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MITÄ ON TILUSJÄRJESTELY-
TOIMINTA?



MIKSI TILUSJÄRJESTELYJÄ TEHDÄÄN?

• Kiinteistörakenne on osassa 
Suomea erittäin epäedullinen.

• Tilakoon kasvu tietää maatilojen 
lohkojen lukumäärän ja 
talouskeskusetäisyyden kasvua. 
Keskimääräinen peltolohkokoko 
kasvaa hitaasti.

• Huonon kiinteistörakenteen takia 
konekannan ja peltoalan 
kasvusta saatava etu pystytään 
hyödyntämään vain osittain.



RAKENNE HEIKENTÄÄ 
KUSTANNUSTEHOKKUUTTA

• Rakenteesta aiheutuu vuositasolla 
huomattavat lisäkustannukset ja 
se heikentää koko ruokaketjun 
kustannustehokkuutta. 

• Maanmittauslaitoksen tutkimuksen 
mukaan tilusrakenteen 
pirstoutuneisuus aiheuttaa 
vuosittain noin 176 miljoonan 
euron tappion 
maatalouselinkeinolle. (MML 
julkaisu 113). 



PELTOLOHKOJEN KOKO JARRUTTAA 
TILOJEN KEHITTYMISTÄ

Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet, 
Maanmittauslaitos, Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 113. (2013)



PIRSTOUTUNUT RAKENNE ON 
LOGISTISESTI JA MYÖS YMPÄRISTÖN 

KANNALTA ISO HAASTE

Kuvassa on kantatien 67 (Ilmajoki-Seinäjoki) ja tilojen ”linnuntiematkoja” lohkoille.
Lohkoille pääsyyn joudutaan käyttämään päätietä, jolla keskivuorokausiliikenne 

on yli 10000 ajoneuvoa.



TILUSJÄRJESTELYTARVE ON 
MYÖS METSISSÄ

• Metsien omistus- ja kiinteistörakenne 
on Suomessa monin paikoin 
pirstoutunut.

• Rakenne on epäedullinen 
kannattavan metsätalouden 
harjoittamisen kannalta.

• Omistusrakenteen parantamisessa 
yhteismetsien perustamisella ja 
laajenemisella on tärkeä rooli. 

• Metsätilusjärjestelyillä pystytään 
vaikuttamaan erityisesti 
pirstoutuneiden alueiden 
kiinteistörakenneongelmiin.

Kuvassa Haukiputaan ulkometsän 
metsätaloudellinen käytettävyys ennen 
tilusjärjestelyä.



Yhteismetsällä oli ennen 
tilusjärjestelyä 98 palstaa

RAKENTEELLINEN MUUTOS 
METSÄTILUSJÄRJESTELYSSÄ

… ja tilusjärjestelyn 
jälkeen 15 palstaa.



TILUSJÄRJESTELYT 2000-LUVULLA

• 2000-luvulla toteutetuissa tilusjärjestelyissä on 
parannettu tilusrakennetta yli 110 000 hehtaarin 
alueella. 
• Peltoa 70 000 hehtaaria

• Vuoden 2000 jälkeen on valmistunut 78 
peltotilusjärjestelyä ja 3 metsätilusjärjestelyä. 

• Vuosina 2019-2020 valmistuvien 
peltotilusjärjestelyjen yhteenlaskettu pinta-ala tulee 
olemaan noin 20 000 hehtaaria. 

• Valmistuneiden tilusjärjestelyjen pääomitetuksi 
hyödyksi (30 v.) on laskettu noin 1600 €/ha.

• Tästä viljelykustannusten aleneminen on noin 1100 
€/ha. Esimerkki muutoksesta 

Sievissä



TILUSJÄRJESTELYTOIMINNAN MONET 
TAVOITTEET

• Yhteiskunnalliset vaikutukset 
nähdään tänä päivänä entistä 
tärkeämpänä osana 
tilusjärjestelytoimintaa.

• Hyvinä esimerkkeinä ovat 
järjestelyt, joissa on pystytty 
vaikuttamaan mm.
• liikenneturvallisuuteen, 
• ympäristöpäästöihin,
• alueen elinvoimaisuuteen.

• Viljelijöiden ja yhteiskunnan edut 
kulkevat rinnakkain. Kuvassa tarpeettomaksi jääviä 

tasoristeyksiä Pylväs-Jylhä 
tilusjärjestelyssä.



” Liikenneturvallisuus 
paranee 
maatalousliikenteen 
vähentyessä.” 



” Tilusjärjestely säästää 
ympäristöä ja ilmastoa, 
kun työ tehostuu. Turha 
ajaminen vähenee, 
jolloin säästyy 
fossiilisia 
polttoaineita.”



TILUSJÄRJESTELYJÄ EI TEHDÄ VAIN 
SUOMESSA

• Uusjakotyyppinen 
maaseutualueiden 
tilusjärjestelymenettely on 
käytössä lähes kaikissa Manner-
Euroopan valtioissa.

• Useassa maassa tilusjärjestelyt 
ovat monitavoitteisia maaseudun 
kehittämisprojekteja liittyen 
esimerkiksi tulvasuojeluun, kylän 
kehittämiseen tai 
väylähankkeeseen.

