
 

 

Kiinteistöopin ja talousoikeuden julkaisuja 
Espoo 2003      A 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUSJAKOJEN TOIMITUSMENETTELYN UUDISTAMISESTA 
 

Arvo Vitikainen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tekniikan tohtorin tutkinnon suorittamiseksi laadittu väitöskirja, joka esitetään Teknillisen korkeakoulun 
maanmittausosaston luvalla julkisesti tarkastettavaksi maanmittausosaston luentosalissa M1 kesäkuun  13. 
päivänä 2003, klo 12. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Teknillinen korkeakoulu 
Maanmittausosasto 
Kiinteistöopin laboratorio 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakelu: 
Arvo Vitikainen 
E-mail: arvo.vitikainen@hut.fi 
 
 Arvo Vitikainen 
 
ISBN 951-22-6530-3 (painettuna) 
ISBN 951-22-6531-1 (verkkojulkaisu) 
ISSN 0785-5079 
 
 
Otamedia Oy 
Espoo 2003 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                 
TEKNILLINEN KORKEAKOULU
PL 1000, 02015 TKK

http://www.hut.fi

VÄITÖSKIRJAN TIIVISTELMÄ

Tekijä

Väitöskirjan nimi

Käsikirjoituksen jättämispäivämäärä                                          Väitöstilaisuuden ajankohta

           Monografia                                                                                 Yhdistelmäväitöskirja (yhteenveto + erillisartikkelit)

Osasto

Laboratorio

Tutkimusala

Vastaväittäjä(t)

Työn valvoja

(Työn ohjaaja)

Tiivistelmä

Asiasanat

UDK                                                                                             Sivumäärä

ISBN (painettu)                                                                            ISBN (pdf)

ISBN (muut)                                                                                ISSN  

Julkaisija

Painetun väitöskirjan jakelu

          Luettavissa verkossa osoitteessa http://lib.hut.fi/Diss/

TkL Arvo Vitikainen

Uusjakojen toimitusmenettelyn uudistamisesta

7.4.2003 13.6.2003

✔

Maanmittausosasto

Kiinteistöopin laboratorio

Kiinteistötekniikka

Professori Kyösti Holma ja dosentti Pekka Rahkila

Professori Kari I. Leväinen

Tehtävänä on ollut tutkia otaksumaa, että kiinteistönmuodostamislain (554/95) mukaisten uusjakotoimitusten
läpimenoaikoja  voidaan tietyin edellytyksin oleellisesti lyhentää nykyisestä ja samalla saada aikaan selviä
kustannussäästöjä toimitusten lopputulosten siitä ainakaan sanottavasti muuttumatta. 
 
Tutkimuksen pääpaino on ollut uusjakotoimitusten kestoaikoihin ja kustannuksiin liittyvien avaintekijöiden
selvittämisessä. Uusjaon toimitusprosessi on tutkimuksessa mallinnettu vakiosisältöiseksi toimintaverkoksi.
Toimintaverkossa on yhteensä 389 eri tehtävää, joiden sisällöt ja keskinäiset riippuvuudet on selvitetty. Työssä on esitetty
uusjaon eri tehtävien ja koko uusjakoprosessin  työmäärien, kustannusten ja kestoaikojen laskentaperusteet.
Mallitoimintaverkon avulla tutkimuksessa on tämän jälkeen analysoitu uusjaon toimitusmenettelyn
uudistamismahdollisuuksia ja esitetty uudistettu toimitusprosessi, jossa uusjaon tehtäviä on nykyiseen
toimitusmenettelyyn verrattuna siirretty etupainotteisemmin ja toisiinsa nähden rinnakkain suoritettaviksi, yhdistetty eri
tehtäviä, karsittu pois turhia tehtäviä, pelkistetty eri tehtävien sisältöjä ja siirretty eräiden tehtävien suunnittelu ja
toteuttaminen toimitusmiehiltä uusjaon ulkopuolisten asiantuntijaorganisaatioiden tehtäväksi.
 
Uusjakoprosessin uudelleensuunnittelu ja mallintaminen toimintaverkkotekniikalla osoittivat, että prosessin
läpimenoaikaa voidaan todennäköisesti lyhentää merkittävästi nykyisestä ja samalla saavuttaa myös selviä
kustannussäästöjä uusjaon toimituskustannuksissa hankkeiden lopputulosten siitä ainakaan sanottavasti muuttumatta. 
Laajuudeltaan kohtuulliseksi rajattu uusjako on näin toteutettavissa alusta loppuun noin 4-5 vuodessa ja maanomistajat
voivat ottaa uudet palstat käyttöönsä noin kolmen vuoden kuluttua siitä, kun uusjaon toteuttamispäätös on tehty. 

Tutkimuksen lopuksi siinä esitetään suosituksia toimitusmenettelyn kehittämiseksi uusjaon valmistelu-,  suunnittelu- ja
toteuttamisvaiheissa. Suositukset koskevat muun muassa uusjaon tarveselvityksen laatimista, maanomistajien
mielipiteiden kuulemista, jyvityksen ja muiden arviointitehtävien suorittamista, jakosuunnitelman laatimista, uusjaon
yhteydessä tehtävien perusparannusten suunnittelua ja toteuttamista, maankäytön suunnittelua, hankkeiden
ympäristövaikutusten arviointia ja kustannustakuun antamista uusjaon toteuttamiskustannuksista. 

uusjako, tilusjärjestely, toimintaverkko, toimitusprosessi

199

951-22-6530-3 951-22-6531-1

0785-5079

Kiinteistöopin laboratorio

✔

 



 

 

 

                                 
HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
P.O. BOX 1000, FIN-02015 HUT

http://www.hut.fi

ABSTRACT OF DOCTORAL DISSERTATION

Author

Name of the dissertation

Date of manuscript              Date of the dissertation

            Monograph                                                                                             Article dissertation (summary + original articles)

Department

Laboratory

Field of research

Opponent(s)

Supervisor

(Instructor)

Abstract

Keywords

UDC     Number of pages

ISBN (printed)           ISBN (pdf)

ISBN (others)           ISSN 

Publisher

Print distribution

           The dissertation can be read at http://lib.hut.fi/Diss/

Arvo Vitikainen Lic.Sc (Tech.)

Development of the Land Consolidation Procedure

7 April 2003 13 June 2003

✔

Department of Surveying

Institute of Real Estate Studies

Land Management

Professor Kyösti Holma and docent Pekka Rahkila

Professor Kari I. Leväinen

The goal was to study the possibility of accelerating the completion of land consolidation surveys following the Real
Property Formation Act (554/95) and achieving significant cost savings at the same time, without significantly changing
the final results.

The emphasis of the study was on finding out the key factors related to the duration and costs of the land consolidation
procedures. The land consolidation procedure was modelled into an operating network. The operating network consists of
389 different tasks, the contents and interdependence of which were determined. The principles for estimating the
workload, the costs and the duration of different tasks in the procedure are presented in the study. The possibilities of
renewing the land consolidation procedure have been analysed by the model of operating network, and a renewed process
is suggested. Compared to the present procedure some tasks in the land consolidation procedure have been brought
forward or made concurrent, certain tasks have been combined, unnecessary tasks discarded, and the contents of different
tasks have been simplified. In addition, the planning and implementation of certain tasks have been transferred from
cadastral officers to external organisations. 

Replanning and modelling of the land consolidation procedure by the operating network techniques proved that the
completion of the process could probably be significantly shortened compared to the present duration. The cost savings
are obvious. This is achieved with no major effect on the final results. Land consolidation of reasonable extent can thus be
performed in four to five years. The landowners will possess their new parcels within three years from the land
consolidation proceedings.

Recommendations for developing the land consolidation procedure in the preparation, planning and implementation stages
are given in the study. The recommendations relate to preparing the requirement report, landowner consultation,
valuations, preparing the readjustment plan, planning and implementation of the improvements, land use planning,
environmental impact assessment, and securing the costs of land consolidation implementation.

land consolidation, reallotment, operating network, procedure

199

951-22-6530-3 951-22-6531-1

0785-5079

Institute of Real Estate Studies

✔



 

 

 

 
 
 
 
 

Alkusanat 
 
 
 
 
 Esitän kiitokseni kaikille niille henkilöille, jotka ovat auttaneet minua tämän tutkimuksen 

tekemisessä sen eri vaiheissa. Yli-insinööri Timo Toivanen sekä maanmittausinsinöörit Risto 
Karhu, Ari Leppikangas, Juha Patana, Timo Potka ja Martti Virnes ovat aina auliisti vastan-
neet tiedusteluihini ja hankkineet minulle tarvitsemiani tietoja ja selvityksiä. Olen erittäin kii-
tollinen heille saamastani avusta. 

 
 Yhteiset työtehtävät ja lukuisat hyödylliset keskustelut pitkään jatkuneen yhteistyömme aika-

na maanmittausneuvos Arvo Kokkosen, maanmittausinsinööri Mikko Uimosen ja yli-
insinööri Väinö Ylikankaan kanssa ovat oleellisesti muokanneet uusjakoja koskevaa maail-
mankuvaani ja luoneet osaltaan sitä perustaa, jonka varaan tämä tutkimus rakentuu. Tästä yh-
teistyöstä haluan esittää heille lämpimät kiitokseni. 

 
 Työni valvojalle, professori Kari I. Leväiselle sekä esitarkastajille, professori Kyösti Holmal-

le ja tekniikan tohtori Aulis Tenkaselle esitän parhaimmat kiitokseni. Heiltä sain tutkimukse-
ni viimeistelyvaiheessa erittäin varteenotettavia ehdotuksia ja huomautuksia, jotka ovat kiin-
teyttäneet ja täsmentäneet tutkimusta.  

 
 Maanmittausalan edistämissäätiö on myöntänyt apurahan tätä väitöskirjatyötä varten. Pyydän 

saada kiittää säätiötä tästä arvokkaasta tuesta.  
 
 Viimeisenä vaan ei vähiten kiitän vaimoani Ritaa, joka on tätä tutkimusta tehdessäni tukenut 

minua niin myötä- kuin vastamäessäkin.  
 
 
 Munkkiniemessä toukokuussa 2003 
 
 
 Arvo Vitikainen 
          
 
 



 

 

 

 

Sisällysluettelo 
 
Tiivistelmä suomeksi 
Abstract in English 
Alkusanat 
Lyhenteitä 

1 JOHDANTO ..................................................................................................................... 1 

1.1 UUSJAON TAVOITTEET............................................................................................................. 1 
1.3 MUUTOKSET UUSJAKOJEN TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ........................................................ 6 
1.4 UUSJAKOTARPEESTA ............................................................................................................... 9 

2 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA RAKENNE........................................................ 16 

2.1 TUTKIMUSTEHTÄVÄ............................................................................................................... 16 
2.2 TUTKIMUSMENETELMÄT....................................................................................................... 16 
2.3 TUTKIMUKSEN RAJAUKSET................................................................................................... 19 
2.4 TUTKIMUKSEN RAKENNE ...................................................................................................... 20 

3 KÄSITTEELLISET LÄHTÖKOHDAT...................................................................... 22 

3.1 UUSJAKO KIINTEISTÖTOIMITUKSENA ................................................................................. 22 
3.2 UUSJAKO PROJEKTINA........................................................................................................... 23 
3.3 UUSJAKO PROSESSINA............................................................................................................ 26 
3.4 TUTKIMUKSEN VIITEKEHYS.................................................................................................. 33 

4 KATSAUS AIKAISEMPIIN TUTKIMUKSIIN ......................................................... 34 

5 HISTORIALLINEN KATSAUS................................................................................... 37 

5.1 SARKAJAKO ............................................................................................................................. 37 
5.2 ISOJAKO ................................................................................................................................... 39 

5.2.1 Isojaon toimitusprosessi......................................................................................... 41 
5.2.2 Isojakotoiminnan laajuus ja tulokset.................................................................... 43 

5.3 UUSJAOT .................................................................................................................................. 45 
5.3.1 Isojaon järjestely..................................................................................................... 45 
5.3.2 Vuoden 1916 lainsäädännön mukainen uusjako ................................................ 47 
5.3.3 Vuoden 1951 jakolain (604/51) mukainen uusjako............................................ 49 
5.3.4 Uusjakotoiminnan laajuus ja tulokset.................................................................. 52 
5.3.5 Kiinteistönmuodostamislain (554/95) valmistelu ............................................... 54 

5.4 VALTION RAHOITUSTUEN VAIKUTUS UUSJAKOPROSESSIIN............................................. 55 
5.5 TIETOKONEAVUSTEINEN UUSJAKO...................................................................................... 57 
5.6 YHTEENVETO HISTORIALLISESTA KATSAUKSESTA .......................................................... 59 

5.6.1 Maanjakotoimitusten tarve .................................................................................... 59 
5.6.2 Toimitusprosessi...................................................................................................... 60 

