

Pohjois-Savo 2,2 -9 2,8 89 

Päijät-Häme 2,9 0 3 101 

Satakunta 2,3 -4 3,3 83 

Uusimaa 3,1 -17 3,3 119 

Varsinais-Suomi 3 2 2,9 121 

Koko maa 2,37 -2 3,28 82 

 

2.3.5 Tilusrakennehaitta 2011 

Hiironen & Ettanen (2013) tutkivat vuoden 2011 tilusrakenteen aiheuttamaa haittaa käyttäen 

ajankohtaista peltolohkorekisteriä. Kunkin lohkon tuotantokustannuksia verrattiin vii-

den hehtaarin lohkoon, joka sijaitsi yhden kilometrin päässä tilakeskuksesta. Näiden erotuk-

sena saatiin kunkin lohkon tilusrakenteen aiheuttama haitta. Koko maahan kohdistuva 
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vuosittainen tilusrakennehaitta oli 176,3 miljoonaa euroa (Taulukko 8). Haitat olivat suurim-

pia Etelä-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa, pienimpiä Ahvenanmaalla ja Keski-Pohjan-

maalla. 

Taulukko 8. Tilusrakenteen aiheuttama kokonaishaitta vuonna 2010 (Hiironen & Ettanen 
2013, s. 16). 

Maakunta Kokonaishaitta (€/a) 

Ahvenanmaa 2 400 000 

Etelä-Karjala 4 700 000 

Etelä-Pohjanmaa 19 700 000 

Etelä-Savo 7 500 000 

Kainuu 3 600 000 

Kanta-Häme 6 100 000 

Keski-Pohjanmaa 3 500 000 

Keski-Suomi 9 000 000 

Kymenlaakso 5 700 000 

Lappi 6 100 000 

Pirkanmaa 14 300 000 

Pohjanmaa 13 800 000 

Pohjois-Karjala 6 500 000 

Pohjois-Pohjanmaa 15 100 000 

Pohjois-Savo 11 200 000 

Päijät-Häme 5 100 000 

Satakunta 12 100 000 

Uusimaa 11 100 000 

Varsinais-Suomi 18 800 000 

Koko maa 176 300 000 
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3 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

Maatalousyritysten rakenne muuttui edeltävän 10 vuoden aikana: yritysten määrä vähentyi, 

viljelijät ikääntyivät ja tuotantosuuntien määrien suhteet muuttuivat. Maatilojen keskipinta-

ala nousi, joten maatalouden tilusrakenteessa tapahtui muutoksia. Tilusrakennetta ja siitä 

aiheutuvaa haittaa tutkittiin edellisen kerran seitsemän vuotta sitten, joten näiden tietojen 

päivittämiselle oli tarve. 

Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli tuottaa Maanmittauslaitokselle ajantasaista infor-

maatiota Suomen peltoalueiden tilusrakenteesta ja sen aiheuttamasta taloudellisesta hai-

tasta sekä tilusjärjestelyillä saatavista mahdollisista hyödyistä. Tutkimus pyrki vastaamaan 

seuraaviin kysymyksiin: 

1)  Millainen on nykyinen tilusrakenne Suomen maakunnissa? 

a. Mikä on peltolohkojen keskimääräinen koko? 

b. Mikä on peltolohkojen keskimääräinen talouskeskusetäisyys tietä ja linnuntietä 

pitkin ja niiden välinen suhde? Mikä on keskimääräinen matka-aika? 

c. Kuinka suuri on tilusrakenteen aiheuttama euromääräinen haitta? 

d. Miten tilusrakenne on kehittynyt viimeisen 10 ja 20 vuoden aikana? 

2)  Miten tilusrakennetta olisi mahdollista parantaa Suomen maakunnissa? 

a. Kuinka paljon peltolohkojen keskimääräistä kokoa olisi mahdollista kasvattaa? 

b. Kuinka suuren euromääräisen hyödyn tilusrakenteeseen tehtävät parannukset 

saisivat aikaan? 

3)  Mitä keinoja on laskea alueellisen tilusrakenteen hyvyyttä ja tilusjärjestelypotentiaalia? 
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4 AINEISTO JA MENETELMÄT 

Tutkielman aineistona käytettiin seuraavia tietolähteitä: 

- Ruokaviraston Peltolohkoaineisto 

- Ruokaviraston Tilakoordinaatisto 

- Ruokaviraston Päätuotantosuunta-aineisto 

- Kuntaliiton Alueluokat ja kuntanumerot 2020 

- Maamittauslaitoksen Kuntien ja maakuntien pinta-alatilasto 

- Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen tuottama Peltolohkojen etäisyysaineisto 

- Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen tuottama Suurlohkoaineisto, jossa on yhdis-

tetty peltolohkoja viljelijälohkoiksi, suurlohkoiksi ja peltoalueiksi 

Peruslohkojen haittojen laskemiseen käytettiin Maanmittauslaitoksen UJHYÖTY-projektissa 

laadittua Hyötylaskentasovellusta. Sovellusta muokattiin opinnäytetyön tarpeisiin, mutta itse 

haittojen laskentaan ei tehty muutoksia. 

4.1 Peltolohkoaineisto 

Peltolohkoaineisto oli Ruokaviraston tuottama kokoelma, joka vastaa Peltolohkorekisterin 

tilannetta. Peltolohkorekisteri on maataloushallinnon valtakunnallinen rekisteri, johon on di-

gitoitu kaikki maatalouden pinta-alaperusteisia tukia saaneet peruslohkot (Ruokavirasto 

2020). Aineisto sisälsi lohkon digitaalisen paikkatiedon ja muodon lisäksi peltolohkolle kuu-

luvia ominaisuuksia, jotka ovat: 

 ELY: ELY-keskus, jossa peruslohko sijaitsee 

 KNRO: Kuntanumero ilmoittaa kunnan, jossa peruslohko sijaitsee 

 TILTU: Tilatunnus ilmoittaa tilan, jolle peruslohko on viimeksi kuulunut 

 LOHKO: Peruslohkon hallinnollinen tunnus (lohkonumero) 

 PINTA_ALA: Pinta-ala aareina 

 YMPARYS: Ulkorajan pituus metreinä kahden desimaalin tarkkuudella 
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 MKLAJI: Peruslohkon maankäyttölaji 

 TILATUKI: Peruslohkon tilatukiominaisuus 

 KORVKELP: Peruslohkon korvauskelpoisuus 

 YHTEYSTYYP: Peruslohkon yhteystyyppi 

Peltolohkoaineisto sisälsi 1 090 952 peruslohkoa. Aineiston tarkempi kuvaus on Liitteenä 1. 

Sen tilannepäivämäärä oli 10.4.2019. Aineiston sisältämä tilatunnus oli henkilötietolain alai-

nen yksilöivä tunniste, jonka takia aineiston käsittely ja jakaminen oli rajoitettua tietosuoja-

lain (VN 2018) nojalla. Aineisto piti pyytää Ruokavirastolta. 

Peltolohkoaineisto sisältää 2 475 746,45 hehtaaria peltopinta-alaa. Tässä opinnäytetyössä 

käytettiin peruslohkoilta seuraavia ominaisuuksia: KNRO, TILTU, LOHKO, PINTA_ALA ja 

TILATUKI. 

4.2 Tilakoordinaatisto 

Tilakoordinaatisto oli Ruokaviraston tuottama aineisto, joka sisälsi tilatunnuksen ja sille kuu-

luvan tilakeskuksen sijaintikunnan sekä sijainnin itäisen ja pohjoisen koordinaatin. Aineisto 

sisälsi 183 794 tilatunnusta, joista 60 682 sisälsi sijaintikunnan. Tiloista 1 164 oli sellaisia, 

joille ei ollut sijaintikuntaa eikä sijainnin koordinaatteja. 

Aineisto sisälsi seuraavat ominaisuudet: 

 TILATUNNUS: Maatilan tilatunnus 

 KUNTA_KNRO: Maatilan tilakeskuksen sijaintikunta 

 ITAINEN: Maatilan tilakeskuksen itäinen koordinaatti 

 POHJOINEN: Maatilan tilakeskuksen pohjoinen koordinaatti 

Aineiston sisältämä tilatunnus oli henkilötietolain alainen yksilöivä tunniste, jonka takia ai-

neiston käsittely ja jakaminen oli rajoitettua tietosuojalain (VN 2018) nojalla. Aineisto piti 

pyytää Ruokavirastolta. Tässä opinnäytetyöttä käytettiin aineistoista ominaisuuksia TILA-

TUNNUS ja KUNTA_KNRO, jotta voitiin yhdistää tilatunnus sijaintikuntaansa. 

4.3 Päätuotantosuunta-aineisto 
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Päätuotantosuunta-aineisto oli Ruokaviraston tuottama kokoelma, jossa oli yhdistetty tila-

tunnus ja tilan päätuotantosuunta. Aineistosta oli huomioitava, että päätuotantosuunta oli 

tilan itsensä maatalouden tukihaun yhteydessä ilmoittama tuotantosuuntaa. Päätuotanto-

suuntaa ei kuitenkaan ole pakko ilmoittaa tukia haettaessa. Tilalla voi myös olla muita tuo-

tantosuuntia. Koska tietoa ei ollut kattavasti kaikkien tilojen osalta, tilastollisten suureiden 

laskemisessa pitää käyttää harkintaa (Anders Munck, Ruokavirasto, sähköpostiviesti Esa 

Ärölälle 12.3.2020). 

Aineisto sisälsi 96 883 tilatunnusta. Päätuotantosuunta oli määritelty 61 131 tilatunnukselle. 