• Esimerkiksi Saksan Baijerissa 
kylien kehittäminen on keskeinen 
osa tilusjärjestelytoimintaa.



SIEVIN TILUSJÄRJESTELYT



SIEVIN TILUSJÄRJESTELYT
• Sievin kunta näki tilusjärjestelytarpeen jo 1980-luvulla.

• Evijärven uusjako 1960-1970-luvulla toimi alkusysäyksenä.
• Tilusjärjestelyt olivat mukana kunnan maatalouslautakunnan 

tavoitesuunnitelmissa.
• Tilusjärjestelyt olivat esillä lukuisissa tilaisuuksissa 1980-1990-luvuilla.

• Useat maanomistajat hakivat tilusjärjestelyä kunnan eri osiin vuonna 1990-
luvun lopussa.
• Yksi hakijoista oli Sievin kunta.

• Maa- ja metsätalousministeriön rahoituspäätös saatiin 22.12.1999 Sievin, 
Haikolan, Evijärven, Kiiskilän ja Sikalan maarekisterikyliä koskeviin 
tilusjärjestelyihin. 

• Tilusjärjestelyt (6 kpl) käynnistettiin yksi kerrallaan resurssien ja 
maanomistajien toiveiden puitteissa.



SIEVIN TILUSJÄRJESTELYT

Sievin kunnassa on toteutettu kuusi erillistä tilusjärjestelyä vuosina 2000-2019.
Järjestelyn kohteena on ollut noin 75 % kunnan peltoalasta.

Alue Toteutusaika Peltopinta-ala, ha
Jokikylä 2000-2005 500

Kukonkylä 2000-2006 707
Jyrinki 2001-2008 1180

Sievinkylä 2006-2011 1500
Järvikylä 2010-2018 2264
Kiiskilä 2010-2019 1505

Yhteensä 7656


Taul1

		Mukauttamistoimet (alv 0 %)		Jokikylä		Kukonkylä		Jyrinki		Sievinkylä		Järvikylä		Kiiskilä		Yhteensä

		Valtaojitus yht. €		180,000.00		259,000.00		761,000.00		418,000.00		418,320.00		507,000.00		2,543,320.00

		Valtaojitus €/m		720 €/ha		11.00		23.00		14.00		12.30		23.00		83.30

		Mo:n osuus €/m		100 €/ha		1.80		3.00		2.00		1.60		3.00		11.40

																- 0

		Salaojitus yht. €		516,000.00		1,000,000.00		844,000.00		1,150,000.00		1,334,000.00		718,000.00		5,562,000.00

		Salaojitus €/ha		2,060.00		1,833.00		1,695.00		2,675.00		3,066.00		3,500.00		14,829.00

		Mo:n osuus €/ha		850.00		715.00		660.00		950.00		1,165.00		1,300.00		5,640.00

																- 0

		Tiet yht. €		66,000.00		48,000.00		108,000.00		128,000.00		77,000.00		144,000.00		571,000.00

		Tiet €/km             		16,000.00		13,700.00		10,500.00		20,000.00		24,000.00		27,700.00		111,900.00

		Mo:n osuus €/km		4,000.00		4,000.00		3,250.00		3,700.00		3,180.00		3,600.00		21,730.00



		Toimituksen kesto		2000-2005 (2008)		2000-2006		2001-2008		2006-2011		2010-2018		2010-2019		Yhteensä		keskikoko ennen		keskikoko jälkeen

		Kokonaispinta-ala, ha		500		1070		2065		2000		2534		2505		10674

		Peltopinta-ala, ha		500		707		1180		1500		2264		1505		7656				9400

		Lohkokoko ennen, ha		1.7		1.9		3		3.1		3.1		2.75		15.55

		                   jälkeen, ha		5.3		4.1		4.6		7.9		7		4.84		33.74

		Lohkoja ennen		294.1176470588		372.1052631579		393.3333333333		483.8709677419		730.3225806452		547.2727272727		2821.0225192099		2.7139095657		2.57

		Lohkoja jälkeen		94.3396226415		172.4390243902		256.5217391304		189.8734177215		323.4285714286		310.9504132231		1347.5527885354		5.6814100829		3,5?

		Toim.kust. €/peltoha		350		630		550		370		320		350-400		2220

																0

		Valtaojitusta km/ha		250 ha		23,4 km       (530 ha)		33,5 km		30 km		34 km		21.6		21.6

												(883 ha)		(748 ha)		0

		Salaojitusta, ha		250		545		498		430		435		204		2362

		Yksityis- ja viljelysteitä, km		5		3.5		10.3		7		3.2		5.2		34.2

		Talouskeskusetäisyyden muutos, km				1,8->1,6		2,4->1,9		1,9-1,8		2,2->1,6		1,5->1,2		0

		Talouskeskusetäisyys ennen				1.8		2.41		1.9		2.23		1.5		1.9135096283

		Talouskeskusetäisyys jälkeen				1.6		1.9		1.8		1.58		1.2		1.6358746168

		Ajokm ennen				669.7894736842		947.9333333333		919.3548387097		1628.6193548387		820.9090909091		4986.606091475