6 UUSJAKO SUOMESSA - PROSESSIN OSITUS....................................................... 63 

6.1 UUSJAON TARVESELVITYSPROSESSI.................................................................................... 63 
6.1.1 Lähtökohdat ............................................................................................................. 63 
6.1.2 Tarveselvityksen työvaiheet ................................................................................... 64 
6.1.3 Uusjakopäätös......................................................................................................... 68 

6.2 TILUSJÄRJESTELYPROSESSI.................................................................................................. 72 



 

 

 

6.2.1 Inventointivaihe....................................................................................................... 72 
6.2.2 Suunnitteluvaihe...................................................................................................... 79 
6.2.3 Toteuttamisvaihe ..................................................................................................... 83 

6.3 PERUSPARANNUKSET ............................................................................................................. 89 
6.4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI (YVA) ................................................................... 92 
6.5 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU............................................................................................... 94 
6.6 JOHTAMISPROSESSIT ............................................................................................................. 94 
6.7 UUSJAON TUKIPROSESSIT...................................................................................................... 95 

6.7.1 Kiinteistönmuodostus ............................................................................................. 95 
6.7.2 Valtion maanhankinta ............................................................................................ 96 
6.7.3 Valvontatehtävät ..................................................................................................... 96 
6.7.4 Yhteistoiminta sidosryhmien kanssa..................................................................... 98 
6.7.5 Tietovarastojen ylläpito ......................................................................................... 99 

7 UUSJAKO EUROOPASSA - KANSAINVÄLINEN KATSAUS............................. 100 

7.1 LÄHTÖKOHDAT ..................................................................................................................... 100 
7.1.1 Lainsäädäntö ......................................................................................................... 101 
7.1.2 Toimeenpano-organisaatio.................................................................................. 104 
7.1.3 Uusjakotoiminnan tavoitteet................................................................................ 107 

7.2 TOIMITUSPROSESSI .............................................................................................................. 110 
7.2.1 Valmisteluvaihe ..................................................................................................... 111 
7.2.2 Toteuttamispäätös ja uusjakoalueen rajaus ...................................................... 114 
7.2.3 Inventointivaihe..................................................................................................... 118 
7.2.4 Jakoperuste ja osittelu.......................................................................................... 121 
7.2.5 Jakosuunnitelma.................................................................................................... 122 
7.2.6 Uusjaon toteuttamisvaihe .................................................................................... 127 

7.3 MUUTOKSENHAKUMENETTELY ......................................................................................... 127 
7.4 UUSJAKOJEN KUSTANNUKSET JA RAHOITUS .................................................................... 127 
7.5 PROSESSIN LÄPIMENOAIKA................................................................................................. 129 
7.6 UUSJAKOTOIMINNAN KEHITYSNÄKYMISTÄ ..................................................................... 130 

7.6.1 Uusjakojen kysyntä ............................................................................................... 130 
7.6.2 Toimitusmenettely ................................................................................................. 131 

8 UUSJAON TOIMINTAVERKKO ............................................................................. 132 

8.1 TOIMINTAVERKON LAATIMISPERIAATTEET .................................................................... 133 
8.1.1 Tehtävien hierarkkinen jäsennys ........................................................................ 133 
8.1.2 Tehtävien riippuvuuksien selvittäminen............................................................. 135 
8.1.3 Tehtävien työmäärien arviointi ........................................................................... 136 
8.1.4 Tehtävien kestojen ja resurssitarpeen arviointi................................................ 139 
8.1.5 Tehtävärajoittimet................................................................................................. 140 
8.1.6 Toimintaverkon aikalaskenta .............................................................................. 141 
8.1.7 Hankkeen kustannusvalvonta toimintaverkkoympäristössä ............................ 143 
8.1.8 Hankeen ajankäytön ja kustannusten optimointi.............................................. 146 

8.2 UUSJAKOPROSESSIN MALLINTAMINEN TOIMINTAVERKON AVULLA............................ 150 
8.2.2 Resurssien ja kustannusten kohdistaminen tehtäville ...................................... 152 

8.3 UUSJAON TOIMINTAVERKON TESTAUS.............................................................................. 156 
8.3.1 Uusjakojen työmäärä ........................................................................................... 157 
8.3.2 Uusjaon nykyisen toimitusprosessin läpimenoaika ja kriittiset tehtävät....... 161 
8.3.3 Uusjaon toimituskustannukset............................................................................. 163 

9 UUSJAKOPROSESSIN UUDELLEENSUUNNITTELU........................................ 165 



 

 

 

9.1 MALLITOIMINTAVERKKO 2003.......................................................................................... 166 
9.1.1 Toimintaverkon rakenne ...................................................................................... 166 
9.1.2 Prosessin läpimenoaika ....................................................................................... 170 
9.1.3 Prosessin työmenekki ja kustannukset ............................................................... 171 

10 JOHTOPÄÄTÖKSET ............................................................................................... 176 

11 LOPUKSI .................................................................................................................... 178 

LÄHTEET........................................................................................................................ 182 
   

 Liitteet: 
  
 Liite A: Uusjakoprosessin ositus tehtäviin ja osatehtäviin 
 Liite B: Uusjaon mallitoimintaverkko 
 Liite C: Uusjakotoimituksen päävaiheet Alankomaissa, Ruotsissa ja Saksassa  
 
   
 
  
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 Lyhenteitä 
 
 AJ Asetus jakolaitoksesta 26.10.1916/82 
 AMM Asetus menettelystä maanmittaustoimituksissa 26.10.1916/82 
 BGBl Bundesgesetzblatt (Saksa) 
 ELU Erikoisluettelo 
 EU Euroopan Unioni 
 FBL Fastighetsbildningslag 17.12.1970/988 (Ruotsi) 
 FlurbG Flurbereinigungsgesetz 16. 3. 1976 BGBl. I 1976 S. 546 (Saksa) 
 HE Hallituksen esitys 
 IACS Euroopan Unionin IACS -tietojärjestelmä (Integrated Administration 

Control System) 
 JAKO Maanmittauslaitoksen JAKO -kiinteistötietojen paikkatietojärjestelmä 
 JL Jakolaki 14.12.1951/604 
 Kom Komiteamietintö 
 KR Kiinteistörekisteri 
 KRK Kiinteistörekisterikartta 
 KMA Kiinteistönmuodostamisasetus 20.12.1996/1189 
 KML Kiinteistönmuodostamislaki 12.4.1995/554 
 KTJ Kiinteistötietojärjestelmä 
  LaVL Lakivaliokunta 
 LSL Luonnonsuojelulaki 4.6.1997/492 
 LunL Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 

29.7.1977/603 
 LwAnpG Landwirtschaftsanpassungsgesetz. BGBl. I 1991 S. 1418 (Saksa) 
 MMH  Maanmittaushallitus 
 MML  Maanmittauslaitos 
 MMM  Maa- ja metsätalousministeriö 
 MmVM Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö 
 MO  Maaoikeus, maanjako-oikeus 
 MO 1848 Ohjesääntö maanmittaustoimesta, tilusjako- ja verollepanolaitoksesta 

sekä pituus-, astia- ja painomittain vakaamisesta 15.5.1848 
 MTJ  Maastotietojärjestelmä 
 NOU  Norges offentlige utredninger (Norja) 
 OK  Vuoden 1734 lain oikeudenkäymiskaari 
 OO  Senaatin oikeusosasto  
 SOU  Statens offentliga utredningar (Ruotsi)  
 SPM Senaatin päätös maanmittaustoimituksissa noudatettavista ohjeista 

7.11.1916  
 TN:o Toimitusnumero 
 TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 
 VL Vesilaki 19.5.1961/264 
 Vp Valtiopäivät  
 VRK Väestön keskusrekisteri 
 YksTL Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358 
 YlTL Laki yleisistä teistä 21.5.1954/243 
 YM Ympäristöministeriö 
 YVAA Asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 5.3.1999/268 
 YVAL Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 10.6.1994/468  



 

 

1  

 
 1 JOHDANTO 
 

1.1 Uusjaon tavoitteet  
 

Uusjaon tavoitteena on kiinteistöjen tiluksia järjestelemällä parantaa kiinteistöjaotusta ja edis-
tää kiinteistöjen tarkoituksenmukaista käyttöä yleensä omistussuhteita muuttamatta. Kiinteis-
tönmuodostamislain (554/95) mukaan uusjaon päätavoitteena voi olla myös järjestelyalueen 
tie- ja kuivatusolojen olennainen parantaminen tai maatilatalouden kehittämisrahastosta anne-
tun lain (657/66) tarkoituksiin hankitun alueen käytön edistäminen. Samassa uusjakohank-
keessa voidaan sen pääasiallisen tarkoituksen ohella edistää myös jommankumman tai mo-
lempien muiden tavoitteiden toteutumista. (KML 67.1 §.) 

 
     Kansainvälisissä vertailuissa uusjaolla (englanniksi: land consolidation; hollanniksi: ruilver-

kaveling; ranskaksi: remembrement; ruotsiksi: fastighetsreglering; saksaksi: Flurbe-
reinigung) tarkoitetaan maaseutualueen tilusjärjestelyä, jonka kohteena ovat yleensä maa- ja 
metsätaloustuotantoon käytetyt, tilusrakenteeltaan pirstoutuneet kiinteistöt tai niiden osat. 
Uusjakojen sisältö vaihtelee maakohtaisesti ja esimerkiksi saksalainen Flurbereinigung (”ti-
lussaneeraus”) on huomattavasti suomalaista uusjakoa monipuolisempi järjestelytoimitus. 
Uusjakojen yhteinen tavoite kaikkialla on kuitenkin kiinteistörakenteen parantaminen ja kiin-
teistöjen tarkoituksenmukaisen käytön edistäminen vaihtamalla tiluksia kiinteistöjen kesken 
yleensä voimassa olevia omistussuhteita muuttamatta. Varsinaisten tilusvaihtojen lisäksi uus-
jaossa voidaan toteuttaa erilaisia tie- ja kuivatushankkeita, rakennusjärjestelyjä, maiseman-, 
ympäristönhoitotöitä, suojeluhankkeita ja muita sen tavoitteiden kannalta tarpeellisia tehtä-
viä. Uusjaolle pidetään tunnusomaisena myös tarkasti rajattua kohdealuetta ja hankkeen pro-
jektiluonnetta. (katso uusjaon sisällöstä Backman 2002 s. 3; Derlich 2002 s. 3; Falgård & Sky 
2002 s. 2; Meuser 1992 s. 50; Sky 2001 s. 46; Sonnenberg 2002 s. 2; Tenkanen 1994 s. 2-
3;Uimonen 2002a s. 3; Wilkowski & Pulecka 2002 s. 2; Zhou 1999 s. 2-3.) 

 

 
Tavoite 1:  
Kiinteistöjaotuksen parantaminen ja kiinteistöjen käytön edistäminen. 
 
Uusjakojen perinteinen kohde on maa- ja metsätalousalue, jonka kiinteistöjaotus on heikko 
nykyaikaisen tuotantotoiminnan harjoittamisen kannalta kiinteistöjen tuotantolohkojen suuren 
lukumäärän, huonon muodon, huonon sijainnin tai pienuuden johdosta. Epätarkoituksenmu-
kainen kiinteistöjaotus voi olla seurausta heikosti toteutetusta isojaosta, jossa talojen tilukset 
on jo alun alkaen jätetty liian moniin palstoihin tai kiinteistöjaotus voi olla pirstoutunut isoja-
on jälkeen suoritetuissa kiinteistötoimituksissa tahi maanomistajien itsensä toimittamissa tilo-
jen osituksissa eli niin sanotuissa sovintojaoissa. Tällaisilla kiinteistöjaotukseltaan huonoilla 
alueilla uusjaon tavoitteena on suunnitella alueen kiinteistörunko eli tiestö ja kuivatusverkko 
uusjaossa uudelleen ja muodostaa kiinteistöt siten, että niiden uusi tuotantolohko- ja kiinteis-
töjaotus yhteensopivat uuden kiinteistörungon kanssa.  (HE 227/1994 s. 33.) 
 