Aineisto sisälsi seuraavat kentät: 

 TILATUNNUS: Maatilan tilatunnus 

 KOODI: Päätuotantosuunnan numeerinen koodi 

 NIMI_FI: Päätuotantosuunnan suomenkielinen tekstiseloste 

Aineiston ajopäivämäärä oli 12.3.2020. Aineiston sisältämä tilatunnus oli henkilötietolain 

alainen yksilöivä tunniste, jonka takia aineiston käsittely ja jakaminen oli rajoitettua tieto-

suojalain (VN 2018) nojalla. Aineisto piti pyytää Ruokavirastolta. 

4.4 Alueluokat ja kuntanumerot 2020 

Aineisto sisälsi vuoden 2020 kunnat, kuntien kuntanumerot, maakunnat ja maakuntien maa-

kuntanumerot sekä muita alueellisia jakoja, joihin kunta kuului. Aineistoa käytettiin perus-

lohkojen linkittämiseen maakuntaan peruslohkon kuntanumeron avulla. Aineisto sisälsi 310 

kuntaa. Aineisto oli vapaasti saatavilla Kuntaliiton (2020) internetsivuilta. 

4.5 Kuntien ja maakuntien pinta-alatilasto 

Aineisto oli Maanmittauslaitoksen tuottama lista Suomen kuntien ja maakuntien pinta-

aloista. Aineistossa oli kuntien ja maakuntien pinta-aloista seuraavat tiedot: 

 Maapinta-ala 

 Makean veden pinta-ala 

 Meriveden pinta-ala 
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 Pinta-ala yhteensä 

Aineisto sisälsi 310 kuntaa ja 19 maakuntaa. Aineisto oli vapaasti saatavilla Maanmittaus-

laitoksen (2020a) internetsivuilta. 

4.6 Etäisyysaineisto 

Etäisyysaineisto oli Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen tuottama aineisto, jossa on 

laskettu jokaiselle peltolohkolle etäisyys tilakeskuksesta linnuntietä ja tietä pitkin sekä 

matka-aika minuuteissa tietä pitkin. Linnuntie-etäisyys on suora matka tilakeskuksen koor-

dinaateista peltolohkon geometriseen painopisteeseen. Aineiston lähtödatana oli käytetty 

Ruokaviraston Maatilakeskuskoordinaatteja, Ruokaviraston Peltolohkoaineistoa ja Maan-

mittauslaitoksen Maastotietokannan tieverkostodataa (MML 2020b). Aineisto sisälsi jokai-

selle peruslohkolle seuraavat tiedot: 

 Tilatunnus 

 Peruslohkon numero 

 Matka-aika minuutteina tietä pitkin tilakeskukselta peruslohkolle 

 Matkan pituus kilometreinä tietä pitkin tilakeskukselta peruslohkolle 

 Matkan pituus kilometreinä linnuntietä tilakeskukselta peruslohkolle 

 Sijaintiin ja reititykseen käytetyt koordinaatit 

 Reitityksen virhekoodi 

Aineisto sisälsi yhteensä 1 191 270 peruslohkoa ja tilatunnusta. Aineiston tarkempi kuvaus 

on Liitteenä 2. Aineisto on tuotettu Maanmittauslaitoksen sisäiseen käyttöön peltotilusraken-

teen tutkimista varten. 

4.7 Suurlohko-aineistot 

Suurlohko-aineistot olivat Paikkatietokeskuksen tuottamia aineistoja, joissa oli yhdistetty pe-

ruslohkoja viljelijälohkoiksi, suurlohkoiksi ja peltoalueiksi. Lohkojen matka-aikalaskennassa 

oli käytetty Paikkatietokeskuksen Etäisyysaineiston arvoja. Aineistojen tarkempi kuvaus on 

Liitteenä 3. Aineistot oli tuotettu Maanmittauslaitoksen sisäiseen käyttöön peltotilusraken-

teen tutkimista varten. 
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4.7.1 Viljelijälohko-aineisto 

Viljelijälohko-aineistossa oli yhdistetty peltorekisterin mukaan saman viljelijän hallinnassa 

olevat peruslohkot (peruslohkon tilatunnus oli sama), joiden lyhin kohtisuora etäisyys toisis-

taan oli enintään 0,7 metriä. Kyseinen etäisyys on Peltolohkorekisterin lohkorajan likimää-

räinen teoreettinen tarkkuus. 

Aineisto sisälsi 827 329 viljelijälohkoa. Jokainen viljelijälohko sisälsi seuraavat tiedot: 

 VILJLOHKO_ID: Viljelijälohkon yksilöllinen tunnistenumero 

 TILTU: Viljelijälohkon haltijan tilatunnus 

 LOHKO_LKM: Viljelijälohkon muodostavien peruslohkojen lukumäärä 

 PINTA_ALA: Peruslohkojen yhteenlaskettu pinta-ala 

 PINTA_ALA_KA: Peruslohkojen pinta-alojen keskiarvo 

 MATKA_SUORA: Peruslohkojen linnuntie-etäisyyden keskiarvo, painotettu lohkojen 

pinta-alalla 

 MATKA_TIE: Peruslohkojen tie-etäisyyden keskiarvo, painotettu lohkojen pinta-alalla 

 AIKA: Peruslohkojen matka-ajan keskiarvo, painotettu lohkojen pinta-alalla 

Mikäli peruslohkolta puuttui etäisyys tai matka-aika, ei sen tietoja käytetty keskiarvojen las-

kennassa. 

4.7.2 Suurlohko-aineisto 

Suurlohko-aineistossa oli yhdistetty peruslohkot, joiden lähin kohtisuora etäisyys oli enin-

tään 0,7 metriä. Aineisto sisälsi 572 139 suurlohkoa. Jokainen suurlohko sisälsi seuraavat 

tiedot: 

 SUURLOHKO_ID: Suurlohkon yksilöllinen tunnistenumero 

 LOHKO_LKM: Suurlohkon muodostavien peruslohkojen lukumäärä  

 VILJLOHKO_LKM: Suurlohkon muodostavien viljelijälohkojen lukumäärä 

 VILJELIJA_LKM: Suurlohkoon liittyvien tilatunnusten lukumäärä 
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 PINTA_ALA: Peruslohkojen yhteenlaskettu pinta-ala 

 PINTA_ALA_KA: Peruslohkojen pinta-alojen keskiarvo 

 MATKA_SUORA: Peruslohkojen linnuntie-etäisyyden keskiarvo, painotettu lohkojen 

pinta-alalla 

 MATKA_TIE: Peruslohkojen tie-etäisyyden keskiarvo, painotettu lohkojen pinta-alalla 

 AIKA: Peruslohkojen matka-ajan keskiarvo, painotettu lohkojen pinta-alalla 

4.7.3 Peltoalue-aineisto 

Peltoalue-aineistossa oli yhdistetty peruslohkot, joiden lähin kohtisuora etäisyys oli enintään 

15 metriä. Aineisto sisälsi 196 033 peltoaluetta. Jokainen peltoalue sisälsi samat tiedot kuin 

Suurlohkot-aineisto. 

4.7.4 Tilat-aineisto 

Tilat-aineisto oli koontiaineisto peltolohko-, viljelijälohko-, suurlohko- ja peltoalueaineistoista. 

Aineistoon oli koottu kullekin tilatunnukselle lukumäärä lohkoista, joita tilatunnukseen oli 

kohdistettu mainituissa aineistoissa. Aineistossa jokainen tilatunnus sisälsi seuraavat tiedot:  

 TILATUNNUS: Tilatunnus 

 LOHKOLKM: Peruslohkojen lukumäärä peltolohkoaineistossa 

 VILJLOHKOLKM_07: Tilatunnukseen kohdistettujen viljelijälohkojen lukumäärä 

 SUURLOHKOLKM_07: Tilatunnukseen kohdistettujen suurlohkojen lukumäärä 

 SUURLOHKOLKM_15: Tilatunnukseen kohdistettujen peltoalueiden lukumäärä 

4.8 Hyötylaskentasovellus 

Tutkielmassa käytettiin Maanmittauslaitoksen UJHYÖTY-projektin Microsoft Excel-poh-

jaista Hyötylaskentasovellusta, jolla voidaan laskea maatilan päätuotantosuuntaan ja pelto-

lohkon pinta-alaan perustuva viljelykustannus sekä päätuotantosuuntaan ja peltolohkon ta-

louskeskusetäisyyteen perustuva etäisyyskustannus. Sovelluksen toiminta perustuu Hiiro-

sen (2012) väitöskirjassa esitettyyn laskentamalliin. 
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Hyötylaskentasovelluksen tärkeimmät syötteet ovat peltolohkon pinta-ala, etäisyys tilakes-

kuksesta ja tilan tuotantosuunta. Laskentapohja pystyy arvioimaan tilakeskusetäisyydestä 

matkoihin käytettävän ajan. Tässä opinnäytetyössä oli käytettävissä aineisto, jossa oli val-

miiksi laskettu tarkempi käytettävä aika. 

Tilojen tuotantosuunnat oli laskentapohjassa luokiteltu kolmeen luokkaan: nautatila,      

kasvi-/viljatila ja erikoiskasvitila. Luokitteluun oli käytetty Tuotantosuunta-aineistoa. 

Nautatiloille oli yhteistä laitumen käyttäminen eläimille, joten tilan viljelykierrossa oli laidunta. 

Nautatilat-luokka koostui seuraavista tuotantosuunnista: 

 Lypsykarjatalous 

 Lihanautojen kasvatus 

 Muu nautakarjatalous 

 Lammastalous 

 Vuohitalous 

 Hevostalous 

Erikoiskasvitila tuotti pääasiassa erikoiskasveja eikä tiloilla ollut merkittävää eläintaloutta. 