		Ajokm jälkeen				275.9024390244		487.3913043478		341.7721518987		511.0171428571		373.1404958678		1989.2235339959

		Ajokilometrien vähenemä (1 krt/lohko)				393.8870346598		460.5420289855		577.5826868109		1117.6022119816		447.7685950413



		määrä m		8000		23400		33500		30000		34000		21600		150500

		Valtaojat yhteensä (sis alv)		220000		316000		928000		515000		519000		629000		3127000

		Valtaojat yhteensä (alv 0 %)		180327.87		259016.39		760655.74		418699.19		418548.39		507258.06		2521774.19

		Alv määrä/m		4.96		2.44		5.00		3.21		2.95		5.64		4.02

		€/m (sis alv)		27.50		13.50		27.70		17.17		15.26		29.12		20.78

		Maanomistajan lainaosuus €/m, avustus 70 %		8.25		4.05		8.31		5.15		4.58		8.74		6.23

		Maanomistajan osuus alv 0 %, €/ha		3.29		1.62		3.32		1.94		1.62		3.10		2.21



		Määrä ha		250		545		498		430		435		204		2362

		Salaojat yhteensä (sis alv)		630000		1219000		1030000		1400000		1650000		890000		6819000

		Salaojat yhteensä (alv 0 %)		516393.44		999180.33		844262.30		1138211.38		1330645.16		717741.94		5546434.54446178

		Alv määrä/ha		454.43		403.34		372.97		608.81		734.15		844.40		538.77

		€/ha (sis alv)		2520.00		2236.70		2068.27		3255.81		3793.10		4362.75		2886.96

		Maanomistajan lainaosuus €/ha avustus 50 %		1260.00		1118.35		1034.14		1627.91		1896.55		2181.37		1443.48

		Maanomistajan osuus alv 0 %, €/ha		805.57		715.01		661.17		1019.10		1162.40		1336.97		904.71

		Määrä km		5		3.5		10.3		7		3.2		5.2		34.2

		Tiet yhteensä (sis alv)		80000		48000		108000		130000		95000		179000		640000

		Tiet yhteensä (alv 0 %)		65573.77		39344.26		88524.59		105691.06		76612.90		144354.84		520101.421796873

		Alv määrä/km		2885.25		2473.07		1890.82		3472.71		5745.97		6662.53		3505.81

		€/m (sis alv)		16000.00		13714.29		10485.44		18571.43		29687.50		34423.08		18713.45

		Maanomistajan lainaosuus €/km avustus 70 %		4800.00		4114.29		3145.63		5571.43		8906.25		10326.92		5614.04

		Maanomistajan osuus alv 0 %, €/km		1914.75		1641.22		1254.81		2098.72		3160.28		3664.39		2108.23

				Palstojen vaihtuminen jaoissa		Aikaansaatu co2 vähennys/vuosi		Viljelty uusia palstoja (vuosi)		Kumulatiivinen vaikutus tco2

		Jokikylä		2005

		Kukonkylä		2005

		Jyrinki

		Sievinkylä

		Järvikylä

		Kiiskilä





Taul2



		Alue		Toteutusaika		Peltopinta-ala, ha

		Jokikylä		2000-2005		500

		Kukonkylä		2000-2006		707

		Jyrinki		2001-2008		1180

		Sievinkylä		2006-2011		1500

		Järvikylä		2010-2018		2264

		Kiiskilä		2010-2019		1505

		Yhteensä				7656





Taul3







SIEVIN TILUSJÄRJESTELYT
TULOKSIA

Ajokilometrit ovat vähentyneet 53000 km vuodessa.
Viljelyyn käytetty aika on vähentynyt 2500 tuntia vuodessa.

ennen jälkeen
Keskimääräinen peltolohkokoko 2,6 ha 5,6 ha
Keskimääräinen viljelyetäisyys 2,1 km 1,7 km

Alle 2 ha:n peltolohkoja 1500 kpl 440 kpl
Yli 10 ha:n peltolohkoja 75 kpl 220 kpl


Taul1

		Mukauttamistoimet (alv 0 %)		Jokikylä		Kukonkylä		Jyrinki		Sievinkylä		Järvikylä		Kiiskilä		Yhteensä

		Valtaojitus yht. €		180,000.00		259,000.00		761,000.00		418,000.00		418,320.00		507,000.00		2,543,320.00

		Valtaojitus €/m		15.00		11.00		23.00		14.00		12.30		23.00		16.38

		Mo:n osuus €/m		2.20		1.80		3.00		2.00		1.60		3.00		2.27

																- 0

		Salaojitus yht. €		516,000.00		1,000,000.00		844,000.00		1,150,000.00		1,334,000.00		718,000.00		5,562,000.00

		Salaojitus €/ha		2,060.00		1,833.00		1,695.00		2,675.00		3,066.00		3,500.00		14,829.00

		Mo:n osuus €/ha		850.00		715.00		660.00		950.00		1,165.00		1,300.00		5,640.00

																- 0

		Tiet yht. €		66,000.00		39,000.00		88,500.00		106,000.00		77,000.00		144,000.00		520,500.00