Kiinteistönmuodostamislaissa ei ole erikseen määritelty sitä käyttötarkoitusta, johon kiinteis-
töjen käyttöä tulee uusjaolla edistää. Maa- ja metsätalouden toimintaedellytysten parantami-
sen ja tuotantokustannusten alentamisen ohella uusjaon tavoitteena voi siksi olla kaikenlaa-
tuisten kiinteistöjen nykyisen ja odotettavissa olevan järkevän sekä luontaisen käytön edistä-
minen (Majamaa & Markkula 2001 s. 92). Laki ei myöskään aseta vaatimuksia lähtötilanteen 
kiinteistörakenteen tai tilussijoituksen laadulle eikä välttämättä vaadi kiinteistöjen tilussijoi-



 

 

2  

tuksen parantamista. KML:n mukaista uusjakoa voidaankin käyttää välineenä esimerkiksi so-
peutettaessa olemassa oleva kiinteistöjaotus vastaamaan paremmin alueen kiinteistöjen muut-
tunutta käyttöä tai uusia käyttömahdollisuuksia tahi muutettaessa kiinteistöjaotusta siten, että 
alueen muuttuneesta käytöstä aiheutuneet haitat tai vahingot kyetään supistamaan mahdolli-
simman pieniksi. Säädökset mahdollistavat myös vain muutaman kiinteistön käsittävän uusja-
on. Tällaisia uusjaon uusia käyttötarkoituksia ovat esimerkiksi valtioneuvoston hyväksymien 
suojeluohjelmien toteuttaminen ja erilaisten haittojen poistaminen sekä liikennetuvallisuuden 
parantaminen tiehankkeiden yhteydessä niin sanotuissa hankeuusjaoissa. (HE 227/1994 s. 32–
33; Hyvönen 2001 s. 328–329; MmVM 45 1994 s.10.) 
 
 
Tavoite 2: 
Tie- ja kuivatusolojen parantaminen. 
 
Alueella, jonka kiinteistöt ovat monipalstaisia, tiet on yleensä rakennettu eri aikoina ja usein 
vain kunkin kiinteistön omaa tarvetta silmällä pitäen ilman yhtenäistä suunnitelmaa. Tämän 
vuoksi tieverkko on usein hajanainen ja teitä on määrällisesti paljon. Samoin alueen kuivatus-
verkko voi olla hajanainen ja avo-ojitukseen perustuva, koska salaojituksen toteuttaminen on 
ollut hankalaa tilusten pirstoutuneisuuden vuoksi. Jotta tällaisen alueen tie- ja kuivatusverkko 
voitaisiin peruskorjata yhtenäiseksi ja tarkoituksenmukaiseksi, on toisinaan tarpeen muuttaa 
alueen tuotantolohkojaotusta siinä määrin, että uusjaon toimeenpano alueella tulee tarpeelli-
seksi. Tällaisessa uusjaossa tavoitteena ei ole alueen kiinteistöjaotuksen välitön parantaminen, 
vaan se, että tie- ja kuivatusverkko voidaan suunnitella ja rakentaa maaston kannalta tarkoi-
tuksenmukaisesti ja sen jälkeen tiluksia vaihtamalla korjata verkoston rakentamisen aiheutta-
maa tilusten pirstoutumista. (HE 227/1994 s. 33–34.) 
 
 
Tavoite 3:  
Maaseutuelinkeinolain tarkoituksiin hankitun alueen käytön edistäminen. 
 
Maaseutuelinkeinolain (1295/90) mukaan maatilahallinto voi hankkia maata tilojen tilakoon 
suurentamiseksi ja tilojen tilussijoituksen parantamiseksi. Jos maaseutuelinkeinolain mukai-
siin tarkoituksiin on hankittu laajahko yhtenäinen alue, jonka antaminen lisäalueina useille 
kiinteistöille on tarkoituksenmukaista, tulisivat annettavat lisäalueet useasti sijaitsemaan eril-
lisinä palstoina melko kaukana kiinteistöjen muista tiluksista. Tämä epäkohta voidaan poistaa 
liittämällä uusjako maaseutuelinkeinolain mukaisen käyttösuunnitelman toteuttamiseen ja 
suorittamalla tarpeelliset tilusten järjestelyt. Tilusjärjestelyjen suorittaminen mahdollistaa sa-
malla myös alueen muiden kiinteistöjen tilussijoituksen parantamisen. Näin menettely kytkee 
uusjaossa toteutettavan rakennerationalisoinnin maaseutuelinkeinolain mukaiseen suuruusra-
tionalisointiin. (HE 227/1994 s. 34.) 
Merkillepantavaa uusjaon tavoitteenasettelussa on se, että uusjakojen ensisijaisena tarkoituk-
sena on saada aikaan sekä yhteiskunta- että yksityistaloudellisia kustannussäästöjä ja vasta 
toissijaisesti lisätä tuotannon määrää. Näin uusjakotoiminnalle kiinteistönmuodostamislaissa 
määritellyt päämäärät ja muun muassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä 5.4.2001 (VL 
2001) sekä maatalouden strategiaprojektin johtoryhmän loppuraportissa 25.10.2001 (MMM 
2001) asetetut maaseutualueiden ja maaseutuelinkeinojen yleiset kehittämistavoitteet ovat yh-
densuuntaisia ja sopusoinnussa keskenään.  
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1.2 Uusjako maankäytön kehittämishankkeena 

 
Maankäytön kehittämishanke, kuten esimerkiksi rakennushanke, maankäyttösuunnitelman to-
teuttaminen tai maatilan tilussijoitussuhteiden parantaminen saattaa aiheuttaa tarpeen muuttaa 
sen kohdealueen omistus- tai kiinteistörakennetta tai niitä molempia. Muutos omistajaraken-
teessa voidaan toteuttaa vapaaehtoisesti esimerkiksi kaupalla tai tilusvaihdolla tahi pakko-
lunastamalla. Kiinteistörakenteen muutoksessa toteuttamisvastuu voi olla esimerkiksi valtion 
viranomaisella, kunnalla, puolueettomalla asiantuntijalla tai tarkoitusta varten perustettavalla 
maanomistajien yhteisöllä (jakokunnalla). Kiinteistörakenteen muutosprosessi voi perustua 
myös maanomistajien keskinäisiin sopimuksiin, jolloin se voidaan toteuttaa esimerkiksi tilus-
vaihdoilla tai lohkomalla.  Tätä omistus- ja kiinteistörakenteen sekä toteutettavan maankäytön 
kehittämishankkeen välistä vuorovaikutussuhdetta voidaan kuvata neljällä eri vaihtoehdolla 
(Larsson 1993 s. 2; Mattsson 1999 s. 255–256; Viitanen 2000a s. 21): 
 

1. Kehittämishanke ei vaadi muutosta omistus- tai kiinteistörakenteessa (kuva 1.2/1, 
tapaus 1).   

2. Kehittämishanke vaatii muutoksen omistusrakenteessa (kuva 1.2/1, tapaus 2).  
3. Kehittämishanke vaatii muutoksen kiinteistörakenteessa (kuva 1.2/1, tapaus 3). 
4. Kehittämishanke vaatii muutoksen sekä omistaja- että kiinteistörakenteessa (kuva 

1.2/1, tapaus 4).  
 
 
Tavanomaisessa maankäytön kehittämishankkeessa kehitettävä (rakennettava) alue on jo alun 
alkaen yhden maanomistajan hallussa tai hankitaan yhden omistajan haltuun ostamalla, lunas-
tamalla tai muulla vastaavalla tavalla (katso kuva 1.2/1, tapaukset 1, 2 ja 4), minkä jälkeen 
kehittäjä tekee (yleensä) yhteistyössä kunnan kanssa alueen kehittämissuunnitelman ja toteut-
taa hankkeen.  Uusjako poikkeaa tästä mallista siinä, että alueen omistajia on lähtötilanteessa 
useita ja järjestely suoritetaan (pääosiltaan) voimassa olevia omistussuhteita muuttamatta 
(katso kuva 1.2/1, tapaus 3). (Viitanen 2000a s. 19–21.) 
 
Viitanen (2000a s. 44–45) on edelleen tyypitellyt ja erotellut kiinteistöjen uudelleenjärjestelyt 
asteikolla vapaaehtoinen/pakollinen kolmeen pääryhmään: vapaaehtoisiin toimiin, kiinteistö-
järjestelyihin ja pakkohankintoihin (katso kuva 1.2/2).  Vapaaehtoiset sopimukset maanomis-
tajien kesken ja/tai muiden asianosaisten kanssa ovat yleensä luonteeltaan yksityisoikeudelli-
sia ja ehdoton vaatimus niiden toteutumiselle on, että kaikki sopijaosapuolet hyväksyvät so-
pimuksen.  Sopimuksesta johtuvat kiinteistörakenteen muutokset toteutetaan kiinteistötoimi-
tuksissa esimerkiksi lohkomalla, vapaaehtoisella tilusvaihdolla tai yhdistämällä kiinteistöjä. 
 
Pakkohankinnat ovat julkisyhteisöjen keino hankkia alueita yleiseen tarpeeseen. Tällöin ta-
voitteena on ensisijaisesti omistusoikeuden muutos, joskin pakkotoimin hankitun omaisuuden 
muodostaminen kiinteistöiksi aiheuttaa usein muutoksia myös kiinteistörakenteessa. Pakko-
hankinnoiksi luetaan pakkolunastus sekä maanomistajan velvollisuus luovuttaa omaisuutta 
ilman korvausta kunnan yleisiin tarpeisiin. Myös kunnan etuosto-oikeuden ja radikaalien 
maareformien voidaan katsoa kuuluvan tällaisiin pakkotoimiin. Erikoistapauksissa voi myös 
yksityinen maanomistaja saada oikeuden tietyn alueen lunastukseen, kuten esimerkiksi Suo-
messa on kyse vesijätön, yhteisen alueen ja tontin tai rakennuspaikan osan lunastuksessa kiin-
teistöön (KML 60–62 §). Pakkohankintojen yhteydessä voidaan tehdä vapaaehtoisia sopimuk-
sia ja toteuttaa vapaaehtoisia tai pakollisia järjestely- ja kiinteistönmuodostamistoimenpiteitä, 
jotka vastaavat malleja 2 ja 4 kuvassa 1.2/1. (Viitanen 2000a s. 44–45.)  
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Kuva 1.2/1  Neljä mallia sopeuttaa alueen omistusrakenne ja kiinteistöjaotus maan-

käytön kehittämishankkeisiin (Kalbro 1992 s. 77; Larsson 1991 s. 6; Vii-
tanen 2000a s. 21) 

 
 
Vapaaehtoisten ja pakkotoimien väliin voidaan muodostaa kolmanneksi ryhmäksi ne kiinteis-
töjärjestelyt, joille on ominaista lakisääteinen ja täsmällisesti määritelty toimitusprosessi ja 
joiden tarkoituksena on kiinteistörakenteen uudelleenmuotoilu (malli 3 kuvassa 1.2/1). Niiden 
yhteydessä asianosaisten varallisuusasema säilyy pääosin entisellään ja ainoastaan alueen 
kiinteistörakenne muuttuu. Vaikka asianosaisilla on mahdollisuus sopia lähes kaikista järjeste-
lyssä esille tulevista asioista, kiinteistöjärjestelyjen toimitusmenettelyyn kuuluu myös mah-
dollisuus käyttää tiettyjä pakkokeinoja, kuten pakkoa osallistua järjestelyyn, lunastusmenette-
lyä ja asioiden ratkaisumahdollisuutta toimitusmiesten päätöksellä.  (Viitanen 2000a s. 45–
46.)   
 
Kiinteistöjärjestelyt voidaan edelleen jakaa tilusjärjestelyihin, joissa tiluksia vaihdetaan kiin-
teistöjen kesken tai siirretään kiinteistöstä toiseen täyttä rahakorvausta vastaan ja pelkästään 
kiinteistöihin kohdistuvia oikeuksia koskeviin osuus-, rasite- yms. kiinteistötoimituksiin, jois-
sa ei muuteta kiinteistöjen alueellista ulottuvuutta (Hyvönen 1998 s. 31–33; Pietilä 1971 s. 
43–46.) 
 
 
 

Alkuperäinen omis-
taja 
 
 
 
 
 
Muutosprosessi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kehittämishankkeen 
toteuttava omistaja 

Mahdolliset toissijaiset muutokset omistusrakenteessa toteutetaan 
esimerkiksi lohkomalla lopulliselle omistajalle

Omistus-
rakenteen 
muutos

Kiinteistö-
rakenteen 
muutos

Omistus- ja kiin-
teistörakenteen 
muutos

(1)                 (2)                     (3)                              (4) 
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Tilusjärjestelyjä on niiden tavoitteiden perusteella jaoteltuna kolme pääryhmää (katso kuva 
1.2/2):  

1) Rakennusmaan järjestelyt, joiden tavoitteena on mahdollistaa muutos useamman 
kiinteistön käsittävän kohdealueen maankäytössä ja/tai maankäytön tehokkuudes-
sa.  

2) Uusjaot, joiden päämääränä on kohdealueen kiinteistörakenteen rationalisointi 
olemassa olevat maankäyttömuodot pääosin säilyttäen ja 

3) Muut kuin kiinteistönmuodostamislain perusteella tehtävät erityiset tilusjärjestelyt. 
(Hyvönen 2001 s. 345; Viitanen 2000a s. 46.)    