Erikoiskasvitiloiksi oli luokiteltu seuraavat tuotantosuunnat: 

 Erikoiskasvituotanto (mm. mallasohra, herne, peruna) 

 Puutarhakasvien viljely avomaalla 

Kasvi-/viljatiloilla oletettiin, että tiloilla tuotetaan viljaa tai muita kasveja joko tilan omien eläin-

ten rehuksi tai teollisuuden tarpeisiin. Kasvi-/viljatiloihin luokiteltiin seuraavat tuotantosuun-

nat: 

 Porsastuotanto 

 Lihasikojen kasvatus 

 Muu sikatalous mm. yhdistelmätuotanto 

 Kananmunien tuotanto 

 Siipikarjanlihan tuotanto 
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 Muu siipikarjatalous mm. siitosmunien tuotanto 

 Viljanviljely (myös viljan siemenviljely) 

 Muu kasvituotanto (mm. heinä ja viherheinä) 

Seuraavat päätuotantosuunnat rajattiin pois aineistosta: 

 Ei tuotanto-/yritystoimintaa 

 Kasvihuoneviljely 

 Muu tuotanto tai toiminta (mm. maatilamatkailu) 

Hyötylaskentasovelluksessa käytetyt, Maanmittauslaitoksen sisäisesti päivittämät, keski-

määräiset vuosittaiset viljelykustannukset kahden hehtaarin peltolohkolla eri tuotantosuun-

nilla olivat seuraavat: 

 Nautatila  604 €/ha/vuosi 

 Erikoiskasvitila 940 €/ha/vuosi 

 Vilja-/kasvitila 602 €/ha/vuosi 

Varsinkin nautatilojen viljelykustannus oli merkittävästi (109 %) suurempi kuin Hiirosen 

(2012) esittämä arvo. Erikoiskasvitilojen viljelykustannus oli 15 % suurempi kuin Hiirosen 

esittämä, ja vilja-/kasvitilojen viljelykustannus oli 9 % suurempi. 

Hyötylaskentasovelluksen versiopäivämäärä oli 17.1.2020. Hyötylaskentasovellus on 

Maanmittauslaitoksen sisäiseen toimintaan tuotettu sovellus, jota käytetään tilusjärjestely-

toimituksissa saavutettujen taloudellisten hyötyjen laskemiseen. 

4.9 Aineistojen yhdistäminen ja siivoaminen 

Aineistojen yhdistämiseen, siivoamiseen ja laskentaan käytettiin SAS Enterprise Guide -

tilasto-ohjelman versiota 7.13 HF8 ja 64-bittistä versiota Microsoft Excel 2019 -taulukkolas-

kentaohjelmasta. Käsiteltävä lohkoaineisto luotiin yhdistämällä Peruslohkoaineisto, Alueluo-

kat ja kuntanumerot 2020 sekä Etäisyysaineisto. Ennen yhdistämistä lähtöaineistoista pois-

tettiin epärelevantteja ja virheellisiä rivejä sekä korjattiin vanhentuneita tietoja. 
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Peruslohkoaineisto oli vuodelta 2019. Vuonna 2020 Valtimon kunta liittyi Nurmeksen kun-

taan, joten peruslohkoaineistossa täytyi kuntatiedon ajantasaistamiseksi vaihtaa Valtimon 

kuntanumero 911 Nurmeksen kuntanumeroksi 541, jotta peruslohkot sijaitsivat oikeassa 

kunnassa ja maakunnassa. Tämä muutos kosketti 2 588 peruslohkoa. Muita muutoksia Pe-

ruslohkoaineistoon ei tehty. 

Etäisyysaineistoa muodostettaessa pyrittiin laskemaan jokaiselle peltolohkolle etäisyydet 

tietä ja linnuntietä pitkin sekä matka-aika tietä pitkin. Kaikille lohkoille laskentaa ei voitu 

tehdä, jolloin kyseiselle lohkolle merkittiin virhekoodi. Virhekoodit on lueteltu Liitteessä 2. 

Aineistosta on hyväksytty ainoastaan virhekoodin 0 sisältämät tiedot. Aineistossa oli rajaa-

misen jälkeen 899 474 riviä. 

Etäisyysaineiston matka-ajat laskettiin käyttämällä tieverkostoa ja tievektoreille määrättyjä 

kulkunopeuksia. Laskennan virheiden poistamiseksi oli syytä rajoittaa matka-aikaa. Opin-

näytetyössä matka-aika rajattiin 120 minuuttiin, joka on peltoviljelyn kannalta pitkä aika. Ti-

lusjärjestelyn kannalta lohko oletettavasti sijaitsee niin kaukana, että se ei välttämättä tulisi 

mukaan tilusjärjestelyyn. Rajaamisen jälkeen aineistossa oli 897 782 riviä. 

Tuotantosuunta-aineistossa rajattiin pois tilatunnukset, joilla ei ollut aineistossa päätuotan-

tosuuntaa, tai päätuotantosuunta oli jokin seuraavista: 

 Ei tuotanto-/yritystoimintaa 

 Muu tuotanto tai toiminta (mm. maatilamatkailu) 

 Kasvihuoneviljely 

Rajaamisen jälkeen tuotantosuunta-aineistossa oli 57 623 riviä.  

Aineistot yhdistettiin linkittämällä Etäisyysaineiston ja Peltolohkoaineiston peruslohkon tun-

nus, Peltolohkoaineiston ja Alueluokat-aineiston kuntanumero sekä Peltolohkoaineiston ja 

Tuotantosuunta-aineiston tilatunnus. Tuotantosuunta-aineiston yhdistämisen jälkeen aineis-

tossa oli 893 446 riviä. Näin muodostettiin jokaiselle peruslohkolle rivi, joka sisälsi seuraavat 

tiedot: 

 Peruslohkon numero 

 Kuntanumero, joka ilmoitti peruslohkon sijaintikunnan 
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 Maakuntanumero, joka ilmoitti peruslohkon sijainti maakunnan 

 Peruslohkon pinta-ala aareina 

 Matka kilometreinä tilakeskuksesta peruslohkon veräjäpisteeseen linnuntietä  

 Matka kilometreinä tilakeskuksesta peruslohkon veräjäpisteeseen tietä pitkin  

 Matka-aika minuutteina tilakeskuksesta peruslohkon liityntäpisteeseen tietä pitkin 

 Peruslohkoa viljelevän tilan tuotantosuunta 

Yhdistetty aineisto sisälsi 2 254 633 hehtaaria peltopinta-alaa. 

4.10 Nykyisen tilusrakenteen haittojen laskeminen 

Nykyisen tilusrakenteen haittojen laskemiseen käytettiin Hyötylaskentasovellusta. Hyötylas-

kentasovellus laskee jokaiselle peltolohkolle pinta-alaan ja tuotantosuunnan luokitukseen eli 

tuotantoluokkaan perustuvan viljelykustannuksen sekä matka-aikaan, pinta-alaan ja tuotan-

toluokkaan perustuvan etäisyyskustannuksen. 

Viljelykustannusta verrattiin saman tuotantoluokan viiden hehtaarin peltolohkoon. Mikäli vil-

jelykustannus oli peruslohkossa suurempi kuin vertailulohkossa, näiden kustannusten ero-

tus oli peruslohkon koon aiheuttama haitta. Jos peruslohkon viljelykustannus oli pienempi 

kuin vertailulohkon, peruslohkon koon aiheuttama haitta oli nolla euroa. Myös Hiironen & 

Ettanen (2013) käyttivät viiden hehtaarin lohkoa vertailuun. 

Etäisyyskustannusta verrattiin saman tuotantoluokan viiden hehtaarin lohkoon, joka sijaitsi 

viiden minuutin päässä talouskeskuksesta. Mikäli peruslohkon etäisyyskustannus oli suu-

rempi kuin vertailulohkon, näiden kustannusten erotus oli peruslohkon etäisyyden aiheut-

tama haitta. Jos peruslohkon etäisyyskustannus oli pienempi kuin vertailulohkon, perusloh-

kon etäisyyshaitta oli nolla euroa. Hiironen & Ettanen (2013) käyttivät vertailuunsa yhden ki-

lometrin päässä sijaitsevaa lohkoa. 

Kun jokaiselle lohkolle oli laskettu koon mukainen haitta ja etäisyyden aiheuttama haitta, 

näiden summasta saatiin peruslohkolle nykyisen tilusrakenteen aiheuttama haitta euroina 

vuotta kohden (€/a). Haitta voitiin jakaa peruslohkon pinta-alalla, jolloin saatiin peruslohkon 

nykyisen tilusrakenteen aiheuttama haitta euroina hehtaaria ja vuotta kohden (€/ha/a). 
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Jokainen peruslohko oli liitettävissä sitä hallinnoivaan tilatunnukseen sekä kuntaan ja maa-

kuntaan, jossa lohko sijaitsi. Täten tuloksia voitiin luokitella näiden tunnusten avulla. 

4.11 Viljelijälohkojen tilusrakenteen haitat ja kasvupotentiaali 

Koska Hyötylaskentasovellus laski jokaiselle yksittäiselle peltolohkolle oman koko- ja etäi-

syyshaitan, voitiin päätellä, että kyseinen laskentatapa ei ollut realistinen menetelmä haitto-

jen laskemiseen. Voidaan olettaa, että mikäli viljelijällä oli useita peltolohkoja vierekkäin, niin 

saman alueen lohkoja viljeltiin yhtäaikaisesti. Esimerkiksi jos viljelijällä oli viisi vierekkäistä 

peltolohkoa 10 kilometrin päässä, aiemmassa laskentamallissa viljelijä lähti tilakeskukselta 

ensimmäiselle lohkolle, teki työt palaten tilakeskukselle, josta siirtyi seuraavalle lohkolle. 