		Tiet €/km             		16,000.00		13,700.00		10,500.00		20,000.00		24,000.00		27,700.00		111,900.00

		Mo:n osuus €/km		4,000.00		4,000.00		3,250.00		3,700.00		3,180.00		3,600.00		21,730.00



		Toimituksen kesto		2000-2005 (2008)		2000-2006		2001-2008		2005-2011		2010-2018		2010-2019		Yhteensä		keskikoko ennen		keskikoko jälkeen		Hyötysovellus

		Kokonaispinta-ala, ha		500		1070		2065		2000		2534		2505		10674

		Peltopinta-ala, ha		500		707		1180		1500		2264		1505		7656				9400

		Lohkokoko ennen, ha		1.7		1.88		2.97		3.06		3.11		2.75		15.47

		                   jälkeen, ha		5.3		4.06		4.62		7.85		6.95		4.84		33.62

		Lohkoja ennen		294.1176470588		376.0638297872		397.3063973064		490.1960784314		727.9742765273		547.2727272727		2832.9309563839		2.7025014439		2.57		2.6

		Lohkoja jälkeen		94.3396226415		174.1379310345		255.4112554113		191.0828025478		325.7553956835		310.9504132231		1351.6774205416		5.6640733089		3,5?		5.6

		Toim.kust. €/peltoha		350		630		550		370		320		350-400		2220

																0

		Valtaojitusta km/ha		250 ha		23,4 km       (530 ha)		33,5 km		30 km		34 km		21.6		21.6

												(883 ha)		(748 ha)		0

		Salaojitusta, ha		250		545		498		430		435		204		2362

		Yksityis- ja viljelysteitä, km		5		3.5		10.3		7		3.2		5.2		34.2

		Talouskeskusetäisyyden muutos, km				1,8->1,6		2,4->1,9		1,9-1,8		2,2->1,6		1,5->1,2		0

		Talouskeskusetäisyys ennen		1.5		1.8		2.48		1.93		2.24		1.5		2.1109213857

		Talouskeskusetäisyys jälkeen		1.2		1.6		1.9		1.83		1.57		1.2		1.7363220542

		Ajokm ennen		441.1764705882		676.914893617		985.3198653199		946.0784313725		1630.6623794212		820.9090909091		5501.061131228

		Ajokm jälkeen		113.2075471698		278.6206896552		485.2813852814		349.6815286624		511.435971223		373.1404958678		2111.3676178596

		Ajokilometrien vähenemä (1 krt/lohko)		327.9689234184		398.2942039618		500.0384800385		596.3969027101		1119.2264081982		447.7685950413		3389.6935133684



		määrä m		12000		23400		33500		30000		34000		21600		154500

		Valtaojat yhteensä (sis alv)		220000		316000		926000		510000		519000		629000		3120000

		Valtaojat yhteensä (alv 0 %)		180327.87		259016.39		759016.39		414634.15		418548.39		507258.06		2516129.03

		Alv määrä/m		3.31		2.44		4.98		3.18		2.95		5.64		3.91

		€/m (sis alv)		18.33		13.50		27.64		17.00		15.26		29.12		20.19

		Maanomistajan lainaosuus €/m, avustus 70 %		5.50		4.05		8.29		5.10		4.58		8.74		6.06

		Maanomistajan osuus alv 0 %, €/ha		2.19		1.62		3.31		1.92		1.62		3.10		2.15



		Määrä ha		250		545		498		430		435		204		2362

		Salaojat yhteensä (sis alv)		630000		1219000		1030000		1400000		1650000		890000		6819000

		Salaojat yhteensä (alv 0 %)		516393.44		999180.33		844262.30		1138211.38		1330645.16		717741.94		5546434.54446178

		Alv määrä/ha		410.00		403.34		372.97		608.81		734.15		844.40		538.77

		€/ha (sis alv)		2520.00		2236.70		2068.27		3255.81		3793.10		4362.75		2886.96

		Maanomistajan lainaosuus €/ha avustus 50 %		1260.00		1118.35		1034.14		1627.91		1896.55		2181.37		1443.48

		Maanomistajan osuus alv 0 %, €/ha		850.00		715.01		661.17		1019.10		1162.40		1336.97		904.71



		Määrä km		5		3.5		10.3		7		3.2		5.2		34.2

		Tiet yhteensä (sis alv)		80000		48000		108000		130000		95000		179000		640000

		Tiet yhteensä (alv 0 %)		65573.77		39344.26		88524.59		105691.06		76612.90		144354.84		520101.421796873

		Alv määrä/km		2885.25		2473.07		1890.82		3472.71		5745.97		6662.53		3505.81

		€/m (sis alv)		16000.00		13714.29		10485.44		18571.43		29687.50		34423.08		18713.45

		Maanomistajan lainaosuus €/km avustus 50-70 %		7000.00		6537.00		5000.00		8000.00		8906.25		10326.92		5614.04

		Maanomistajan osuus alv 0 %, €/km		4114.75		4036.00		3109.18		4527.29		3160.28		3664.39		2108.23