 
 
Rakennusmaan järjestelyille on tunnusomaista se, että niiden tavoitteena on tuottaa tai raken-
nettuja alueita järjestelemällä uudistaa kiinteistörakenteeltaan pirstoutuneet maa-alueet raken-
tamiskelpoisiksi kiinteistöyksiköiksi ja se, että ne niveltyvät tavalla tai toisella yhteen kohde-
alueen kaavoituksen kanssa.  Myös uusjaossa voidaan suunnitella ja järjestellä rakennettuja tai 
rakennettavaksi tarkoitettuja alueita, kuten esimerkiksi haja-asutusalueiden kyläkeskuksia tai 
ranta-alueita. Tältä osin uusjaon päämäärät eivät sanottavasti poikkea rakennusmaan järjeste-
lytoimituksen tavoitteista, mutta uusjaon ensisijainen lähtökohta ja tarkoitus ei tällöinkään ole 
rakennusmaan järjestely. (Viitanen 2000a s. 46.) 
 
Erityisiä tilusjärjestelyjä ovat tielainsäädännön mukaiset tilusjärjestelyt (YlTL 65 § ja YksTL 
38a §), lunastuslain mukaiset tilusjärjestelyt (LunL 23–26 §), vesitilusjärjestelylain (31/80) 
mukaiset järjestelyt ja vesistöhankkeiden johdosta suoritettavat järjestelyt (laki 451/88). Tilus-
järjestelyihin luetaan myös pakolliset tilusvaihdot, joiden tavoitteenasettelussa voi olla ta-
pauskohtaisesti joko uusjaon tai rakennusmaan järjestelyn piirteitä.  (Hyvönen 2001 s. 456–
459; Karvinen 1988 s. 2–3.)  
 
Uusjaot voidaan jakaa niiden tavoitteiden ja toimituksen kohteen perusteella varsinaisiin (pe-
rinteisiin) uusjakotoimituksiin ja hankeuusjakoihin sekä niissä käytetyn arviointimenetelmän 
perusteella jyvitysuusjakoihin ja kokonaisarvouusjakoihin (katso kuva 1.2/2).  
 
Varsinaisten uusjakojen tavoitteenasettelu on monipuolista, mutta päätavoitteena on yleensä 
kohdealueella toimivien yritysten (maatilojen) tuotantoedellytysten ja järjestelyalueen kiin-
teistöjen käytön parantaminen. Uusjaoissa voidaan myös tehdä kuivatuksia, rakentaa teitä, jär-
jestellä maatilojen talouskeskusten alueita ja tehdä muita uusjaon tavoitteiden saavuttamiseksi 
tarvittavia toimenpiteitä. Uusjakoa voidaan kutsua maatilauusjaoksi, jos sen tavoitteena on 
ensisijaisesti parantaa maatilatalouden tuotantoedellytyksiä ja jos sen kohteena on maaseutu-
kylä tai sen osa. Jos uusjako kohdistuu (pääosin) vain pelto- tai metsätiluksiin, voidaan puhua 
myös pelto- tai metsäuusjaosta. (Vitikainen 1995b s. 608–610.) 
 
Hankeuusjaon tavoitteena taas on edistää tietyn maakäytön kehittämishankkeen toteuttamista 
mukauttamalla kiinteistöjaotus muuttuviin maankäyttövaatimuksiin. Tällaisia hankkeita, joi-
den yhteydessä hanketilusjärjestely tulee kysymykseen, ovat muun muassa yleinen tie, rauta-
tie, voimajohtolinja, luonnonsuojelualue, lentokenttä, satama tai kaivoshanke. Sanotunlaisten 
hankkeiden maantarve voidaan toteuttaa vapaaehtoisin kiinteistökaupoin, pakkolunastustoi-
min tai tilusjärjestelyjen avulla. Tästä näkökulmasta hankeuusjako sijoittuu lähinnä lunastus-
menettelyn ja vapaaehtoisten järjestelyjen puoliväliin. (Hyvönen 2001 s. 339–342.) 
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Jyvitysuusjaon sijasta uusjako voidaan toimittaa niin sanottuna kokonaisarvouusjakona siten, 
että kullekin osakkaalle muodostettavaan kiinteistöön tulevien tiluksien puuston, rakennusten, 
kiinteiden laitteiden ja rakennelmien sekä yhteisalueosuuksien ja erityisten etuuksien yhteinen 
arvo vastaa osakkaalle jakoperusteen mukaan kuuluvaa osuutta koko uusjakoalueen vastaa-
vasta arvosta. Kokonaisarvouusjako voidaan suorittaa, jos kaikki saapuvilla olevat osakkaat 
siitä sopivat ja jos uusjaon suorittaminen tällä tavoin on tarpeen tarkoituksenmukaisen loppu-
tuloksen saamiseksi [KML (273/98) 77.4 §]. 
 
Toimenpiteet, jotka kohdistuvat vain yhteen kiinteistöön tai muuhun rekisteriyksikköön (malli 
1 kuvassa 1.2/1), eivät sisälly edellä esitettyyn tyypittelyyn, vaikka myös näihin voi sisältyä 
tiettyjä pakkokeinoja. Niiden päätarkoitus ei kuitenkaan ole kiinteistö- tai omistusrakenteen 
muuttaminen, vaan yleensä on kyseessä yhteisomistuksen purkaminen. Tällaisia toimenpiteitä 
ovat esimerkiksi yhteisen alueen jako ja halkominen. (Viitanen 2000a s. 46.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1.2/2 Kiinteistöjen uudelleenjärjestelyjen tyypittely (Viitanen 2000a s. 45 mu-

kaillen) 
 
 

 1.3 Muutokset uusjakojen toimintaympäristössä 
 
Maaseudulla ja maatalouselinkeinossa tapahtui Suomessa 1900-luvulla mullistava rakenne-
muutos. Maaseutuväestön osuus oli vielä 1940-luvulla noin puolet maan koko väestöstä, mut-

KIINTEISTÖJEN UUDELLEENJÄRJESTELYT 

Vapaaehtoiset 
toimet

Kiinteistöjärjestelyt 
❐ lakisääteinen prosessi 
❐ mahdollisuus pakkotoimiin
❐ kohteena useita kiinteistöjä
❐ ei vain omistusrakenteen 
 muutoksia 

Pakkohankinnat 
❐ erityisesti omistus-
rakenteen muutos 

 

Tilusjärjestelyt 
❐ kiinteistöjen alueellinen 
 ulottuvuus muuttuu 

Rasite-, käyttö- 
yms. oikeuksien 
järjestelyt 

Rakennusmaan 
järjestelyt 

Uusjaot Pakolliset 
tilusvaihdot 

Hankeuusjaot 
 

Uusjaot 
❐ maatilauusjako 
❐ peltouusjako 
❐ metsäuusjako 

Erityiset tilus-
järjestelyt 
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ta 2000-luvulle tultaessa se oli enää noin 1/8 koko väestöstä. Tuotantoa harjoittavien maatilo-
jen lukumäärä pieneni vastaavasti 1950-luvun lopun runsaasta 300 000 maatilasta vuoteen 
1990 mennessä noin 129 000 aktiivitilaan1. Vuosien 1990–2000 aikana aktiivitilojen määrä 
väheni edelleen 38 % eli noin 49 000 tilalla niin, että vuonna 2000 Suomessa oli enää noin 
79 000 aktiivitilaa. (Tietovakka 2002.) 
      
Suomen liityttyä Euroopan Unioniin vuonna 1995 tilakoon kasvattamisesta ostamalla tai 
vuokraamalla tuotannosta luopuvien tiluksia on tullut maatalouden keskeinen strategia sopeu-
tua uuteen tilanteeseen. Tilakoon suurentamisella pyritään alentamaan tuotannon yksikkökus-
tannuksia ja varmistamaan riittävä tulovirta tilalle viljelijäperheen toimeentulon turvaamisek-
si.  
 
 Useissa maatalousekonomian tutkimuksissa tilakoon kasvu on todettu edulliseksi. Esimerkiksi 

Ryhäsen (1994 s. 587) mukaan maidontuotantotilan suurentaminen siten, että tuotanto lisään-
tyy yhdellä prosentilla, kasvattaa tuotantokustannuksia ainoastaan 0,6 %. Sianlihatuotannos-
sa yrityskoon kaksinkertaistaminen nostaa Pietolan (1997 s. 95) mukaan tuotantokustannuk-
sia 85 %, joten yksikkökustannukset alenisivat keskimäärin 7,5 %. 

 
 
Ajanjaksona 1995–2001 aktiivitilojen keskimääräinen tilakoko kasvoikin 21,7 peltohehtaaris-
ta 29,0 hehtaariin ja yli 50 ha:n suuruisten tilojen osuus tiloista nousi 6,5 %:sta 15,0 %:iin. 
Vuokratun pellon ala tiloilla kasvoi vastaavasti samana ajanjaksona noin 22,3 %:sta 32,0 
%:iin. (Tietovakka 2002.)  
 
Myös maatalouden tuotantorakenne on muuttunut huomattavasti EU -jäsenyyden aikana. 
Vuonna 1995 aktiivitiloista oli 54 % kotieläintiloja ja 42 % kasvintuotantotiloja. Vuonna 
2000 kotieläintiloja oli aktiivitiloista enää 46 %, lähes 49 %:n ollessa kasvintuotantotiloja. 
Kehitystä selittää ainakin osittain se, että kotieläintuotannosta luopuva usein jatkaa kasvin-
tuottajana ennen kuin luopuu kokonaan tuotannosta. (MMM 2001 s. 12; Tietovakka 2002.) 
 
Edelleen jatkuva maatalouden nopea rakennemuutos merkitsee maatilojen lukumäärän vähe-
nemisen ja tilakoon kasvun ohella merkittäviä muutoksia maatilojen sisäisessä rakenteessa. 
Myyrän (2000 s. 34–35, 2001 s. 25 ja 2002 s. 3 ja 7) ja Ylikankaan (1999 s. 15 -16 ja 2000b s. 
18) tutkimusten mukaan maatilojen koon kasvu näyttää tapahtuvan lähes yksinomaan lohko-
luvun lisääntymisen ja hyvin vähän lohkokoon kasvun kautta. Ostetut ja erityisesti vuokratut 
lisämaalohkot ovat lisäksi etäämmällä talouskeskuksesta kuin tilojen käytössä ennestään ole-
vat palstat. Rakennemuutoksen seurauksena maatilojen kiinteistörakenne siis huononee enti-
sestään ja tilusten pirstoutuminen kohdistuu nimenomaan tuotantoaan jatkaviin ja laajentaviin 
maatilayrityksiin. Käytännössä tilakoko on kasvanut, mutta pieni lohkokoko ja suuret viljely-
etäisyydet ohjaavat tuotannollisia valintoja ja aiheuttavat lisäkustannuksia (Myyrä 2002 s. 7 ja 
27). Taulukossa 1.1/1 on esitetty tietoja aktiivitilojen lukumäärästä ja koosta sekä niillä vilje-
lyksessä olleiden peruslohkojen2 lukumäärästä ja koosta vuonna 2000 työvoima- ja elinkeino-
keskuksittain jaoteltuna. 

                                                 
 1  Aktiivitila on vähintään yhden peltohehtaarin suuruinen tila, jolla on maataloustuotantoa tai muuta 

yritystoimintaa. Aktiivitiloihin ei lueta tiloja, joilla on tehty tuotannonohjaus- tai luopumissopimus. Ak-
tiivitilalla on oltava peltoa viljelyksessä. (Myyrä 1999 s. 48.) 

 
 2  Peruslohkolla tarkoitetaan yhtenäistä viljelyaluetta, jota rajoittaa esimerkiksi kunnanraja, tukivyöhyk-

keenraja, käyttöyksikönraja, vesistö, piiri- tai valtaoja, tie tai metsä. Peruslohko on MMM:n ylläpitä-
män peltoalueiden peruslohkorekisterin (IACS) rekisteriyksikkö ja sitä käytetään pinta-alaperusteisten 
maataloustukien laskennassa. Peruslohko voi jakautua useampaa eri kasvulohkoon. (Myyrä 2002 s. 15.) 
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Taulukko 1.1/1  Aktiivitilojen peruslohkojen lukumäärä ja koko vuonna 2000 (Ahtiainen 

2001 s. 106) 
 

 Työvoima- ja Aktiivi- Perus- Pinta-ala      Tilan keski- Peruslohkoja Pinta-ala 
elinkeinokeskus                 tilat, kpl lohkot, kpl ha *) koko, ha kpl/ tila ha/ lohko 

Ahvenanmaa (lh)               683 11 732 20 319 29,7 17,2 1,7
Etelä-Pohjanmaa     9 055 109 507 236 118 26,1 12,1 2,2
Etelä-Savo          3 868 42 472 79 620 20,6 11,0 1,9
Häme            5 760 61 404 188 607 32,7 10,7 3,1
Kaakkois-Suomi       4 948 59 905 139 930 28,3 12,1 2,3
Kainuu             1 258 16 550 29 793 23,7 13,2 1,8
Keski-Suomi          4 094 47 090 93 865 22,9 11,5 2,0
Lappi                2 093 24 092 43 516 20,8 11,5 1,8
Pirkanmaa          5 418 70 264 149 477 27,6 13,0 2,1
Pohjanmaa           7 478 93 016 190 492 25,5 12,4 2,1
Pohjois-Karjala     3 255 37 866 84 376 25,9 11,6 2,2
Pohjois-Pohjanmaa    6 401 83 246 201 725 31,5 13,0 2,4
Pohjois-Savo       5 428 62 975 141 871 26,1 11,6 2,3
Satakunta            5 748 64 324 155 408 27,0 11,2 2,4
Uusimaa            5 054 58 692 187 733 37,1 11,6 3,2
Varsinais-Suomi     8 659 97 217 295 836 34,2 11,2 3,0

Yhteensä 79 200 940 352 2 238 687 28,3 11,9 2,4
      

*) Pinta-ala on kaikkien kasvulohkojen yhteenlaskettu pinta-ala (mukana myös esim. käytössä 
olevat luonnonniityt ja -laitumet). 