Näin jatkettiin, kunnes kaikki lohkot oli työstetty. Viljelijälohkoissa vierekkäiset lohkot liitettiin 

yhteen, jolloin tässä esimerkissä lohkoille siirryttiin yhden kerran, työstettiin kaikki viisi loh-

koa ja palattiin tilakeskukselle. Näin siirtymisiin käytetty matka oli 20 kilometriä 100 kilomet-

rin sijaan. Tämä vähensi merkittävästi laskennallista etäisyyshaittaa. 

Viljelijälohkojen haitta laskettiin liittämällä aineistosta yhteen viljelijälohkot, tuotantosuunnat 

ja kuntanumerot. Koska yhdistetyillä lohkoilla ei ollut enää sijaintikuntatietoa kuten perus-

lohkoilla, oletettiin, että lohkot sijaitsivat tilatunnuksen kotikunnassa. Mikäli tilatunnukselle ei 

ollut ilmoitettu kotikuntaa Tilakoordinaatistoaineistossa, tilatunnuksen kotikunnaksi laskettiin 

kunta, jossa tilatunnuksella oli eniten peltopinta-alaa hallinnassa. 

Viljelijälohko-aineistossa matka-aika laskettiin peruslohkojen matka-ajan pinta-alalla paino-

tetusta keskiarvosta. Mikäli viljelijälohkolle ei voitu laskea matka-aikaa virheen takia, matka-

ajaksi oli ilmoitettu arvo -9999. Nämä arvot karsittiin pois aineistosta. Aineistosta poistettiin 

myös viljelijälohkot, joiden tilatunnuksen tuotantosuunta ei sopinut käytettävään luokituk-

seen. 

Luotu aineisto syötettiin Hyötylaskentasovellukseen, joka laski viljelijälohkokohtaiset haitat. 

Viljelijälohko voitiin yhdistää sitä hallinnoivaan tilatunnukseen, ja siten sen sijainti kohdistaa 

tilatunnuksen kotikuntaan ja -maakuntaan. 

Viljelijälohkojen kasvupotentiaali laskettiin tilatunnuskohtaisesti. Kunkin tilatunnuksen viljeli-

jälohkojen keskimääräistä pinta-alaa verrattiin tilatunnuksen peruslohkojen keskimääräi-

seen pinta-alaan, josta saatiin peltolohkojen prosentuaalinen kasvupotentiaali. 
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4.12 Suurlohkojen ja peltoalueiden tilusrakenteen haitat ja kasvupotentiaali 

Suurlohkojen ja peltoalueiden haitta laskettiin tilatunnuskohtaisesti. Jokaiselle tilatunnuk-

selle oli tieto tilatunnuksen hallinnassa olevien peltojen kuulumisesta suurlohkoon ja pelto-

alueeseen. Tilatunnuksille laskettiin etäisyysaineistosta keskimääräinen matka-aika ja etäi-

syydet tietä sekä linnuntietä pitkin tilakeskuksesta peltolohkoille. Nämä keskimääräiset tie-

dot syötettiin tilan kokonaispinta-alan ja suurlohkolukumäärän kanssa suurlohkohaittalas-

kentaan Hyötylaskentasovellukselle. Hyötylaskentasovellus laski etäisyys- ja viljelykustan-

nuksen luodulle lohkolle, jonka pinta-ala oli tilatunnuksen kokonaispinta-ala jaettuna tilatun-

nuksen suurlohkolukumäärällä. Lohkon etäisyys oli tilatunnuksen keskimääräinen lohkoetäi-

syys. Näillä tiedoilla laskettu kokonaishaitta kerrottiin tilatunnuksen suurlohkolukumäärällä, 

jolloin saatiin koko tilan pinta-alalle kohdistuva haitta. Koska tilatunnuksella oli kotikuntatieto, 

tuloksia voitiin tarkastella kunnittain ja maakunnittain. 

Peltoalueiden haitan laskennassa Hyötylaskentasovellukseen syötettiin samat keskimääräi-

set etäisyysarvot ja kokonaispinta-ala kuin suurlohkolaskennassa ja peltoaluelukumäärä. 

Samoin kuin suurlohkolaskennassa, laskennassa luotiin keskimääräinen lohko jakamalla ti-

latunnuksen kokonaispinta-ala tilatunnuksen peltoaluelukumäärällä. Keskimääräisen loh-

kon kokonaishaitta kerrottiin tilan peltoaluelukumäärällä, jolloin saatiin koko tilan pinta-alalle 

kohdistuva haitta. 
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5 TULOKSET 

5.1 Tilusrakenne 

Peltolohkojen keskimääräinen pinta-ala laskettiin Peltolohkoaineistosta kunnittain ja maa-

kunnittain. Keskiarvo laskettiin peltolohkoittain, eli samaan kuntaan tai maakuntaan kuuluvat 

peltolohkot kuuluvat kunkin kunnan ja maakunnan arvojoukkoon. Koko maan peruslohkojen 

keskipinta-ala oli 2,55 hehtaaria; maakunnista pienin keskipinta-ala oli Ahvenanmaalla 

(1,5 hehtaaria) ja suurin Kanta-Hämeessä (3,5 hehtaaria) (Kuva 6). 

Peltolohkojen keskimääräinen suora etäisyys, etäisyys tietä pitkin ja matka-aika tietä pitkin 

laskettiin etäisyysaineistosta kunnittain ja maakunnittain. Koko maan keskimääräinen suora 

etäisyys tilakeskukselta peltolohkolle oli 2,87 kilometriä, keskimääräinen etäisyys tietä pitkin 

4,3 kilometriä ja keskimääräinen matka-aika tietä pitkin 12,4 minuuttia (Kuva 7). Pisin etäi-

syys lohkoille tietä pitkin oli Kainuussa ja lyhin Etelä-Karjalassa.  
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Kuva 6. Peruslohkojen keskipinta-ala hehtaareina maakunnittain. Vertailuarvona koko maan lohkojen keskipinta-ala. 
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Kuva 7. Perulohkojen keskimääräiset etäisyydet tilakeskuksesta peltolohkolle suoraan ja tietä pitkin sekä keskimääräinen matka-aika 
tietä pitkin maakunnittain.
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Peltolohkojen suoran etäisyyden ja tie-etäisyyden suhteen keskiarvo saatiin jakamalla loh-

koittain tie-etäisyys suoralla etäisyydellä. Koko maan etäisyyksien suhteen keskiarvo on 

1,48 (Taulukko 9). Suhde kertoo, että matka tilakeskukselta peltolohkolle oli noin 1,5-kertai-

nen tietä pitkin kuin suoraan linnuntietä. 

Taulukko 9. Peltolohkojen suoran etäisyyden ja tie-etäisyyden suhde. 

Maakunta Etäisyyksien suhteen keskiarvo (km/km) 

Ahvenanmaa 1,50 

Etelä-Karjala 1,50 

Etelä-Pohjanmaa 1,42 

Etelä-Savo 1,51 

Kainuu  1,47 

Kanta-Häme  1,49 

Keski-Pohjanmaa  1,41 

Keski-Suomi  1,49 

Kymenlaakso 1,51 

Lappi 1,44 

Pirkanmaa  1,51 

Pohjanmaa  1,43 

Pohjois-Karjala  1,50 

Pohjois-Pohjanmaa 1,44 

Pohjois-Savo  1,52 

Päijät-Häme  1,51 

Satakunta  1,47 

Uusimaa 1,52 

Varsinais-Suomi 1,50 

Koko maa 1,48 

 

Kunta- ja maakuntakohtainen lohkolukumäärä, kokonaispinta-ala ja peltolohkojen keski-

pinta-ala laskettiin tilatunnuksien kotikuntien perusteella. Tällöin kunnan ja maakunnan pel-

tojoukkoon voi kuulua peltoja, jotka sijaitsevat toisessa kunnassa. Tästä syystä lohkojen 

keskipinta-ala erosi Kuvan 6 arvoista. Eniten lohkoja oli samalla tilatunnuksella 
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Ahvenanmaalla (17,5 kpl) ja vähiten Etelä-Savossa (10,4 kpl) (Kuva 8). Tilatunnuskohtai-

sesti suurin lohkojen keskipinta-ala oli Kanta-Hämeessä (2,5 ha) ja pienin Keski-Suomessa 

(1,5 ha). 

Yhdistelyaineistoissa peltojen sijaintitieto hämärtyy, kun yhdistetyt viljelijälohkot, suurlohkot 

ja peltoalueet voivat laajentua usean kunnan alueelle. Tästä syystä aineistoa käsiteltiin tila-

tunnuksittain, joista tiedettiin alkuperäinen lohkojen keskipinta-ala. Tätä pinta-alaa verrattiin 

Tilat-aineiston yhdistettyjen lohkojen lukumääriin. Tilatunnukset kohdistettiin kotikuntiinsa ja 

sitten laskettiin yhdistettyjen peltolohkojen pinta-alojen keskiarvot kunnittain ja maakunnit-

tain. Kasvuprosentit laskettiin vertaamalla saatua pinta-alaa peruslohkojen pinta-aloihin. 

Koko maassa keskimääräinen lohkokoko kasvoi viljelijälohkoilla 27 % 2,46 hehtaariin, suur-

lohkoilla 35 % 2,63 hehtaariin ja peltoalueilla 218 % 7,37 hehtaariin (Taulukko 10).  
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Kuva 8. Keskimääräinen lohkolukumäärä, kokonaispinta-ala ja lohkon keskiala maakunnittain.
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Taulukko 10. Viljelijälohkoille, suurlohkoille ja peltoalueille lasketut keskimääräiset tilatun-
nuskohtaiset peltolohkojen keskipinta-alat ja niiden suhteellinen kasvuprosentti alkuperäisiin 
peltolohkoihin verrattuna. 
 