		Kiinteistötoimitusmaksu (josta avustus 90 %)		110000		450000		648000		540000		700000		500000		2948000

		Hyöty, tilusjärjestely		420000		1660000.00		1249000		1911000		2722000		1406388.43930636		9368388.43930636

		Hyöty, mukauttamiset		1110000.00		1650000.00		2280000		2158000

		TJ-hyöty, indeksikorjattu		513274.78		1993637.48		1406388.43930636		2054430.46357616		2722000		1406388.43930636		10096119.61

		Mukauttamishyöty, indeksikorjattu		1356511.92		1981627.62		2567306.3583815		2319969.09492274

				Uusia palstoja viljelty		Aikaansaatu co2 vähennys/vuosi		Viljelty uusia palstoja (vuosi 2018)		Kumulatiivinen vaikutus tco2		kumulatiivinen 2030		Tilusjärjestelyhyöty 2018

		Jokikylä		2005		18.8087774295		14		263.3228840125		489.0282131661		686000

		Kukonkylä		2005		26.5956112853		14		372.3385579937		691.4858934169		970004

		Jyrinki		2007		44.3887147335		12		532.6645768025		1065.329153605		1387680

		Sievinkylä		2009		56.4263322884		10		564.263322884		1241.3793103448		1470000

		Järvikylä		2016		85.1661442006		3		255.4984326019		1277.4921630094		665616

		Kiiskilä		2018		56.6144200627		0		56.6144200627		679.3730407524		147490

						288				2044.7021943574		5444.0877742947		5326790

		Ilmastovaikutus yhteensä co2 tonnia		288

				Elinkustannusindeksi

				2005		1594

				2006		1622

				2008		1730

				2011		1812

				2018		1948

				2019

		Tilusjärjestelyhyöty €/ha/v		98

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14

				18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		263.3228840125

						18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		244.5141065831

								18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		225.7053291536

										18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		206.8965517241

												18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		188.0877742947

														18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		169.2789968652

																18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		150.4702194357

																		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		131.6614420063

																				18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		112.8526645768

																						18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		94.0438871473

																								18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		75.2351097179

																										18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		56.4263322884

																												18.8087774295		18.8087774295		37.6175548589

																														18.8087774295		18.8087774295

																																1974.921630094

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14

				26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		372.3385579937

						26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		345.7429467085

								26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		319.1473354232

										26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		292.5517241379

												26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		265.9561128527

														26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		239.3605015674

																26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		212.7648902821

																		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		186.1692789969

																				26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		159.5736677116

						7222		98		707756												26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		715208.978056427

						664500				92.0105234007														26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		664698.392968542

																										26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		79.7868338558

																												26.5956112853		26.5956112853		53.1912225705

						10215000																								26.5956112853		10215026.5956113

						7222		1414.4281362504																								11597460.5497084





Taul2



		Alue		Toteutusaika		Peltopinta-ala, ha				Sievin tilusjärjestelyjen tuloksia

		Jokikylä		2000-2005		500						ennen		jälkeen

		Kukonkylä		2000-2006		707				Keskimääräinen peltolohkokoko		2,6 ha		5,6 ha

		Jyrinki		2001-2008		1180				Keskimääräinen viljelyetäisyys		2,1 km		1,7 km

		Sievinkylä		2006-2011		1500				Alle 2 ha:n peltolohkoja		1500 kpl		440 kpl

		Järvikylä		2010-2018		2264				Yli 10 ha:n peltolohkoja		75 kpl		220 kpl

		Kiiskilä		2010-2019		1505

		Yhteensä				7656





Taul3







SIEVIN TILUSJÄRJESTELYT

Kuvassa on Sievin yli 10 ha:n lohkot ennen ja jälkeen tilusjärjestelyn.



SIEVIN TILUSJÄRJESTELYT

Kustannukset Määrä €, yht. (alv 0 %)
Kiinteistötoimitusmaksu 3,0 M€
Perusparannuskustannukset

Valtaojitukset 155 km 2,5 M€
Salaojitukset 2400 ha 5,6 M€

Viljelystiet 34 km 0,6 M€
Yhteensä 11,7 M€

Hyödyt Määrä €
Tilusjärjestelyhyöty (30v/5%) 10,2 M€
Perusparannushyöty (30v/5%) 11,2 M€
CO2 päästöjen vähennys vuoteen 
2018 mennessä, tonnia 2045
CO2 päästöjen vähennys vuoteen 
2030 mennessä, tonnia 5444
Yhteensä 21,4 M€


Taul1

		Mukauttamistoimet (alv 0 %)		Jokikylä		Kukonkylä		Jyrinki		Sievinkylä		Järvikylä		Kiiskilä		Yhteensä

		Valtaojitus yht. €		180,000.00		259,000.00		761,000.00		418,000.00		418,320.00		507,000.00		2,543,320.00

		Valtaojitus €/m		15.00		11.00		23.00		14.00		12.30		23.00		16.38

		Mo:n osuus €/m		2.20		1.80		3.00		2.00		1.60		3.00		2.27

																- 0

		Salaojitus yht. €		516,000.00		1,000,000.00		844,000.00		1,150,000.00		1,334,000.00		718,000.00		5,562,000.00