 
 
Kehitys on selitettävissä lisämaasta käytävällä kilpailulla. Tuotantoa jatkavat viljelijät ovat 
yleensä kiinnostuneita kasvattamaan yrityksensä kokoa lisämaahankinnoilla. Tällöin ostetta-
vat tai vuokrattavat peltolohkot eivät läheskään aina tule sen haltuun, jolle ne parhaiten sopi-
sivat ja vaikka tulisivatkin, niin vanhan kiinteistöjaotuksen mukainen tie- ja kuivatusverkko 
kuitenkin jää pirstomaan aluetta. Uhkana on, ettei tilakoon kasvulla tavoiteltuja hyötyjä saa-
vuteta tilojen pirstoutuvan rakenteen vuoksi.  
  
 Tutkimusten mukaan peltolohkon tuottoarvo tilan kannalta romahtaa, kun lohkon koko on alle 

2 ha. Peltolohkon koko ei näytä kovin paljon riippuvan peltoalueen luontaisesta laajuudesta 
ja yhtenäisyydestä, ja se näyttää reagoivan vain vähän ja hitaasti tilakoon kasvuun. Siten on 
todennäköistä, että paitsi tilusrakenteiden parantamistarpeita, myös parantamismahdolli-
suuksia on olemassa koko maassa. Poikkeuksena tästä näyttävät olevan vain vanhat kartano- 
ja suurtila-alueet, joilla pieniä lohkoja ei ole koskaan ollutkaan ja ehkä alueet, joilla autioi-
tuminen on poistanut akuutit rakenneongelmat. (MML 2002b s. 6–7; Myyrä 2000 s. 19–25.) 

 
Samanaikaisesti maatilatalouden murroksen kanssa maaseutualueiden maankäyttöön kohdis-
tuu yhteiskunnan taholta selvästi lisääntyviä muutospaineita maataloustuotannon ohjauksen, 
taajamien ja niiden lievealueiden kehittämisen, ympäristön- ja maisemanhoidon, luonnonsuo-
jelun, kulttuurimaisemien ylläpidon, rantojensuojeluhankkeiden sekä energiansiirto- ja tiever-
kon ajanmukaistamisen yhteydessä. Muutosten tarve murtaa yhä voimakkaammin maaseudun 
ja alkutuotannon perinteistä staattisuutta. Pysyväisluonteiset tavoitteet ja vaikutukset käyvät 
harvinaisemmiksi, samalla kun eri tavoitteiden yhteensovittamistarpeet lisääntyvät ja moni-
puolistuvat. Maanomistajilla on tässä tilanteessa mahdollista valita useista eri toimintavaih-
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toehdoista. Tuotannon tehostaminen tai laajaperäistäminen, tuotannosta luopuminen, pellon 
metsittäminen tai maan luovuttaminen suojelualueiksi antavat uusia valintamahdollisuuksia ja 
johtavat siihen, että maanomistajilla on erilaisia kehittämisajatuksia ja -strategioita tulevai-
suuden varalle. Yhteiskunta on moniarvoinen ja maanomistajien keskuudessa vallitsee erilai-
sia mielipiteitä kehittämisen päämääristä ja ajoituksesta. Myös maanomistajien mahdollisuu-
det osallistua kehittämishankkeeseen saattavat poiketa huomattavasti eri maanomistajien vä-
lillä. Vaikka uusjaon perusedellytykset monilla alueilla ovatkin olemassa, tässä tilanteessa ei 
hyödytä esittää mitään yhtä ja oikeaa ratkaisua kaikkien ongelmien ratkaisemiseksi. (MMM 
1993 s. 19; TTS 1999 s. 10; Vitikainen 1991 s. 66.) 
 
 

 1.4 Uusjakotarpeesta 
 

 Muutokset maaseutukylien kiinteistöoloissa olivat 1900-luvulla rauhallisia. Kiinteistöraken-
teen parantamiseen tiluksia järjestelemällä ei normaalisti ole ollut tarvetta muuten kuin sellai-
sissa tapauksissa, joissa isojaon jälkeinen kiinteistörakenne on ositustoimitusten tai sovinto-
jakojen johdosta muodostunut esteeksi järkevän tuotantotoiminnan harjoittamiselle. Käytän-
nössä tämä on näkynyt tarpeena järjestellä tiluksia noin 100 vuoden kuluttua isojaon päätty-
misestä. 
 
Vuoden 1848 jälkeen uusjako on tehty Suomessa noin 2,5 milj. hehtaarin alueella, käsittäen 
noin puolet entisen Uudenmaan läänin, neljänneksen entisen Hämeen läänin, viidenneksen en-
tisen Turun ja Porin läänin sekä kolmanneksen entisen Vaasan läänin maa-alueista. (MMM, 
1993 s. 17; Suomaa, 1983b s. 102–111; Uljas, 1983 s. 129.)  
 
Maanmittauslaitos käytti 1990-luvulla uusjakoihin vuosittain noin 65–70 henkilötyövuoden 
suuruisen työpanoksen. Uusjakojen tukemislain (24/81) mukaista valtion rahoitusta jakojen 
yhteydessä tehtävien tie-, kuivatus- ja rakennushankkeiden toteuttamiseen ohjattiin vuosittain 
noin 2,5 milj. euroa. Vuoden 1990 lopussa koko maassa oli vireillä 43 uusjakoa, joiden koko-
naispinta-ala oli yhteensä noin 200 000 ha. Vuoden 2002 lopussa koko maassa oli vireillä 35 
uusjakoa, yhteispinta-alaltaan noin 153 000 ha. Tällä hetkellä uusjakoja tehdään noin 7000 
ha:n vuosivauhdilla. Huomattavaa on, että metsämaan osuus vuoden 2002 lopussa vireillä ol-
leissa uusjaoissa oli noin 80 % uusjakoalueiden kokonaisalasta. (Eskola 2002 s. 1; Kokkonen 
2002; MML 1990; Uimonen 2002a s. 4.)  
 
Pääosa tuotantovaiheessa olevista uusjaoista on JL:n aikana käynnistyneitä maatilauusjakoja, 
joiden päätavoitteena on parantaa kohdealueen maatilatalouden tuotantoedellytyksiä järjeste-
lemällä tilojen tilukset uudelleen siten, että niiden sijoitus on olennaisesti entistä parempi. 
Näitä uusjakoja on luonnehdittu ominaisuuksilla alueellinen, kokonaisvaltainen, kattava, osa-
puoliin nähden yhdenmukainen ja pitkäkestoinen (Grannabba 2000 s. 15–16). 
 
Kiinteistönmuodostamislaki mahdollistaa uusjakojen käyttöalueen laajentamisen. Uusjako 
voidaan kytkeä entistä kiinteämmin erilaisten maakäytön kehittämishankkeiden osaksi ja näin 
voidaan edistää esimerkiksi kaavan, suuren tie-, johtolinja- tai rautatiehankkeen, kuivatus-
hankkeen, lunastuksen tai suojeluohjelman toteuttamista. Uusjakojen tulevaa tarvetta voidaan 
arvioida perinteisten maatilauusjakojen, erillisten pelto- ja metsäalueiden uusjakojen ja hanke-
tilusjärjestelyjen näkökulmasta.  
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Maatila- ja peltouusjakojen tarve 
 
Pohjanmaalla, kolmen seutukunnan alueella tehtyjen selvitysten mukaan (MML 2002b s. 5) 
maatilojen peltolohkojen lukumäärästä noin puolet on kooltaan alle 2 ha:n ja peltopinta-alasta 
noin kolmannes on kooltaan alle 2 ha:n suuruisissa peruslohkoissa. Kirjanpitotiloja koskevaan 
aineistoon perustuvan Myyrän (2000 s. 25) tutkimuksen ja aktiivitilojen peruslohkojen luku-
määrästä ja koosta vuonna 2000 MMM:n peltolohkorekisteristä kerättyjen tietojen (Ahtiainen 
2001 s. 106) mukaan (katso edellä taulukko 1.1/1) tilanne on maan etelä- ja lounaisosia lu-
kuun ottamatta samantapainen koko maassa. Tuloksista voidaan Maanmittauslaitoksessa teh-
dyn yhteenvedon mukaan päätellä, että kaikista Suomen pelloista noin 700 000 ha on pienis-
sä, alle 2 ha:n kokoisissa peruslohkoissa (MML 2002b s. 5–6).  
 
 Entisen Vaasan läänin alueella vuonna 1984 tehdyn peruskarttaselvityksen mukaan todennä-

köistä tilusjärjestelytarvetta oli noin 209 000 peltoha:n alueella eli noin 55 %:lla selvitykses-
sä mukana olleista peltoalueista (Kaarlelan mmt 1984 s. 5). Oulun läänin rannikkoalueen 31 
kunnassa tehdyssä vastaavassa selvityksessä todennäköistä tilusjärjestelytarvetta arvioitiin 
olevan noin 49 000 peltoha:n alueella eli noin 27 %:lla tutkituista peltoalueista (Ylivieskan 
mmt 1984, liite 2). Tutkimuksissa uusjakojen tarvetta arvioitiin peltokappaleiden koon ja 
muodon sekä peltoalueen yhtenäisyyden perusteella. 

    
 
Edellä mainittujen Myyrän tutkimuksen, MMM:n peltolohkorekisteritietojen ja Maanmittaus-
laitoksen yhteenvedon perusteella voidaan arvioida, että uusjakojen nykyisellä tuotantovo-
lyymillä uusjakotarvetta on Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla sekä Pohjois-Pohjanmaan eteläosis-
sa vielä ainakin noin 10–15 vuodeksi. Maatalouden rakennemuutoksen seurauksena maatilo-
jen kiinteistörakenne pirstoutuu muuallakin Suomessa. Itä-Suomessa luontosuhteista johtuva 
peltojen tilusrakenne voi kuitenkin estää järjestelyjen toteuttamisen. Etelä- ja Lounais-
Suomen yhtenäisillä peltoalueilla uusjakotarvetta taas vähentää se, että peruslohkojen koon 
ollessa riittävä suuri nykyaikaisen tuotantotoiminnan kannalta (3-4 ha), niiden yhdistämiseen 
ei ole välitöntä tarvetta.   
 

Aktiivisen tiedottamisen ja markkinoinnin tuloksena vuonna 2002 tuli vireille yhteensä 50 uus-
jakojen tarveselvitystä. Maakunnittain ne jakautuvat seuraavasti (Uimonen 2003): 
 

- Etelä-Karjala 3 kpl 
- Etelä-Pohjanmaa 23 kpl 
- Etelä-Savo 5 kpl 
- Kainuu-koillismaa 2 kpl  
- Keski-Pohjanmaa 1 kpl 
- Kymenlaakso 3 kpl 
- Pohjois-Karjala 4 kpl 
- Pohjois-Pohjanmaa 5 kpl 
- Pohjois-Savo 4 kpl. 

 
 
Maatilauusjakojen ja peltouusjakojen tuleva kysyntä riippuu kuitenkin ennen kaikkea maata-
louselinkeinon tulevasta kehityksestä ja kehitysnäkymistä sekä valtion uusjakojen toimeenpa-
noon antamasta rahoitustuesta. Euroopan unionin maatalouspolitiikka korostaa tarvetta kilpai-
lukykyiseen maatalouteen ja sitä kautta muun muassa maatilatalouden tuotantokustannusten 
alentamiseen ja maatilojen toimeentuloperustan vahvistamiseen. Ohjelmakaudella 2000–2006 
maatalouden rahoituskehys Suomessa säilyy nykytasolla. Unionin laajentuminen ja maatalo-
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uspolitiikan uudistamishanke voivat jatkossa vähentää maatalouden tulotukea, mutta nyky-
tasoon verrattuna muutokset eivät todennäköisesti ole ratkaisevan suuria (EU 2000 s. 26–27; 
EU 2002 s. 2). 
 
 Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan vireillä olevan uudistamishankkeen tavoittee-

na on yksinkertaistaa oleellisesti nykyisiä järjestelmiä ja antaa viljelijöille EU:n alueella 
maatalousmenojen rahoituskehykseen yhdistyvät selkeät toimintaperiaatteet vuoteen 2013 
saakka. Uudistuksen keskeiset osat ovat tuotantomääristä riippumaton maatilakohtainen maa-
talouden tulotuki, kyseisen tuen saannin riippuvuus ympäristöön, elintarvikkeiden turvallisuu-
teen, eläinten hyvinvointiin ja viljelijöiden työturvallisuuteen liittyvien vaatimusten noudatta-
misesta sekä vaatimus säilyttää maatalousmaa kokonaisuudessaan hyvässä kunnossa. Samal-
la maaseudun kehittämispolitiikkaa vahvistetaan suuntaamalla siihen enemmän rahaa. Tuo-
tantomääristä riippumattomien tukien myötä viljelijät voivat Euroopan Unionin komission 
22.1.2003 hyväksymän maatalouspolitiikan uudistusehdotuksen mukaan keskittyä valmiuksi-
ensa ja paikallisten maatalousolojen puitteissa tuotteisiin, joista he saavat parhaan mahdolli-
sen tuoton. (EU 2002 s. 28; Europa 2003.) 

 
 
Suomessa infrastruktuuri, joka käsittää liikenneverkon sekä yhdyskuntahuollon eri osa-alueet 
(vesihuolto, energia, jätehuolto, tietoliikenne), kattaa koko maan ja verkoston ylläpito edellyt-
tää vuosittain huomattavia investointeja. Tulevaisuuden avainkysymyksiä on, pystytäänkö jo 
rakennettu infrastruktuuri pitämään kunnossa. Ongelmana on väestön keskittyminen kasvu-
keskuksiin ja maaseutualueiden väestömäärän väheneminen. Muuttoliike on viime vuosina ol-
lut selvästi voitollista suurissa, monipuolisissa keskuksissa. Aiempaan seudulliseen kehityk-
seen nähden uusi kehityspiirre on keskuskuntien saama merkittävä muuttovoitto, kun taas ai-
emmin vahvasti kasvaneiden kehyskuntien muuttoliike on voinut kääntyä jopa tappiolliseksi. 
Hallitsematon muuttoliike vinouttaa väestörakennetta ja jättää valmista infrastruktuuria vajaa-
käyttöiseksi. (EU 2000 s. 20).  
 
Ensimmäistä kertaa uusjakojen historian aikana niiden kohdealueet taantuvat. Aikaisemmin 
uusjakoja on tehty laajenevan maataloustuotannon ehdoilla, mutta nyt maatilojen lukumäärän 
väheneminen, syrjäisten maaseutualueiden ja ydinmaaseudunkin autioituminen sekä infra-
struktuurin kunnossapito-ongelmat on otettava huomioon uusjakojen sisältöön vaikuttavina ja 
eräillä alueilla uusjakotarvetta alentavina tekijöinä. Uusjakojen toteuttamiskelpoisuusselvityk-
sissä on varauduttava siihen, ettei uusjakojen kaltaisia suuria ja pitkävaikutteisia investointeja 
ole tarkoituksenmukaista toteuttaa alueilla, joiden tulevasta elinvoimaisuudesta ei ole takeita. 
 
 
Metsäuusjakojen tarve 
 
Kiinteistörakenteen kannalta voidaan metsätalouden ongelmatyypeiksi katsoa nauhamaiset 
metsäpalstat, enklaavien rikkomat metsäalueet, ulkometsäpalstat, pienten metsäpalstojen 
muodostamat alueet ja tilan metsäpalstojen hajanaisuus. Metsälöiden kiinteistörakenteen pa-
rantamiseksi keinoina on käytettävissä muun muassa tilusvaihto, uusjako, lunastus ympärillä 
oleviin tiloihin, yhteismetsän perustaminen, metsänomistajien yhteistoiminta metsätalousalu-
eiden muodostamiseksi sekä yritysmuotoinen metsänomistus. Uusjakoja ei meillä ole juuri-
kaan käytetty metsäalueiden kiinteistörakenteen parantamiseksi ja Maanmittauslaitoksen ei 
ole tarkoitus myöskään suunnittelukaudella 2002–2006 aktiivisesti edistää metsäuusjakojen 
toimittamista (MML 2002b s. 14). Syynä tähän on ehkä se, ettei kiinteistöolojen järjestely-
mahdollisuuksia juurikaan tunneta ja se, ettei meillä ole tutkimuksella tuotettu mittareita, joi-
den avulla metsätilusjärjestelyjen edullisuus voitaisiin osoittaa. Metsäuusjaot voisivat kuiten-
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kin olla erityisesti sarkamaisesti jaetuilla metsäalueilla yhteismetsälain (109/2003) mukaisten 
yhteismetsien perustamisen rinnalla tehokas keino ongelmien korjaamiseksi.  
 
 Iin kunnan Pahkakosken ulkopalstan uusjaon tarveselvitys osoitti, että alueen uusjako ja sen 

yhteydessä toteuttava yhteismetsän perustaminen oli taloudellisesti erittäin kannattavaa. Pel-
kästään metsäteiden rakentamisesta ja alueen metsäojituksista saadut hyödyt kattoivat kaikki 
uusjaon kustannukset. Lisäksi yhteismetsän perustaminen mahdollisti suurempien leimikoiden 
muodostamisen lisäten puunmyyntituloja ja järkiperäisti metsänhoitotoimenpiteiden toteutta-
mista. Tuolloin olemassa olevien yhteismetsien ilmoittamien myyntihintojen perusteella yh-
teismetsät saivat pystykaupoissa keskimäärin 13 % korkeammat kantohintatulot kuin ao. kun-
nassa keskimäärin. Hankinnalla myyvien yhteismetsien hankintahinnat olivat keskimäärin 11 
% korkeammat kuin ao. piirimetsälautakunnan alueella keskimäärin. Toisaalta yhteismetsien 
hallintokulut olivat toimihenkilöitä palkanneissa yhteismetsissä keskimäärin 6,4 % ja ilman 
omia toimihenkilöitä toimivissa yhteismetsissä keskimäärin 2,2 % hakkuusuunnitekuutiomet-
riä kohti laskien. (Ylivieskan mmt 1987 s. 6-7) 

   
 
 Hankeuusjakojen tarve 
 
 Kiinteistönmuodostamislain mukainen uusjako ja sen yhteydessä samanaikaisesti toteutettu 

valtion vastikemaanhankinta on toimiva väline muun ohessa erilaisten liikenneturvallisuutta 
edistävien tie- ja rautatiealuejärjestelyjen, alueellisten tie- ja kuivatusverkon perusparannus-
ten (teknisten hankkeiden) sekä suojelualueiden perustamishankkeiden toteuttamiseksi. Li-
säksi uusjaon avulla voidaan tarvittaessa jälkikäteen korjata näiden hankkeiden kiinteistöra-
kenteeseen aiheuttamia epäkohtia. Uusjako on useiden selvitysten mukaan näissä hankkeissa 
usein kokonaistaloudellisesti edullisin ja maanomistajien kannalta parhaan lopputuloksen an-
tava menettely (katso Asmundela 1997; Jokela 1999 s. 68–73; MML 1998b; Moilanen 1995 
s. 24–25; Torkko 2001 s. 53–54; Patana 2001; Viitakoski 2001).  
 
Hankeuusjakojen painopiste tulee Maanmittauslaitoksen arvioin mukaan olemaan suunnitte-
lukaudella 2002–2006 erilaisten suojeluhankkeiden toteuttamisessa sekä pääteiden ja -ratojen 
liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantamisessa. Yhteiskunnan perusinfra-
struktuurin muuttamiseen liittyvien muiden laajojen projektien (rataoikaisut, moottoritiehank-
keet, lunastukset yleisiin ja yhteisiin tarpeisiin) yhteydessä tarvittavat tilusten järjestelyt pyri-
tään suunnittelemaan viranomaisten yhteydenpidon avulla jo näiden hankkeiden valmistelu-
vaiheessa. (MML 2002b s. 15.) 
 

 Valtioneuvoston hyväksymiin soidensuojelun perusohjelmaan (vuosilta 1979 ja 1981), lintu-
vesiensuojeluohjelmaan (vuodelta 1982), harjujensuojeluohjelmaan (vuodelta 1984), lehto-
jensuojeluohjelmaan (vuodelta 1989) ja rantojensuojeluohjelmaan (vuodelta 1990) kuuluvia 
suojelualueita on toteutettu vuosina 1996–2001 yksityismailla keskimäärin noin 27 500 ha 
vuodessa.  Suojeluhankkeita oli vuoden 2002 alussa toteuttamatta yksityismailla koko maassa 
noin 22 000 kiinteistön ja lähes 200 000 hehtaarin osalta.  Toteuttamattomat suojelualueet 
painottuvat sijainniltaan Lounais-Suomeen, Pohjanmaalle, Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin.  
(MML 2002c s. 4-5; YM 2002.) Maanmittauslaitos on arvioinut, että nykyisellä tuotantovo-
lyymillä noin 50–60 suojeluhanketta toteutuu vuoteen 2007 mennessä hanketilusjärjestelyjen 
avulla (MML 2002c s. 10). 

 
 Tasoristeyksiä oli vuonna 2000 Suomen rataverkolla 5210 kpl (0,89 tasoristeys-

tä/ratakilometri). Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman tasoristeystyöryhmän (LVM 
2001) mukaan tasoristeykset vähenevät kaudella 2002–2016 arviolta noin 1100 tasoristeyk-
sellä. Tasoristeyksen poistamisessa voidaan käyttää apuna muun muassa alueellista yksityis-
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tietoimitusta [YksTL 38c § (1079/00)] tai hankeuusjakoa. (Ahtiainen 2001 s. 46, 83–84 ja 
105–106.) 

 
 Tiehallinnolla on tarve parantaa päätieverkon liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. 

Yhtenä tavoitteena on erottaa pitkämatkainen liikenne paikallisesta liikenteestä ja vähentää 
liittymistä pitkämatkaiselle liikenteelle aiheutuvia riskejä. Tilusvaihtojen ja erityisesti uusjaon 
avulla voidaan viljelyalueilla vähentää merkittävästi päätielle tulevaa maatalousliikennettä ja 
myös rinnakkaisteiden tarvetta. Esimerkiksi Kauhavalla toteutetussa uusjaossa maatalouslii-
kenne onnistuttiin poistamaan päätieltä (Kauhava-Ylivieska kantatie) lähes kokonaan. (Pata-
na 2001 s. 2–3; Tiehallinto 2001 s. 25–26.) 

 
 
 Uusjakojen rahoitustuki 
 
 Valtio avustaa uusjakoja maksamalla uusjaon aikana sen yhteydessä tehtävien perusparannus-

ten suunnittelu- ja rakentamiskustannukset valtion varoista. Jaon päätyttyä osa uusjaon kus-
tannuksista voidaan jättää perimättä takaisin (avustusosuus). Voimassa olevan uusjakojen tu-
kemislain (24/81) mukaan (6 §) maa- ja metsätalousministeriö voi päättää jo ennen kuin lo-
pullinen päätös uusjaon toteuttamisesta on tehty, minkä osan tie- ja kuivatustöiden kustan-
nuksista sekä mahdollisista siirtojen ja rationalisointiraivausten kustannuksista sekä kiinteis-
tötoimitusmaksusta ja toimitusmenoista valtio maksaa lopullisena menonaan. Valtion varoista 
maksettujen kustannusten takaisin perittävän osan takaisinmaksu on yksityisen henkilön ja 
kuolinpesän suoritettava yhdeksän prosentin suuruisina vuotuismaksuina, joista luetaan ko-
roksi neljä prosenttia kulloinkin suorittamatta olevalle pääomalle ja muu osa pääoman lyhen-
nykseksi. Muiden osakkaiden on suoritettava edellä tarkoitetuista kustannuksista takaisin pe-
rittävä osa yhdellä kertaa sen mukaan, kuin asetuksella säädetään (laki uusjakojen tukemises-
ta 450/90, 8 §). Viimeksi vireille tulleissa uusjakohankkeissa valtion avustukset ovat olleet 
kiinteistötoimitusmaksun ja toimitusmenojen osalta 90 % ja perusparannusten osalta 50–70 % 
(katso kohta 5.4). 
 