Viljelijälohko Suurlohko Peltoalue 

Maakunta Ala 

(ha) 

Kasvu 

(%) 

Ala 

(ha) 

Kasvu 

(%) 

Ala 

(ha) 

Kasvu 

(%) 

Ahvenanmaa 2,9 34 3,1 46 5,5 179 

Etelä-Karjala 2,0 27 2,1 35 4,9 177 

Etelä-Pohjanmaa 2,4 22 2,7 35 8,0 259 

Etelä-Savo 2,0 34 2,1 38 4,0 156 

Kainuu 1,6 22 1,7 25 2,8 103 

Kanta-Häme 3,3 28 3,5 36 10,9 252 

Keski-Pohjanmaa 2,6 27 2,8 36 7,7 224 

Keski-Suomi 1,9 27 2,0 31 4,0 146 

Kymenlaakso 2,6 24 2,8 34 8,5 230 

Lappi 2,0 27 2,0 29 3,1 95 

Pirkanmaa 2,1 26 2,2 33 6,3 222 

Pohjanmaa 2,1 21 2,3 34 7,2 246 

Pohjois-Karjala 2,1 25 2,2 30 4,7 154 

Pohjois-Pohjanmaa 2,6 25 2,8 32 7,3 194 

Pohjois-Savo 2,4 31 2,5 36 5,7 182 

Päijät-Häme 3,2 27 3,4 34 10,1 249 

Satakunta 2,4 24 2,7 32 7,9 228 

Uusimaa 3,3 35 3,5 43 10,7 275 

Varsinais-Suomi 3,3 30 3,5 41 14,6 368 

Koko maa 2,5 27 2,6 35 7,4 218 
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5.2 Tilusrakennehaitta 

Nykyisen tilusrakenteen haitat laskettiin Hyötylaskentasovelluksella kunnittain ja maakun-

nittain. Koko maan vuoden 2019 tilusrakenteen mukainen tilusrakennehaitta oli 248 miljoo-

naa euroa (Taulukko 11). Haitat olivat suurimmat Etelä-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suo-

messa. Pienen lohkokoon aiheuttama viljelyhaitta oli suurin Ahvenanmaalla (176 €/ha*a) ja 

pienin Uudellamaalla (104 €/ha*a) (Kuva 9). Etäisyyden aiheuttama haitta oli suurin Kai-

nuussa (188 €/ha*a) ja pienin Keski-Pohjanmaalla (100 €/ha*a). Koko maan viljelyhaitan 

keskiarvo oli 119 €/ha*a ja etäisyyshaitan keskiarvo 127 €/ha*a. 

Taulukko 11. Maakunnittain vuosittainen tilusrakennehaitta. 

Maakunta Tilusrakennehaitta (€/a) 

Ahvenanmaa 2 300 000 

Etelä-Karjala 6 100 000 

Etelä-Pohjanmaa 29 500 000 

Etelä-Savo 10 400 000 

Kainuu 4 400 000 

Kanta-Häme 9 500 000 

Keski-Pohjanmaa 5 700 000 

Keski-Suomi 12 400 000 

Kymenlaakso 7 700 000 

Lappi 6 300 000 

Pirkanmaa 19 000 000 

Pohjanmaa 17 400 000 

Pohjois-Karjala 9 500 000 

Pohjois-Pohjanmaa 23 200 000 

Pohjois-Savo 17 600 000 

Päijät-Häme 7 800 000 

Satakunta 16 400 000 

Uusimaa 15 100 000 

Varsinais-Suomi 27 600 000 

Koko maa 248 000 000 
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Kuva 9. Peruslohkojen viljely- ja etäisyyshaittojen keskiarvot maakunnittain ja koko maan keskiarvot. 
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Yhdistetyille viljelijälohkoille laskettiin niiden aiheuttama haitta Hyötylaskentasovelluksella. 

Haitat laskettiin tilatunnuksille, joiden kotikuntatiedon perusteella ne jaettiin kuntiin ja maa-

kuntiin. Näistä arvoista laskettiin kunta- ja maakuntakohtainen hypoteettisen tilusrakenteen 

aiheuttama kokonaishaitta sekä viljely- ja etäisyyshaittojen keskiarvo. Koko maan vuosittai-

nen kokonaishaitta oli 207,6 miljoonaa euroa. Maakuntien kokonaishaitat ovat esitetty Ku-

vassa 10. Lohkon koosta johtuvan viljelyhaitan keskiarvo koko maassa oli 105 €/ha*a ja 

etäisyyshaitan keskiarvo 124 €/ha*a (Kuva 11). Maakunnista suurin viljelyhaitta oli Ahve-

nanmaalla ja pienin Uudellamaalla. Suurin etäisyyshaitta oli Kainuussa ja pienin Keski-Poh-

janmaalla. 

Suurlohkoihin yhdistettäessä koko maan tilusrakennehaitta oli 188,8 miljoonaa euroa. Maa-

kuntien kokonaishaitat ovat esitetty Kuvassa 10. Viljelyhaitan keskiarvo oli 45 €/ha*a ja etäi-

syyshaitan 43 €/ha*a (Kuva 12). Suurin viljelyhaitta oli Ahvenanmaalla ja pienin Uudella-

maalla, suurin etäisyyshaitta Lapissa ja pienin Kymenlaaksossa. 

Peltoalueisiin yhdistettäessä koko maan tilusrakennehaitta oli 113,3 miljoonaa euroa. Maa-

kuntien kokonaishaitat ovat esitetty Kuvassa 10. Viljelyhaitta oli 15 €/ha*a ja etäisyyshaitta 

32 €/ha*a (Kuva 13). Viljelyhaitta oli suurin Ahvenanmaalla ja pienin Uudellamaalla. Etäi-

syyshaitta oli suurin Lapissa ja pienin Kymenlaaksossa. 
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Kuva 10. Tilusrakenteen aiheuttama haitta (1 000 000 €/a) peruslohkoilla, viljelijälohkoilla, suurlohkoilla ja peltoalueilla maakunnit-
tain. 
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Kuva 11. Viljelijälohkojen viljely- ja etäisyyshaittojen keskiarvot maakunnittain ja koko maan keskiarvo. 
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Kuva 12. Suurlohkojen viljely- ja etäisyyshaittojen keskiarvot maakunnittain ja koko maan keskiarvo. 
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Kuva 13. Peltoalueiden viljely- ja etäisyyshaittojen keskiarvot maakunnittain ja koko maan keskiarvo. 
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6 TULOSTEN TARKASTELU 

6.1 Tilusrakenteen muutos 2011–2019 

Peltolohkojen keskimääräinen pinta-ala kasvoi vuodesta 2011 (Hiironen & Ettanen 2013, 

Taulukko 7) vuoteen 2019 keskimäärin 8 % koko maassa (Taulukko 12). Ainoastaan Kai-

nuussa pinta-ala pienentyi. Pinta-ala kasvoi eniten Satakunnassa, jossa kasvua oli 12 %. 

Talouskeskusetäisyys lyheni koko maassa keskimäärin 13 % vuodesta 2011 (Hiironen & 

Ettanen 2013, Taulukko 7) (Taulukko 12). Talouskeskusetäisyys lyheni eniten Lapissa, Kai-

nuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Varsinais-Suomessa ja Etelä-Savossa talouskeskusetäi-

syys puolestaan piteni.  

Tarkemmassa tarkastelussa todettiin, että peltolohkojen maakunnittaiset keskipinta-alat ei-

vät ole suoraan vertailukelpoisia Hiironen & Ettasen (2013) tutkimuksen kanssa, sillä heidän 

tutkimuksessaan olivat mukana kaikki tuotantosuunnat. Tässä opinnäytetyössä oli rajattu 

pois seuraavat tuotantosuunnat: Ei tuotanto-/yritystoimintaa, Kasvihuoneviljely ja Muu tuo-

tanto tai toiminta (mm. maatilamatkailu). Hiironen & Ettanen (2013) eivät myöskään rajan-

neet peltolohkojen talouskeskusetäisyyksiä, joten tämän tutkimuksen tulokset eivät ole suo-

raan vertailukelpoisia niiden kanssa. Tässä työssä matka-ajan ylärajaksi asetettiin kaksi tun-

tia. Rajaus poisti sellaisella etäisyydellä olevat peltolohkot, joita ei todennäköisesti viljellä 

Tilakoordinaatisto-aineistossa ilmoitetusta maatilan tilakeskuksen sijainnista, ja suuren osan 

etäisyyden ja matka-ajan laskennan tuottamista virheistä. Rajauksella oli suuri vaikutus tu-

loksiin maakunnissa, joissa oli vähän peltolohkoja ja etäisyydet pitkiä, kuten Pohjois-Poh-

janmaalla, Kainuussa ja Lapissa.  
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Taulukko 12. Pinta-alan ja talouskeskusetäisyyden muutokset maakunnittain vuodesta 2011 
vuoteen 2019. 