		Salaojitus €/ha		2,060.00		1,833.00		1,695.00		2,675.00		3,066.00		3,500.00		14,829.00

		Mo:n osuus €/ha		850.00		715.00		660.00		950.00		1,165.00		1,300.00		5,640.00

																- 0

		Tiet yht. €		66,000.00		39,000.00		88,500.00		106,000.00		77,000.00		144,000.00		520,500.00

		Tiet €/km             		16,000.00		13,700.00		10,500.00		20,000.00		24,000.00		27,700.00		111,900.00

		Mo:n osuus €/km		4,000.00		4,000.00		3,250.00		3,700.00		3,180.00		3,600.00		21,730.00



		Toimituksen kesto		2000-2005 (2008)		2000-2006		2001-2008		2005-2011		2010-2018		2010-2019		Yhteensä		keskikoko ennen		keskikoko jälkeen		Hyötysovellus

		Kokonaispinta-ala, ha		500		1070		2065		2000		2534		2505		10674

		Peltopinta-ala, ha		500		707		1180		1500		2264		1505		7656				9400

		Lohkokoko ennen, ha		1.7		1.88		2.97		3.06		3.11		2.75		15.47

		                   jälkeen, ha		5.3		4.06		4.62		7.85		6.95		4.84		33.62

		Lohkoja ennen		294.1176470588		376.0638297872		397.3063973064		490.1960784314		727.9742765273		547.2727272727		2832.9309563839		2.7025014439		2.57		2.6

		Lohkoja jälkeen		94.3396226415		174.1379310345		255.4112554113		191.0828025478		325.7553956835		310.9504132231		1351.6774205416		5.6640733089		3,5?		5.6

		Toim.kust. €/peltoha		350		630		550		370		320		350-400		2220

																0

		Valtaojitusta km/ha		250 ha		23,4 km       (530 ha)		33,5 km		30 km		34 km		21.6		21.6

												(883 ha)		(748 ha)		0

		Salaojitusta, ha		250		545		498		430		435		204		2362

		Yksityis- ja viljelysteitä, km		5		3.5		10.3		7		3.2		5.2		34.2

		Talouskeskusetäisyyden muutos, km				1,8->1,6		2,4->1,9		1,9-1,8		2,2->1,6		1,5->1,2		0

		Talouskeskusetäisyys ennen		1.5		1.8		2.48		1.93		2.24		1.5		2.1109213857

		Talouskeskusetäisyys jälkeen		1.2		1.6		1.9		1.83		1.57		1.2		1.7363220542

		Ajokm ennen		441.1764705882		676.914893617		985.3198653199		946.0784313725		1630.6623794212		820.9090909091		5501.061131228

		Ajokm jälkeen		113.2075471698		278.6206896552		485.2813852814		349.6815286624		511.435971223		373.1404958678		2111.3676178596

		Ajokilometrien vähenemä (1 krt/lohko)		327.9689234184		398.2942039618		500.0384800385		596.3969027101		1119.2264081982		447.7685950413		3389.6935133684



		määrä m		12000		23400		33500		30000		34000		21600		154500

		Valtaojat yhteensä (sis alv)		220000		316000		926000		510000		519000		629000		3120000

		Valtaojat yhteensä (alv 0 %)		180327.87		259016.39		759016.39		414634.15		418548.39		507258.06		2516129.03

		Alv määrä/m		3.31		2.44		4.98		3.18		2.95		5.64		3.91

		€/m (sis alv)		18.33		13.50		27.64		17.00		15.26		29.12		20.19

		Maanomistajan lainaosuus €/m, avustus 70 %		5.50		4.05		8.29		5.10		4.58		8.74		6.06

		Maanomistajan osuus alv 0 %, €/ha		2.19		1.62		3.31		1.92		1.62		3.10		2.15



		Määrä ha		250		545		498		430		435		204		2362

		Salaojat yhteensä (sis alv)		630000		1219000		1030000		1400000		1650000		890000		6819000

		Salaojat yhteensä (alv 0 %)		516393.44		999180.33		844262.30		1138211.38		1330645.16		717741.94		5546434.54446178

		Alv määrä/ha		410.00		403.34		372.97		608.81		734.15		844.40		538.77

		€/ha (sis alv)		2520.00		2236.70		2068.27		3255.81		3793.10		4362.75		2886.96

		Maanomistajan lainaosuus €/ha avustus 50 %		1260.00		1118.35		1034.14		1627.91		1896.55		2181.37		1443.48

		Maanomistajan osuus alv 0 %, €/ha		850.00		715.01		661.17		1019.10		1162.40		1336.97		904.71



		Määrä km		5		3.5		10.3		7		3.2		5.2		34.2

		Tiet yhteensä (sis alv)		80000		48000		108000		130000		95000		179000		640000

		Tiet yhteensä (alv 0 %)		65573.77		39344.26		88524.59		105691.06		76612.90		144354.84		520101.421796873

		Alv määrä/km		2885.25		2473.07		1890.82		3472.71		5745.97		6662.53		3505.81

		€/m (sis alv)		16000.00		13714.29		10485.44		18571.43		29687.50		34423.08		18713.45