Uusjakojen tukemista valtion varoilla perustellaan sillä, että uusjaon yhteydessä tie- ja kuiva-
tusverkon perusparannushankkeet voidaan suunnitella ja toteuttaa toiminnallisesti tarkoituk-
senmukaisella ja kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla. Toisaalta uusjaon suuruisen 
investointihankkeen toteuttaminen ilman valtion rahoitustukea ei olisi uusjakoalueen maan-
omistajille taloudellisesti mahdollistakaan. Tästä syystä valtion rahoitustuen oleellinen supis-
taminen merkitsee uusjakojen kysynnän hiipumista ja uusjakotoiminnan alasajoa lukuun ot-
tamatta hanketilusjärjestelyjä.    
 

 
Maanmittauslaitoksen tilusjärjestelystrategia 

 
Maanmittauslaitoksen tilusjärjestelystrategian 2002–2006 mukaan uusjakotoimintaa tullaan 
tietoisesti suuntaamaan alueille ja kohteisiin, joissa järjestelyn tulokset on hyödynnettävissä 
nopeasti. Varsinaiset tilusjärjestelypalvelut ja uusjakojen markkinointi kohdistetaan suunnitte-
lukauden alussa ensisijaisesti peltoalueille ja niille vesialueille, joilla uusjakoon on aluekehi-
tysohjelmien perusteella erityistä tarvetta. (MML 2002b s. 15.)  
 
Jatkuva tarve alentaa maatilatalouden tuotantokustannuksia ja uusjakotoiminnan laajeneminen 
uusille toiminta-alueille tulevat Maanmittauslaitoksessa tehtyjen arvioiden mukaan lisäämään 
lähivuosina uusjakojen kysyntää (MML 2002b s. 15–16; Ylikangas 2000b s.11–14). Enna-
koidusta kysynnän kasvusta johtuen uusjakojen ja muiden tilusjärjestelyjen tuotantovolyymiä 
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on varauduttu kasvattamaan suunnittelukaudella 2002–2006 nykyisestä noin 70 henkilötyö-
vuodesta noin 100 henkilötyövuoteen. Sen lisäksi hanketilusjärjestelyihin on varauduttu tar-
peen mukaan käyttämään muita resursseja Maanmittauslaitoksen maksullisen tuotannon eh-
doilla. (MML 2002b s. 15.) 

 
Maanmittauslaitoksen uusjakotoiminnalle tekemät strategiset linjaukset merkitsevät toteutues-
saan sitä, että uusjakojen painopiste siirtyy vireillä olevien hankkeiden valmistumisen myötä 
koko kylän alueen käsittävien maatilauusjakojen sijasta pienempiin, prosessiltaan yksikertai-
sempiin ja nopeampiin toimituksiin. Maanmittauslaitoksen mukaan uusjaot tällöin räätälöi-
dään hankekohtaisesti ja niissä keskitytään hoitamaan kerralla vain kiireellisimmät ongelmat. 
Kokonaisvaltaisia metsä- tai maatilauusjakoja käynnistetään vain erityisestä syystä esimerkik-
si silloin, kun uusjaon välitön tarve on todettu alueellisissa ohjelmissa tai suunnitelmissa. 
(MML 2002b s. 14.) 
 
 
Uusjakojen kestoaika ja työmenekki 
 
Ongelmaksi uusjakotoiminnan kehittämisessä on muodostunut uusjaon nykyisen toimituspro-
sessin jäykkyys ja kaavamaisuus sekä jakojen pitkä läpimenoaika. Vuoden 1970 jälkeen 
käynnistyneiden ja lopetettujen uusjakojen kokonaiskestoaika on ollut keskimäärin noin 12 
vuotta. Uusjakojen kestoaikatavoitteeksi Maanmittauslaitos on asettanut uusien uusjakojen 
osalta 8 vuotta ja hankeuusjaoissa alle 2 vuotta (TTS 1999). Nyt käynnistymisvaiheessa ole-
vissa uusjaoissa on kuitenkin jo tarvetta nopeuttaa läpimenoaikoja siten, että toimitusten kes-
toaika tulisi olemaan alle 6 vuotta (Kokkonen 2002). Näihin uusjaon läpimenoaikatavoittei-
siin pääseminen edellyttää konkreettisia uudistuksia uusjakohankkeiden ennakkosuunnittelus-
sa ja toimitusprosessissa. (MML 2002b s.16.) 

 
Uusjakojen läpimenoaikoja pidentävät hankkeiden laajuus (pinta-ala ja/tai jako-osakkaiden 
suuri lukumäärä) ja erilaisten uusjakojen liitännäishankkeiden (esimerkiksi tie- ja kuivatus-
hankkeet) suuri määrä. Lisäksi odotusajat (viiveet) prosessin käynnistymis- ja lopetusvaiheis-
sa sekä eri työvaiheiden ja tehtävien välillä ovat merkittävä uusjakojen kestoa pitkittävä teki-
jä. Viiveitä aiheuttavat muun muassa mahdollisuus saada toimitus useita eri kertoja maa-
oikeuden tutkittavaksi ja oikeudenkäyntien hitaus, toimitusinsinöörien vaihtuminen kesken 
toimituksen ja tehtävien ruuhkautuminen esimerkiksi maastokauden lyhyydestä johtuen.  

 
 Tenkanen (1995) on analysoinut 22 uusjaon työmenekkiarvioita kovarianssianalyysin avulla. 

Analyysissä tilastollisesti merkitseviksi arvioiden hajonnan selittäjiksi osoittautuivat:  
 

- peltoalan osuus kokonaisalasta (pelto-osuuden kasvaessa työmenekki/ha kasvoi liki-
main pelto-osuuden neliöjuuren suhteessa) 

- uusjaon vaikeusaste (työmenekki kasvoi harkintaan perustuneen vaikeusasteen suh-
teessa) 

- kokonaisalasta johdettu muuttuja (kokonaisala, kuitenkin vähintään 5 000 ha; työ-
menekki/ha laski laajoissa toimituksissa likimäärin kokonaisalan neliöjuuren suhtees-
sa). 

 
 Analyysi antoi viitteitä myös siitä, että uusi atk-avusteinen kartanlaatimistekniikka alensi työ-

menekkiä noin 15 %. Tenkasen mukaan kovarianssianalyysillä voidaan yleensä ennustaa vä-
hintään noin 1 000 ha:n suuruisen uusjaon kokonaistyöaikamenekki noin 15–20 % satunnais-
virhemarginaalilla. Mutta esimerkiksi oikeuskäsittelyt tai toimitusinsinöörien vaihtuvuus voi-
vat tehdä toimituksen huomattavasti tavanomaista vaikeammaksi ja pidempikestoiseksi, jol-
loin on riski, että työmenekkikin kasvaa jopa 30 % arvioitua suuremmaksi. (Tenkanen 1995.)   
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Oikeudenkäynti uusjaon edellytys- ja laajuuspäätösvaiheessa on hyvin yleistä. Tässä tutki-
muksessa mukana olleista uusjaoista 80 %:ssa toimituksia haettiin uusjakopäätökseen muu-
tosta maaoikeudelta. Syynä tyytymättömyyteen on lähes aina ollut maanomistajien epäilys 
uusjaon kannattavuudesta ja halu jättäytyä uusjakohankkeen ulkopuolelle. Aikaisemmin muu-
toksenhaku edellytyspäätökseen tai jakosuunnitelmaan aiheutti tuntuvan, jopa useita vuosia 
kestäneen katkoksen toimituksen suorittamiseen. Tällä hetkellä viiveet ovat kestoajoiltaan 
siedettäviä. Valitus maaoikeudelle uusjaon toimeenpanopäätöksestä viivästyttää toimituksen 
suorittamista noin vuodella, edellyttäen, ettei korkein oikeus anna muutoksenhakulupaa maa-
oikeuden tuomioon. Myös valitukset uusjakosuunnitelmasta ja uusjaon yhteydessä tehtävistä 
perusparannuksista saattavat viivästyttää toimituksen suorittamista, joskaan tämä riski ei ole 
niin suuri kuin uusjakopäätöksen kohdalla. 
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 2 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA RAKENNE 
 

 2.1 Tutkimustehtävä 
 

Ongelmana maatilataloudessa käynnissä olevassa rakennemuutoksessa on se, että tilakoon 
suurentaminen lisämaita hankkimalla säännönmukaisesti pirstoo maatilojen kiinteistöraken-
netta aiheuttaen viljelijöille lisäkustannuksia, jotka uhkaavat viedä suuruusrationalisoinnilla 
saavutettavat hyödyt. Uusjakojen käyttö keinona sopeuttaa maataloustuotanto uuteen markki-
natilanteeseen vaatii uusjakoprosessin uudistamista. Uusjakojen läpimenoaika on saatava ly-
hentymään siten, että uuden tilussijoituksen tarjoamat hyödyt tuloutetaan maatiloille mahdol-
lisimman nopeasti, ilman vuosikausien odottelua. Toisaalta uusjakojen käyttö erilaisten alue-
rakenteen kehittämishankkeiden toteuttamismenettelynä ja uusjakotoiminnan mahdollinen in-
tegroiminen osaksi maaseutualueiden ohjelmaperusteista kehittämistyötä tarjoavat myös 
mahdollisuuksia kehittää uusjaosta uusia aluekehitys- ja kylälähtöisiä toimintaprosesseja. 
 
Tämän tutkimuksen työhypoteesi oli, että uusjakojen läpimenoaikoja voidaan tietyin edelly-
tyksin merkittävästi lyhentää nykyisestä ja samalla saavuttaa myös selviä säästöjä toimitus-
kustannuksissa toimitusten lopputulosten siitä ainakaan sanottavasti muuttumatta. Tutkimus-
ongelma pelkistyi seuraaviksi kysymyksiksi:  
 

1. Mistä työvaiheista ja tehtävistä uusjaon nykyinen toimitusprosessi muodostuu ja 
mitkä ovat prosessin eri tehtävien väliset riippuvuudet? 

2. Mitkä tekijät vaikuttavat uusjakoprosessin eri tehtävien ja koko uusjakohankkeen 
työmäärään, läpimenoaikaan ja toteuttamiskustannuksiin? 

3. Miten uusjakoprosessia voidaan uudistaa nykyisen lainsäädännön, kiinteistöraken-
teen, tuotantoympäristön ja -tekniikan rajaamissa puitteissa, kun tavoitteena on 
uusjakojen toimitusmenettelyn kehittäminen vastaamaan nykyistä paremmin sekä 
perinteisten uusjakojen että uudentyyppisten rationalisointijärjestelyjen tavoitteita? 

 
 

Kolmas tutkimusongelmaa hahmottanut kysymys täydentyi tutkimuksen kuluessa tarpeella 
selvittää myös sitä, onko historiallisesti ja kansainvälisesti tarkasteltuna olemassa sellaisia te-
kijöitä, joilla voidaan selittää tilusjärjestelyjen kysynnän muutoksia ja toimitusmenettelyn uu-
distamistarvetta.  

 
 

 2.2 Tutkimusmenetelmät 
 
Tutkimuksen pääpaino on ollut uusjakotoimitusten kestoaikoihin ja kustannuksiin liittyvien 
avaintekijöiden selvittämisessä. Tutkimuksessa uusjaon toimitusprosessi on analysoitu ositte-
lemalla sen tulos, työ, organisaatio ja kustannukset. Tämän jälkeen prosessi on jäsennetty ja 
mallinnettu toimintaverkkotekniikalla nykyistä uusjakoprosessia kuvaavaksi toimintaverkok-
si. Toimintaverkossa on yhteensä 389 eri tehtävää, joiden sisältö ja keskinäiset riippuvuudet 
on kuvattu. Tämän analyysin ja mallintamisen tavoitteena on ollut saada uutta tietoa uusjako-
prosessista sen aika-, resurssi- ja kustannusohjauksen näkökulmista sekä prosessin eri tehtä-
vien sisällöistä. Lähtöaineistona prosessin sisältöanalyysissä ja mallintamisessa olivat:  
 

- Maanmittauslaitoksen toimitusrekisteristä ja uusjakojen toimitusasiakirjoista kerä-
tyt 24 uusjakotoimituksen työvaihe-, työaika- ja kustannustiedot (katso taulukko 
2.2/1 ja kuva 2.2/1). 
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- Uusjakojen nykyisestä toimitusmenettelystä Maanmittauslaitoksessa tehdyt pro-
sessikuvaukset. 

- JAKO -tietojärjestelmän kehittämisprojektien laatimat uusjakojen toimintojen ku-
vaukset (JAKO 1998; MML 1999a). 

- Maanmittauslaitoksen tilusjärjestelytiimin laatimat prosessikaaviot ja uusjakojen 
tehtäväkuvaukset (TJ-tiimi 2002a; 2002b ja 2003).  