Maakunta Pinta-alan muutos (%) Talouskeskusetäisyyden 

muutos (%) 

Ahvenanmaa 10 -1 

Etelä-Karjala 4 0 

Etelä-Pohjanmaa 8 -15 

Etelä-Savo 9 1 

Kainuu -3 -27 

Kanta-Häme 10 -5 

Keski-Pohjanmaa 8 -3 

Keski-Suomi 7 -8 

Kymenlaakso 6 -4 

Lappi 5 -47 

Pirkanmaa 7 -10 

Pohjanmaa 10 -17 

Pohjois-Karjala 7 -1 

Pohjois-Pohjanmaa 9 -26 

Pohjois-Savo 10 -4 

Päijät-Häme 10 -6 

Satakunta 12 -6 

Uusimaa 5 -13 

Varsinais-Suomi 9 5 

Koko maa 8 -13 

6.2 Tilusrakennehaitta 

Tilusrakennehaitta lisääntyi koko maassa 41 %, kun verrattiin peruslohkojen aiheuttamaa 

tilusrakennehaittaa vuoden 2011 tilusrakennehaittaan (Taulukko 13). Tilusrakennehaitta vä-

hentyi suhteellisesti ainoastaan Ahvenanmaan maakunnassa, jossa vähenemä oli 4 % 

(Taulukko 13). Vähiten suhteellista kasvua oli Lapin maakunnassa, jossa kasvua oli 3 %. 

Tilusrakennehaitta kasvoi suhteellisesti eniten Keski-Pohjanmaalla, jossa kasvu oli 63 %. 
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Verratessa viljelijälohkojen tilusrakennehaittaa vuoden 2011 tilusrakennehaittaan, Ahve-

nanmaan ja Lapin maakunnissa suhteellinen tilusrakennehaitta vähentyi ja se lisääntyi suh-

teellisesti eniten Keski-Pohjanmaalla (Taulukko 13). Keskimäärin tilusrakennehaitta lisään-

tyi 18 %. 

Tilusrakennehaitat ovat lisääntyneet merkittävästi vuodesta 2011, vaikka tässä työssä rajat-

tiin pois kaukana sijaitsevat peltolohkot. Euromääräinen kasvu vuoteen 2019 oli perusloh-

koja verrattaessa 71,7 miljoonaa euroa ja viljelijälohkoihin verrattaessa 31,3 miljoonaa eu-

roa. Koska tilusrakennehaitat laskettiin samalla tekniikalla kuin vuonna 2011, voidaan olet-

taa, että tilusrakennehaitan nousu johtui maatalouden kustannusten noususta. Nousu 

(41 %) oli kuitenkin selkeästi suurempi kuin maatalouden tuotantopanosten ostohintaindek-

sin 11 prosentin nousu 2010–2019 (TIKE 2020a). Työvoimakustannusindeksi nousi samana 

aikana 16 % (TIKE 2020b).  

Kun nykyistä tilusrakennehaittaa verrattiin potentiaaliseen tilusjärjestelyyn käyttämällä suur-

lohkoja tai peltoalueita, päästiin suurlohkoilla 59,2 miljoonan euron säästöön ja peltoalueilla 

134,7 miljoonan euron säästöön (Taulukko 14). Nämä summat ovat hypoteettisia, koska nii-

hin pääsemiseksi, koko maan tilusrakenne pitäisi uudistaa. 

  



53 

 

Taulukko 13. Tilusrakennehaitan suhteellinen muutos peruslohkoilla ja viljelijälohkoilla vuo-
desta 2011 vuoteen 2019. 

Maakunta Muutos peruslohkoilla (%) Muutos viljelijälohkoilla (%) 

Ahvenanmaa -4 -17 

Etelä-Karjala 30 6 

Etelä-Pohjanmaa 50 25 

Etelä-Savo 39 15 

Kainuu 22 6 

Kanta-Häme 56 25 

Keski-Pohjanmaa 63 31 

Keski-Suomi 38 18 

Kymenlaakso 35 12 

Lappi 3  -10 

Pirkanmaa 33 13 

Pohjanmaa 26 6 

Pohjois-Karjala 46 18 

Pohjois-Pohjanmaa 54 28 

Pohjois-Savo 57 29 

Päijät-Häme 53 27 

Satakunta 36 13 

Uusimaa 36 15 

Varsinais-Suomi 47 25 

Koko maa 41 18 
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Taulukko 14. Tilusrakennehaitan euromääräinen muutos siirryttäessä peruslohkoista suur-
lohkoihin ja peltoalueisiin. 

Maakunta Peruslohkot–suurlohkot (€/a) Peruslohkot–peltoalue (€/a) 

Ahvenanmaa 300 000 1 300 000 

Etelä-Karjala 1 700 000 3 600 000 

Etelä-Pohjanmaa 8 700 000 17 500 000 

Etelä-Savo 2 000 000 5 700 000 

Kainuu 600 000 2 100 000 

Kanta-Häme 1 700 000 4 400 000 

Keski-Pohjanmaa 1 900 000 3 600 000 

Keski-Suomi 2 200 000 6 800 000 

Kymenlaakso 2 300 000 4 500 000 

Lappi 500 000 2 700 000 

Pirkanmaa 3 800 000 10 800 000 

Pohjanmaa 4 800 000 10 400 000 

Pohjois-Karjala 2 600 000 5 400 000 

Pohjois-Pohjanmaa 7 100 000 13 100 000 

Pohjois-Savo 4 100 000 9 400 000 

Päijät-Häme 1 600 000 3 900 000 

Satakunta 3 900 000 8 800 000 

Uusimaa 3 700 000 7 500 000 

Varsinais-Suomi 5 700 000 13 300 000 

Koko maa 59 200 000 134 700 000 

 

Verrattaessa viljelijälohkoista laskettua tilusrakennehaittaa suurlohkoista aiheutuvaan hait-

taan, huomattiin, että Ahvenanmaalla ja Kainuussa hyödyn määrä oli nolla euroa vuodessa 

(Taulukko 15). Sen sijaan Kanta-Hämeessä ja Lapissa suurlohkoilla oli suurempi haitta kuin 

viljelijälohkoilla. Kokonaishaitan vähennys siirtymällä viljelijälohkoista suurlohkoihin oli 

18,8 miljoonaa euroa. Siirryttäessä viljelijälohkoista peltoalueisiin kokonaishaitta väheni 

94,3 miljoonaa euroa.  
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Taulukko 15. Tilusrakennehaitan euromääräinen muutos siirryttäessä viljelijälohkoista suur-
lohkoihin ja peltoalueisiin. 

Maakunta Viljelijälohkot–suurlohkot (€/a) Viljelijälohkot–peltoalue (€/a) 

Ahvenanmaa - 1 000 000 

Etelä-Karjala 600 000 2 500 000 

Etelä-Pohjanmaa 3 900 000 12 700 000 

Etelä-Savo 200 000 3 900 000 

Kainuu - 1 500 000 

Kanta-Häme -200 000 2 500 000 

Keski-Pohjanmaa 800 000 2 500 000 

Keski-Suomi 400 000 5 000 000 

Kymenlaakso 1 000 000 3 200 000 

Lappi -300 000 1 900 000 

Pirkanmaa 1 000 000 8 000 000 

Pohjanmaa 2 000 000 7 600 000 

Pohjois-Karjala 800 000 3 600 000 

Pohjois-Pohjanmaa 3 200 000 9 200 000 

Pohjois-Savo 900 000 6 200 000 

Päijät-Häme 300 000 2 600 000 

Satakunta 1 200 000 6 100 000 

Uusimaa 1 400 000 5 200 000 

Varsinais-Suomi 1 600 000 9 200 000 

Koko maa 18 800 000 94 300 000 

 

Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa suhteellinen tilakohtainen tilusrakennehaitta väheni eni-

ten, kun peruslohkojen haittoja verrattiin viljelijälohkoihin ja suurlohkoihin (Taulukko 16). Pel-

toalueisiin verrattaessa Pirkanmaa nousi kahden edellä mainitun joukkoon. Vähiten haitat 

vähenivät Ahvenanmaalla, Kainuussa sekä Lapissa. Tilusjärjestelyjen kohdistaminen alu-

eille, joissa suhteellinen tilusrakennehaitta vähenee eniten, voi tuottaa suurimman taloudel-

lisen hyödyn tilusjärjestelyn työmäärään verrattuna, koska nykyiseen tilusrakenteen ei tar-

vitse tehdä niin paljon muutoksia verrattaessa muihin alueisiin.  
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Taulukko 16. Suhteellisten tilusrakennehaittojen väheneminen maakunnittain siirryttäessä 
peruslohkoista viljelijälohkoihin, suurlohkoihin ja peltoalueisiin. 

Maakunta Viljelijälohko (%) Suurlohko (%) Peltoalue (%) 

Ahvenanmaa 4,4 47,9 68,9 

Etelä-Karjala 7,4 62,9 81,0 

Etelä-Pohjanmaa 7,8 65,1 82,1 

Etelä-Savo 6,0 59,5 79,3 

Kainuu 4,2 58,1 76,3 

Kanta-Häme 8,3 66,8 81,7 

Keski-Pohjanmaa 6,8 66,8 83,7 

Keski-Suomi 5,9 63,1 81,1 

Kymenlaakso 9,3 70,8 85,2 

Lappi 5,8 45,4 64,0 

Pirkanmaa 6,9 66,2 84,2 

Pohjanmaa 6,3 63,7 81,1 

Pohjois-Karjala 6,0 61,5 80,1 

Pohjois-Pohjanmaa 7,9 64,5 79,6 

Pohjois-Savo 7,4 65,0 81,7 

Päijät-Häme 6,0 68,7 82,7 

Satakunta 5,0 65,2 80,7 

Uusimaa 10,5 70,9 84,3 

Varsinais-Suomi 5,7 66,7 82,0 

Koko maa 6,8 64,4 81,0 

 

6.3 Työkaluja tilusjärjestelyjen kohdentamiseen 

Opinnäytetyötä tehdessä saatiin selville muuttujia, joita voidaan käyttää tilusrakenteen hy-

vyyttä arvioitaessa sekä suunniteltaessa sopivia kohteita tilusrakenteen toteuttamiseksi (lis-

tauksessa esitellään muuttujat kuntatasolla): 

- Kunnan peltovaltaisuus ja kokonaispeltoala 

- Kunnan keskimääräinen tilakeskusetäisyys 
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- Kunnan keskimääräinen peltolohkojen koko 

- Kunnan keskimääräinen etäisyys- ja viljelyhaitta 

- Kunnan tilusrakennehaitan absoluuttinen muutos verrattaessa peruslohkoja viljelijä-

lohkoihin, suurlohkoihin ja peltoalueisiin 

- Kunnan tilusrakennehaitan suhteellinen muutos verrattaessa peruslohkoja viljelijä-

lohkoihin, suurlohkoihin ja peltoalueisiin 

- Lohkokoon kasvupotentiaali yhdistelylohkoissa 

- Viljelijöiden lukumäärä 

- Viljelijöiden perus-, viljelijä- ja suurlohkojen sekä peltoalueiden lukumäärä 

- Yhdistelmälohkon pinta-ala, viljelijöiden määrä ja painotettu talouskeskusetäisyys 

Opinnäytetyössä laskettiin arvoja kunta- ja maakuntatasolla. Kuitenkin tilusjärjestelytoimet 

kohdistuvat suhteellisen pienelle alueelle, kuten peltoaukealle.  