		Maanomistajan lainaosuus €/km avustus 50-70 %		7000.00		6537.00		5000.00		8000.00		8906.25		10326.92		5614.04

		Maanomistajan osuus alv 0 %, €/km		4114.75		4036.00		3109.18		4527.29		3160.28		3664.39		2108.23



		Kiinteistötoimitusmaksu (josta avustus 90 %)		110000		450000		648000		540000		700000		500000		2948000

		Hyöty, tilusjärjestely		420000		1660000.00		1249000		1911000		2722000		1406388.43930636		9368388.43930636

		Hyöty, mukauttamiset		1110000.00		1650000.00		2280000		2158000		1625000

		TJ-hyöty, indeksikorjattu		513274.78		1993637.48		1406388.43930636		2054430.46357616		2722000		1406388.43930636		10096119.61

		Mukauttamishyöty, indeksikorjattu		1356511.92		1981627.62		2567306.3583815		2319969.09492274		1625000		1300000		11150414.99

				Uusia palstoja viljelty		Aikaansaatu co2 vähennys/vuosi		Viljelty uusia palstoja (vuosi 2018)		Kumulatiivinen vaikutus tco2		kumulatiivinen 2030		Tilusjärjestelyhyöty 2018

		Jokikylä		2005		18.8087774295		14		263.3228840125		489.0282131661		686000

		Kukonkylä		2005		26.5956112853		14		372.3385579937		691.4858934169		970004

		Jyrinki		2007		44.3887147335		12		532.6645768025		1065.329153605		1387680

		Sievinkylä		2009		56.4263322884		10		564.263322884		1241.3793103448		1470000

		Järvikylä		2016		85.1661442006		3		255.4984326019		1277.4921630094		665616

		Kiiskilä		2018		56.6144200627		0		56.6144200627		679.3730407524		147490

						288				2044.7021943574		5444.0877742947		5326790

		Ilmastovaikutus yhteensä co2 tonnia		288

				Elinkustannusindeksi

				2005		1594

				2006		1622

				2008		1730

				2011		1812

				2018		1948

				2019

		Tilusjärjestelyhyöty €/ha/v		98

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14

				18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		263.3228840125

						18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		244.5141065831

								18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		225.7053291536

										18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		206.8965517241

												18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		188.0877742947

														18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		169.2789968652

																18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		150.4702194357

																		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		131.6614420063

																				18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		112.8526645768

																						18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		94.0438871473

																								18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		75.2351097179

																										18.8087774295		18.8087774295		18.8087774295		56.4263322884

																												18.8087774295		18.8087774295		37.6175548589

																														18.8087774295		18.8087774295

																																1974.921630094

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14

				26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		372.3385579937

						26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		345.7429467085

								26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		319.1473354232

										26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		292.5517241379

												26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		265.9561128527

														26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		239.3605015674

																26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		212.7648902821

																		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		186.1692789969

																				26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		159.5736677116

						7222		98		707756												26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		715208.978056427

						664500				92.0105234007														26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		664698.392968542

																										26.5956112853		26.5956112853		26.5956112853		79.7868338558

																												26.5956112853		26.5956112853		53.1912225705

						10215000																								26.5956112853		10215026.5956113

						7222		1414.4281362504																								11597460.5497084
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		Alue		Toteutusaika		Peltopinta-ala, ha				Sievin tilusjärjestelyjen tuloksia

		Jokikylä		2000-2005		500						ennen		jälkeen

		Kukonkylä		2000-2006		707				Keskimääräinen peltolohkokoko		2,6 ha		5,6 ha

		Jyrinki		2001-2008		1180				Keskimääräinen viljelyetäisyys		2,1 km		1,7 km

		Sievinkylä		2006-2011		1500				Alle 2 ha:n peltolohkoja		1500 kpl		440 kpl

		Järvikylä		2010-2018		2264				Yli 10 ha:n peltolohkoja		75 kpl		220 kpl

		Kiiskilä		2010-2019		1505

		Yhteensä				7656

																		Kustannukset		Määrä		€, yht. (alv 0 %)

																		Kiinteistötoimitusmaksu				3,0 M€

																		Perusparannuskustannukset

																		Valtaojitukset		155 km		2,5 M€

																		Salaojitukset		2400 ha		5,6 M€

																		Viljelystiet		34 km		0,6 M€

																		Yhteensä				11,7 M€



																		Hyödyt		Määrä		€

																		Tilusjärjestelyhyöty (30v/5%)				10,2 M€

																		Perusparannushyöty (30v/5%)				11,2 M€

																		CO2 päästöjen vähennys vuoteen 2018 mennessä, tonnia		2045

																		CO2 päästöjen vähennys vuoteen 2030 mennessä, tonnia		5444

																		Yhteensä				21,4 M€

												3

												2.52

												5.55

												0.64

												11.71
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• 2000 luvulla ei ole missään muualla toteutettu koko kuntaa kattavaa 
tilusjärjestelyjen kokonaisuutta. 

• Toteutuminen ei olisi ollut mahdollista ilman Sievin kunnan 
maaseututoimen aktiivisuutta.

• Toteutumiseen on tarvittu useiden toimijoiden yhteistyötä 
(viranomaistahot, suunnittelijat, urakoitsijat jne..).

• Sievin ensimmäisillä tilusjärjestelyillä oli tärkeä rooli 
tilusjärjestelymyönteisyyteen. Alun vastustus kääntyi positiivisten 
kokemusten myötä.

• Toteutuneet tilusjärjestelyt osoittavat, että Suomessa on 
tilusjärjestelyihin moderni ja toimiva lainsäädäntö sekä tilusjärjestelyn 
toteuttamisen että rahoituksen osalta.

SIEVIN TILUSJÄRJESTELYJEN AINULAATUISUUS



TEHOKKAAMPI
TILUSRAKENNE

VUOSIKYMMENIKSI
ETEENPÄIN 



PIRSTOUTUUKO RAKENNE UUDELLEEN 
TILUSJÄRJESTELYN JÄLKEEN?

• On esitetty väitteitä, ettei tilusjärjestelyillä 
aina aikaansaada pysyvää 
kiinteistörakenteen eheytymistä. 

• Esimerkiksi tilusjärjestelyjen 
kannattavuuslaskelmissa käytetään 30 
vuoden pääomitusaikaa ja riskitarkastelussa 
jopa lyhyttä 20 vuoden pääomitusaikaa. 

• Onko olemassa riski kiinteistörakenteen 
uudelleen pirstoutumiselle muun muassa 
kiinteistökauppojen ja perinnönjakojen 
takia?

• Palautuuko Sievin tilusrakenne ”entiselleen” 
vuoteen 2040 mennessä?



KEHITYS PELTOALUEILLA

• MML selvitti lohkorakenteen
kehittymistä entisillä 
tilusjärjestelyalueilla. 

• Selvityksen mukaan 
tilusjärjestelyssä saavutettu tulos 
ei ole pirstoutunut. 

• Tilusrakenteeseen käytetystä 
panoksesta saavutettava etu on 
pitkäaikainen. 

• Tilusjärjestelyllä on toteutettavissa 
muutamassa vuodessa kehitys, 
jonka saavuttamiseen voi muilla 
keinoin kulua 6-8 sukupolvea. 

Lohkokoon kehitys

Ennen tilusjärjestelyä
Tilusjärjestelyn jälkeen
Tilusjärjestelystä 15 vuotta



TILUSJÄRJESTELYJEN 
TULEVAISUUS



TILUSJÄRJESTELYTOIMINNAN HAASTEET

• Uusia tilusjärjestelyjä on käynnistetty viime 
vuosina varsin vähän.

• Tilauskanta on haluttu pitää tasapainossa 
määrärahatilanteen kanssa.

• Tilusjärjestelytoiminnan volyymi on nyt 
järkevän ja vaikuttavuudeltaan riittävän 
toiminnan minimirajalla.

• Tilusjärjestelyjen yhteydessä toteutettaviin 
tie- ja kuivatushankkeisiin tarvitaan 
jatkossakin toimiva rahoitus.

• Maatilojen taloudellinen tilanne ja kamppailu 
elinkeinon kannattavuuden kanssa on 
tuonut toimintaan uusia haasteita, mutta 
toisaalta myös uutta painoarvoa.
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LOPUKSI

• Tilusjärjestelyt ovat lähes ainoa keino, 
jolla tällä hetkellä voidaan pysyvästi 
vaikuttaa tilusrakenteeseen. 

• Hyödyt näkyvät maatalouden 
tuotantokustannusten alenemisen lisäksi 
yhteiskunnallisina vaikutuksina mm. 
ilmastopäästöjen alenemisena ja 
liikenneturvallisuuden paranemisena niin 
pääteillä kuin tasoristeyksissä.



LOPUKSI
• Onko Suomalaisella yhteiskunnalla 

rohkeutta sitoutua pitkäjänteiseen 
tilusrakenteen kehittämiseen?

• Halutaanko nykyrakenne 
lisäkustannuksineen säilyttää ja hyväksyä 
osaksi suomalaista elintarviketuotantoa?

• Kysymys on isosta kansallisesta ratkaisusta!
• Tilusrakenteen kehittämistyö tarvitsee 

tuekseen kansallisen 
kokonaissuunnitelman, jonka tähtäin on 
vuodessa 2030. 



TILUSJÄRJESTELYILLÄ HYÖTYJÄ KOKO 
YHTEISKUNNALLE

Suomalainen maaseutu voi hyvin
Kotimaista lähiruokaa taloudellisesti tuotettuna

Yritystoiminta alueilla saa voimaa
Hoidettu ja hyvinvoiva ympäristö

Turvallinen ja ympäristöystävällinen liikenne
Auttaa viljelijöitä jaksamaan

TILUSJÄRJESTELYILLÄ TEHDÄÄN TULEVAISUUTTA



TILUSJÄRJESTELYILLÄ 
TEHDÄÄN TULEVAISUUTTA

Pääjohtaja Arvo Kokkonen

Sievi
18.2.2019
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