Hiironen & Ettanen (2013) olivat käyttäneet kunnittaisen tilusjärjestelypotentiaalin laskemi-

seen keskimääräistä tilusrakennehaittaa (€/ha), yhdistämispotentiaali ja kunnan peltovaltai-

suutta. Jokaiselle suureelle oli annettu yhtä suuri painoarvo (1/3), jonka jälkeen tulokset oli 

skaalattu asteikolla 1–10, jossa 1 tarkoitti heikkoja tilusjärjestelytoiminnan mahdollisuuksia 

ja 10 erinomaisia tilusjärjestelytoiminnan mahdollisuuksia. Tilusrakennehaitta oli laskettu sa-

malla tekniikalla kuin tässä opinnäytetyössä. Yhdistämispotentiaali oli laskettu samankaltai-

sesta suurlohkoaineistosta, jossa oli tieto, suurlohkojen peruslohkojen määrästä. Kunnan 

peltovaltaisuus oli laskettu kunnan pinta-alan ja peltoalan suhteena. 

Mainituista muuttujista voidaan laskea erilaisia arvoja ja kombinaatioita erilaisilla painotuk-

silla, joiden avulla voidaan esittää tilusrakenteen hyvyyttä. Muuttujien avulla voidaan tehdä 

myös teemakarttoja, joista voidaan visuaalisesti tutkia eri ominaisuuksia. Esimerkkinä tehtiin 

kartta, jossa on esitetty kunnittain viljelijälohkon koon aiheuttama haitta euroina hehtaaria 

kohti (Kuva 14). 
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Kuva 14. Viljelijälohkon koon aiheuttama haitta kunnittain euroina hehtaaria kohti.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET  

Vuosien 2011 ja 2019 välillä viljelijöiden määrä oli vähentynyt yli 20 % ja viljelijöiden keski-

ikä oli noussut. Ennusteiden mukaan viljelijöiden määrä vähenee edelleen. Koska koko 

maan peltopinta-ala on suhteellisen vakio, tilaa kohti käytettävissä oleva peltomäärä nou-

see. 

Peltolohkojen keskipinta-alaoli kasvanut: vuonna 2011 keskipinta-ala oli koko maassa 

2,37 hehtaaria ja vuonna 2019 2,55 hehtaaria. Tilakeskusetäisyys oli lyhentynyt: vuonna 

2011 keskietäisyys linnuntietä pitkin oli 3,28 km, kun vuonna 2019 se oli 2,87 km. Etäisyyk-

siä vertailtaessa pitää ottaa huomioon peltolohkojen tilakeskusetäisyyden erilainen rajaus 

eri ajankohtien tutkimuksissa (ks. luku 6.1). Tietä pitkin peruslohkojen keskietäisyys oli 

4,25 km ja keskimääräinen matka-aika 12,4 minuuttia. Peltolohkon linnuntie-etäisyyden 

suhde etäisyyteen tietä pitkin oli koko maassa keskimäärin 1,48 eli tietä pitkin matkan pituus 

tilakeskukselta peltolohkolle on noin 1,5 kertaa pidempi kuin linnuntietä. 

Koko maan tilusrakenteen aiheuttama haitta oli 248 miljoonaa euroa vuodessa. Vuodesta 

2011, jolloin tilusrakennehaitta on viimeksi laskettu, haitta oli lisääntynyt 71,7 miljoonaa eu-

roa. Tilusrakennehaittaa realistisempi viljelijälohkoille laskettu haitta oli 207,6 miljoonaa eu-

roa. 

Siirryttäessä tilusjärjestelykelpoisista peruslohkoista viljelijälohkoihin, peltolohkojen keski-

määräistä pinta-alaa on mahdollista kasvattaa 2,46 hehtaariin eli 27 %. Suurlohkoihin siir-

ryttäessä pinta-ala kasvaisi 35 % (2,63 ha). Peltoalueisiin siirtyminen nostaisi keskimääräi-

sen pinta-alan 7,37 hehtaariin, joka tarkoittaisi 218 % kasvua alkuperäisiin peruslohkoihin 

verrattaessa. 

Realistisin tilusrakennemuutoksilla saatava haitan vähennys saadaan vähentämällä viljeli-

jälohkojen aiheuttamasta tilusrakennehaitasta (207,6 miljoonaa euroa) suurlohkojen aiheut-

tama tilusrakennehaitta (188,8 miljoonaa euroa). Erotus on 18,8 miljoonaa euroa. Viljelijä-

lohkojen valitseminen lähtötilanteeksi vastaa hyvin viljelijöiden työmenetelmiä: jokaisella pe-

ruslohkolla ei käydä työskentelemässä kiertäen tilakeskuksen kautta, vaan viereiset lohkot 

työstetään mahdollisuuksien mukaan samalla kerralla. Suurlohkojen valitseminen lopputi-

lanteeksi kuvaisi tilusjärjestelyn tekemistä: peltoalueet olisivat laajoja kuntarajojen yli 
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leviäviä alueita, jotka olisivat liian isoja realistiseen tilusjärjestelyyn. Suurin aineistossa oleva 

peltoalue oli 21 472 hehtaaria. 

Opinnäytetyössä aineistoa käsiteltiin pienimillään kuntatasolla, joka oli tilusjärjestelyjen kan-

nalta vielä liian karkean tason aineisto. Tilusjärjestelyt rajoittuvat yleensä yhtenäiseen pel-

toalueeseen, joka voi olla murto-osa kunnan peltopinta-alasta. Aineistoa muodostettaessa 

valittiin 0,7 metrin etäisyyden suurlohkoaineisto ja 15 metrin peltoalueaineisto. Tilusjärjeste-

lypotentiaaleja etsittäessä 0,7 metriä on ehkä liian pieni etäisyys, koska se ottaa mukaan 

samaan suurlohkoon ainoastaan rajanaapurit. Toisaalta 15 metrin peltoalueaineisto on liian 

laaja, koska tällä etäisyydellä maantien, yksiraiteisen rautatien tai pienen joen eri puolilla 

sijaitsevat pellot yhdistetään samaan peltoalueeseen. Mahdollisuutta 7,5 metrin etäisyysai-

neistoon mietittiin, mutta se päätettiin jättää opinnäytetyön ulkopuolelle. Tämä aineisto voisi 

olla käyttökelpoisin, koska sillä saataneen muodostettua kohtalaisen suuria yhtenäisiä pel-

toalueita, jotka kuitenkin rajoittuvat viljelyä haittaavien selvien esteiden eri puolille. 

Kuntatason tarkasteluskaala on tilusjärjestelyjen kannalta liian iso. Pienempi skaala, esim. 

postinumeroalue tai jokin muu kyläpohjainen jaottelu, voisi olla parempi. Käyttämällä 7,5-

metrin yhdistelyaineistoa jokaista saatua peltoaluetta voisi käsitellä yksittäin. Tämä kuitenkin 

vaatisi lisäinformaatiota lähtöaineistosta ja lisäisi käsiteltävän datan määrää. Datan määrä 

ei kuitenkaan ole ongelma, koska tietotekniikalla saadaan käsiteltyä suuria datamääriä no-

peasti ja moniulotteisesti. 

Tilusjärjestelypotentiaalin laskemiseen on käytettävissä useita eri muuttujia, joita on lueteltu 

luvussa 6.3. Samoja muuttujia pystytään käyttämään eri tasoilla. Lisätutkimusta tarvitaan, 

jotta saadaan valittua oikeat muuttujat, joilla saadaan esitettyä tilusjärjestelypotentiaalia ja  

-tarvetta eri tasojen alueille.  

Tilusjärjestelyjä toteuttamalla saadaan vähennettyä maataloudessa tilusrakenteesta aiheu-

tuvia haittoja tiettyyn pisteeseen asti. Kun tilojen määrä vähenee ja keskipinta-ala nousee, 

lisääntyvät kulkemiskustannukset vähentävät tilusjärjestelystä saatavaa hyötyä.  
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9 LIITE 1: Peltolohkorekisterin ohjeet 

Peruslohkoaineisto vastaa Peltolohkorekisterin tilannetta 10.4.2019.  

Aineisto on tallennettu ESRI Shape-muodossa.  

Molempien aineistojen koordinaatisto on ETRS-TM35FIN (EPSG:3067). 

 

Peruslohkoaineiston ominaisuustiedot: 

ELY Char(2); = Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), jossa lohko sijaitsee  

KNRO Char(3);  = Tukijärjestelmään tallennettu kuntanumero  

TILTU Char(9);  = Tilatunnus, jolle lohko on viimeksi kuulunut 

LOHKO Char(10);  = Peruslohkon hallinnollinen yksilöivä tunnus  

PINTA_ALA Decimal(14,2);  = Peruslohkon ETRS-TM35FIN -koordinaatistossa määritetty pinta ala aareina 

YMPARYS Decimal(14,2); = Peruslohkon ulkorajan pituus metreinä kahden desimaalin tarkkuudella 

MKLAJI Char(2);  = Peruslohkon maankäyttölaji 

TILATUKI Char(1);  = Peruslohkon tilatukiominaisuus 

KORVKELP Char (1)  = Peruslohkon korvauskelpoisuus  

YHTEYSTYYPPI Char(5);  = Peruslohkon yhteystyyppi (kytkentä tilaan, joka on hakenut tukea perusloh-

kolle) 

 

Aineistossa on peruslohkoja, jotka esiintyvät kahteen kertaan. Nämä peruslohkot ovat ns. yhteiskäyttöloh-

koja, joka tarkoittaa, että kaksi eri tilaa viljelee kyseistä peruslohkoa. Aineiston osalta tämä tarkoittaa sitä, 

että sama geometria on tallennettu kahteen kertaan, mutta sarakkeessa TILTU on eri tilatunnus. Yhteiskäyt-

tölohkoista saa lisätietoja Mavin julkaisemasta Hakuoppaasta. 

 

MKLAJI Char(2); = Peruslohkon maankäyttölaji 

10 = Pelto  

20 = Luonnonlaidun/niitty 

30 = Metsä 

40 = Joutomaa 

60 = Muu maa 

 

TILA_TUKI Char(1); = Peruslohkon tilatukiominaisuus 

A = Pelto 

B = Pysyvä laidun 

D = Muussa kuin maatalouskäytössä oleva ala 

E = Metsämaa 
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KORVKELP Char(1); = Peruslohkon korvauskelpoisuus. Lisää korvauskelpoisuudesta löytyy Ruokaviraston 

nettisivulta https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/hakuoppaat/ha-

kuopas/ 

1 = KYLLÄ (Peruslohko on täysimääräisesti korvauskelpoinen) 

2 = EI (Peruslohko ei ole korvauskelpoinen) 

3 = VAIN LHK (Peruslohkolle voidaan maksaa vain luonnonhaittakorvausta) 

 

YHTEYSTYYPPI Char(5); = Peruslohkon yhteystyyppi (ilmaisee minä vuonna peruslohkolle on viimeksi il-

moitettu kasvulohko (= haettu tukea)) 

K20XX = Peruslohkolla on ollut kasvulohko vuonna 20XX 

J20XX = Jaon/yhdistämisen tuloksena syntynyt peruslohko (jolla ei ole koskaan ollut kasvulohkoja itsellään), 

jonka emolohkolla/lohkoilla on ollut kasvulohkoja vuonna 20XX 

KLTON = Kasvulohkoton, peruslohkolla ei ole koskaan ollut kasvulohkoja  
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10 LIITE 2: Peltolohkojen etäisyysaineiston ohjeet 

PEKIRA-reititystulokset 

 

Tiedosto results_13-01-2020.txt sisältää reititystiedot tilapisteiden ja 

peltolohkojen välillä. Lähtödatana on käytetty tiedostoja 

- MML_tilakoordinaatit.txt 

- Peltolohkoaineisto (Shape-file) 

- Maastotietokannan (MTK) tieverkostodataa (tieviiva-taso) 

 

Tiedostossa on jokaisella rivillä seuraavat tiedot: 

- tilatunnus 

- lohko 

- matka-aika minuuteissa 

- matka tietä pitkin 

- matka linnuntietä 

- kulkupiste (x-koordinaatti) 

- kulkupiste (y-koordinaatti) 

- veräjäpiste (x-koordinaatti) 

- veräjäpiste (y-koordinaatti) 

- tunnuspiste (x-koordinaatti) 

- tunnuspiste (y-koordinaatti) 

- reitityksen virhekoodi 

 

Tievektoreille käytettiin seuraavia kulkunopeuksia (luokka = nopeus(km/h)) 

12112 = 40 

12121 = 40 

12122 = 21 

12131 = 21 

12132 = 18 

12141 = 12.5 

12316 = 8 

12314 = 8 

12151 = 4 

12152 = 4 

 

Muille luokille asetettiin nopeus 1e-10. 
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Peltolohkojen tunnuspisteinä käytettiin polygonien centroidia, "massakeskipistettä". Tilapisteille ja peltojen 

tunnuspisteille etsittiin lähin tieverkoston piste, enintään 2 km etäisyydeltä. Tätä pistettä kutsutaan tiloille ni-

mellä kulkupiste ja pelloille nimellä veräjäpiste. Vesireittien käyttö näiden pisteiden etsinnässä estettiin (luo-

kat 12151 ja 12152). 

 

Etäisyys tieverkostoa pitkin tilalta pellolle laskettu etsimällä nopein reitti tieverkostoa pitkin kulkupisteeltä ve-

räjäpisteelle. 

 

Reititys toteutettiin vain tila-pelto pareille, joiden 

- tilapisteen ja tunnuspisteen linnuntie-etäisyys on yli 200 m ja alle 40 km. 

- tila ei kuulu kiellettyyn alueeseen 

- pellon MKLAJI = '10' 

- pellon YHTEYSTYYP = 'K2018' 

 

Pisteiden koordinaatit ovat tallennettu ETRS-TM35FIN -koordinaattijärjestelmässä. 

 

virhekoodit: 

 0 - Reititys onnistui 

 5 - Tila ja pelto alle 200 metrin päässä toisistaan 

 6 - Tila ja pelto yli 40 km päässä toisistaan 

 7 - Pellon kmLAJI väärä 

 8 - Pellon YHTEYSTYYP väärä 

10 - Tilapisteellä ei ole geometriaa 

11 - Tilapisteen geometria on tyhjä 

12 - Tila on kielletyssä alueessa 

13 - Tilalle ei ole määritetty peltolohkoja 

15 - Tilan läheltä ei löytynyt kulkukelpoista tievektoria 

16 - Pellon ympäriltä ei löytynyt tievektoria, josta olisi yhteys tilan kulkupisteeseen. 
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11 LIITE 3: Suurlohkoaineiston ohjeet 

Viljelijälohkot 

=============== 

 

Tiedostot 

--------- 

 

- viljelijalohkot_0.7m.txt 

- viljelijalohkot_0.7m.gpkg 

 

Kuvaus 

------ 

 

Peruslohkot, joilla on sama tilatunnus ja etäisyys toisistaan enintään 0.7 m, ovat yhdistetty yhdeksi viljelijä-

lohkoksi. 

 

Attribuutit 

----------- 

 

- VILJLOHKO_ID: Yksilöllinen tunnistenumero. Ei yhteyttä muihin datasetteihin. 

- TILTU: Tilatunnus. 

- LOHKO_LKM: Viljelijälohkon muodostavan peruslohkojen lukumäärä. 

- PINTA_ALA: Peruslohkojen yhteenlaskettu pinta-ala. 

- PINTA_ALA_KA: Peruslohkojen pinta-alojen keskiarvo. 

- MATKA_SUORA: Peruslohkojen arvojen(*) keskiarvo, painotettuna lohkojen pinta-alalla. Yksikkö: km. 

- MATKA_TIE: Peruslohkojen arvojen(*) keskiarvo, painotettuna lohkojen pinta-alalla. Yksikkö: km. 

- AIKA: Peruslohkojen arvojen(*) keskiarvo, painotettuna lohkojen pinta-alalla. Yksikkö: min. 

 

 

Suurlohkot 

========== 

 

Tiedostot 

--------- 

- suurlohkot_0.7m.txt 

- suurlohkot_0.7m.gpkg 

- suurlohkot_15m.txt 

- suurlohkot_15m.gpkg 



68 

 

 

Kuvaus 

------ 

 

Peruslohkot, joiden etäisyys toisistaan on enintään 0.7 m ja 15 m, ovat yhdistetty yhdeksi suurlohkoksi. 

 

Attribuutit 

----------- 

 

- SUURLOHKO_ID: Yksilöllinen tunnistenumero. Ei yhteyttä muihin datasetteihin. 

- LOHKO_LKM: Suurlohkon muodostavan peruslohkojen lukumäärä. 

- VILJLOHKO_LKM: Suurlohkon muodostavan viljelijälohkojen lukumäärä. 

- VILJELIJA_LKM: Suurlohkoon liittyvien tilatunnusten lukumäärä. 

- PINTA_ALA: Peruslohkojen yhteenlaskettu pinta-ala. 

- PINTA_ALA_KA: Peruslohkojen pinta-alojen keskiarvo. 

- MATKA_SUORA: Peruslohkojen arvojen(*) keskiarvo, painotettuna lohkojen pinta-alalla. Yksikkö: km. 

- MATKA_TIE: Peruslohkojen arvojen(*) keskiarvo, painotettuna lohkojen pinta-alalla. Yksikkö: km. 

- AIKA: Peruslohkojen arvojen(*) keskiarvo, painotettuna lohkojen pinta-alalla. Yksikkö: min. 

 

(*) Joiltain peruslohkoilta puuttuu MATKA_TIE ja AIKA -attribuutit. 

Keskiarvo on laskettu käyttäen vain peruslohkoja, joilla olivat laskennassa tarvittavat attribuutit. 

 

 

Tilatiedot 

========== 

 

Kuvaus 

------ 

 

Tiloihin liittyvien perus-, viljelijä- ja suurlohkojen (0.7 m ja 15 m) lukumäärät. 