 
 

Taulukko 2.2/1  Tutkimusaineistoon kuuluneet uusjaot 
 

 
 Uusjako, kunta, kylä 

Peltoala, 
ha *)

Kokonaisala, 
ha*)

Aktiivitiloja, 
kpl *) 

Uusjako-päätös, 
vuonna

1 Kaustinen, Jylhä 410 2 460 48 1977
2 Uusikaarlepyy, Vexala 620 4 970 55 1978
3 Vähäkyrö, Saarenpää 510 1 640 27 1979
4 Vöyri, Rökiö 925 5 060 42 1980
5 Veteli, Isokylä 520 3 800 30 1980
6 Pietarsaari, Sundby-Karby 1 050 2 780 25 1983
7 Veteli, Pulkkinen 930 8 720 60 1984
8 Pyhäjoki, Parhalahti 650 6 400 24 1984
9 Pyhäjoki, Yppäri 1 840 14 990 45 1985

10 Merjärvi, kirkonkylä 1 530 11 060 50 1985
11 Merjärvi, Pyhänkoski 850 6 170 23 1985
12 Merjärvi, Ylipää 500 6 000 20 1985
13 Kälviä, Ruotsalo 830 7 760 60 1986
14 Vähäkyrö, Hyyriä 290 1 100 6 1988
15 Alavieska, Kähtävä 770 3 200 75 1989
16 Ii, Pahkakoski 0 4 740 0 1990
17 Lohtaja, Luikku 250 1 120 12 1992
18 Ullava, Ullavanjärvi 1 500 8 800 0 1992
19 Siikajoki, Siikajoki 170 4 830 0 1992
20 Vöyri, Lålax 230 740 19 1994
21 Veteli, kirkonkylä 1 260 4 000 116 1994
22 Nivala, Sarjankylä 1 150 1 700 30 1994
23 Kalajoki, Mehtäkylä 300 700 20 1995
24 Hailuoto, Hailuoto 1 580 19 400 55 1996

  Keskiarvo 778 5 506 35 
  Mediaani 710 4 785 29 1986

 
  *) Taulukossa esitetyt laajuustiedot on kerätty uusjakojen tarveselvitysasiakirjoista. 
  
 
Tutkimuksessa kerättyä asiakirja-aineistoa täydennettiin uusjakojen toimitusinsinööreille teh-
dyllä kyselyllä sekä asiantuntijahaastatteluilla. Tutkimustehtävän suorittamisessa apuna oli 
tutkijalle uusjakojen toimitusinsinöörinä sekä asiantuntijana erilaisissa uusjakotoiminnan ke-
hittämishankkeissa noin 20 vuoden aikana kertynyt kokemus: muun muassa Vetelin kunnan 
Isokylän, Kälviän kunnan Ruotsalon, Pyhäjoen kunnan Parhalahden ja Yppärin sekä Merijär-
ven kunnan Kirkonkylän, Pyhänkosken ja Ylipään kylien uusjakojen toimitusinsinöörinä, tar-
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veselvityksen laatijana Iin kunnan Pahkakosken metsäuusjaossa, puheenjohtajana Hailuodon 
kunnan uusjakotarpeen selvittäneessä Hailuoto -toimikunnassa, projektinjohtajana Maanmit-
tauslaitoksen JAKO -tietojärjestelmän käyttöönottoprojektissa ja asiantuntijana tilusjärjeste-
lytoimitusprosessia JAKO -tuotantoympäristöön uudistettaessa.  
 

 
 

 
 
Kuva 2.2/1  Tutkimusaineistoon kuuluneiden uusjakojen sijainti 

 
 

Uusjakoprosessi on saanut nykyisen muotonsa pitkän historiallisen kehityksen tuloksena. Tie-
tämystä uusjakojen nykyisestä toimitusmenettelystä sekä sen kehityshistoriasta on tutkimuk-
sessa syvennetty kirjallisuustutkimuksen avulla. Historiallisessa tarkastelussa toimitusmenet-
telyä on analysoitu aiemmin harvemmin käytetystä prosessin kehittämisen näkökulmasta.  
Tavoitteena tässä tarkastelussa on ollut saada uutta tietoa muun muassa siitä, miten uusjaon 
nykyinen toimitusprosessi on rakentunut ja onko olemassa sellaisia tekijöitä, joilla tilusjärjes-
telyjen kysynnän muutoksia ja toimitusmenettelyn uudistamistarvetta voidaan selittää.  
 
Uusjaon toimitusmenettelyn uudistamistarve on tällä hetkellä yleiseurooppalainen ilmiö. Kir-
jallisuustutkimuksen ja asiantuntijahaastattelujen kautta tutkimuksessa on hahmotettu uusja-
kojen tavoitteita, toimintaympäristöä ja toimitusprosessiin pääpiirteitä Euroopan eri maissa. 
Katsauksen tavoitteena oli vertailla kansainvälisestä näkökulmasta niitä eri kehittämisvaih-
toehtoja, joita on tarjolla uusjakojen toimitusprosessia uudistettaessa. Painopiste selvityksessä 
oli Alankomaiden, Ruotsin ja Saksan uusjakotoiminnan tarkastelussa. Kansainvälisessä katsa-
uksen tarkoituksena ei kuitenkaan ollut kuvata uusjakoprosesseja kattavasti, vaan eri maiden 
toimitusmenettelyistä haettiin sellaisia ominaisuuksia, joita voitaisiin soveltaen ottaa käyttöön 
suomalaisessa toimitusympäristössä. Apuna kansainvälistä katsausta tehtäessä olivat tutkijan 
1990-luvulla tekemät opintomatkat Alankomaihin, Ruotsiin ja Saksaan.  
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Lopuksi tutkimuksessa on synteesiä apuna käyttäen suunniteltu ja mallinnettu uusjakojen uusi 
toimitusmenettelymalli, ”uusjaon mallitoimintaverkko 2003”. Uutta mallitoimintaverkkoa on 
tämän jälkeen testattu vertaamalla sillä laskettuja uusjaon läpimenoaikaa, työajankäyttöä ja 
kustannuksia nykyistä toimitusprosessia kuvaavalla mallitoimintaverkolla laskettuihin sekä 
toteutuneista uusjaoista kerättyihin vastaaviin työaika- ja kustannustietoihin. 
 
Kuvassa 2.2/2 on esitetty eri tutkimusmenetelmien käyttöä tutkimuksen eri osissa. 

 
Kuva 2.2/2 Tutkimusmenetelmät tutkimuksen eri vaiheissa 
 

 
2.3 Tutkimuksen rajaukset 
 
Uusjaon toimitusmenettelyä on tutkimuksessa analysoitu sen eri tehtävien ja työprosessien 
kehittämisen (teknisestä) näkökulmasta. Tästä syystä tutkimuksessa ei ole käsitelty prosessin 
ulkopuolisten tekijöiden vaikutuksia uusjakojen työmääriin tai kestoaikoihin. Tällaisia teki-
jöitä ovat muun muassa oikeudenkäynnit uusjaon eri vaiheissa, resurssipula ja töiden ruuh-
kautuminen sekä toimitusinsinöörien tai muiden avainhenkilöiden vaihtuvuus (katso kohta 

[ ANALYYSI JA SYNTEESI ] 

[ SYNTEESI ] 

Johdanto 

Tutkimuksen tarkoitus ja rakenne 

Käsitteelliset 
lähtökohdat 

Aikaisemmat 
selvitykset 

Historiallinen 
katsaus 

Kansain-
välinen kat-
saus

Uusjakoprosessin 
ositus 

Uusjakoprosessin 
mallintaminen 
toimintaverkolla 

Toimitusprosessin 
uudelleensuunnittelu 

Johtopäätökset 

Kirjallisuustutkimus: 
- tutkimustehtävän tarkoitus ja 

rakenne 
- käsitteelliset lähtökohdat 
- aikaisemmat selvitykset 
- historiallinen katsaus 
- kansainvälinen katsaus 
- uusjakoprosessin ositus 
- prosessin mallintaminen 
- prosessin uudelleensuunnittelu 

Asiantuntijahaastattelut: 
- kansainvälinen katsaus 
- uusjakoprosessin ositus 
- prosessin mallintaminen 
- prosessin uudelleensuunnittelu 

Toimitusinsinööreille tehty kysely: 
- uusjakoprosessin ositus 
- prosessin mallintaminen 

Tutkijan kokemusperäinen tieto: 
- historiallinen katsaus 
- kansainvälinen katsaus 
- uusjakoprosessin ositus 
- prosessin mallintaminen 
- prosessin uudelleensuunnittelu 
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1.4). Myös uusjaon hyötyjen selvittäminen on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle ja uusjakojen 
tarvetta tai kysyntää tutkimuksessa ei ole ollut mahdollista analysoida johdantoluvussa esitet-
tyä enempää (katso kohta 1.4).  
 
Lähtökohtana tutkimuksessa on ollut kehittää uusjaon nykyistä toimitusprosessia niissä ra-
joissa, jotka voimassa oleva lainsäädäntö ja suomalainen kiinteistöjärjestelmä uudistuksille 
asettavat. Tutkimuksessa on keskitytty kuvaamaan ja analysoimaan varsinaisen uusjakotoimi-
tuksen sisältöä ja kehittämisedellytyksiä. Näin tutkimuksen ulkopuolelle on jätetty rakennus-
maan järjestelyt, erityiset tilusjärjestelyt, pakolliset tilusvaihdot ja hankeuusjaot. Perusteena 
rajaukselle on se, että näistä tilusjärjestelyistä on valmistunut tai tekeillä omat tutkimuksensa. 
(Sillanpää 2003; Viitanen 2000a; Vilska 2003). Tämän tutkimuksen tutkimusalue on esitetty 
tummennettuna kuvassa 1.2/2. 
   
Arviointimenetelmän perusteella jaoteltuna tutkimuksen pääpaino on jyvitysuusjaoissa, joskin 
eräiltä osin tarkastelussa sivutaan myös kokonaisarvouusjakojen toimitusmenettelyä. Peruste-
luna tälle rajaukselle on se, ettei tutkimusajankohtana vielä ollut olemassa kokemuksia koko-
naisarvouusjaon käytöstä hankeuusjakojen ulkopuolella. 
 
 
2.4 Tutkimuksen rakenne 

 
 Tutkimus jakautuu 10 pääosaan seuraavasti (katso kuva 2.4/1): 
 
 Luku 1. Johdanto: Luvussa tarkastelun kohteena ovat uusjakojen tavoitteet ja luonne maan-

käytön kehittämishankkeena sekä muutokset uusjakojen toimintaympäristössä ja uusjakotoi-
minnan kehitysnäkymät. 

 
 Luku 2. Tutkimuksen tarkoitus ja rakenne: Luvussa määritellään tutkimustehtävä, käytettävät 

tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen rajaukset sekä selostetaan tutkimuksen rakennetta. 
 
 Luku 3. Käsitteelliset lähtökohdat: Luku kuvaa uusjaon toimitusmenettelyn luonnetta kiin-

teistötoimituksena, projektina ja tuotantoprosessina. Luvun tavoitteena on selventää tutki-
muksessa käytettäviä käsitteitä ja kuvata tutkimuksen viitekehys, josta uusjaon toimituspro-
sessia tutkimuksessa tarkastellaan. 

 
 Luku 4. Uusjakojen toimitusmenettelyä käsitelleet selvitykset: Luvussa esitellään aiheesta 

aikaisemmin tehtyjen tutkimusten sisältöä.  
 
 Luku 5. Historiallinen katsaus: Katsauksessa selvitetään nykyistä uusjakotoimitusta edeltä-

neiden maanjakotoimitusten toimitusmenettelyä ja eri aikoina toteutetuissa lainsäädäntöhank-
keissa prosessien uudistamiselle asetettuja tavoitteita. 

 
 Luku 6. Uusjako Suomessa - uusjakoprosessin ositus: Luvussa uusjaon toimitusprosessi osi-

tellaan osaprosesseihin sekä osaprosessit edelleen työvaiheisiin, tehtäviin ja osatehtäviin (liit-
teet A ja B). Luvun tavoitteena on antaa kattava kuva nykyisen uusjakoprosessin sisällöstä ja 
luoda valmiudet luvussa 8 tapahtuvaan prosessin mallintamiseen toimintaverkoksi.  

 
 Luku 7. Uusjako Euroopassa - kansainvälinen katsaus: Luvussa tehdään vertaileva katsaus 

uusjakotoiminnan sisältöön Euroopassa ja verrataan suomalaista uusjakomenettelyä vastaa-
van tyyppisiin toimitusprosesseihin Alankomaissa, Ruotsissa ja Saksassa. Tavoitteena on 
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saada laajempi näkökulma niihin mahdollisuuksiin, joita on tarjolla haluttaessa uudistaa uus-
jakojen toimitusprosessia. 

 
 Luku 8. Uusjaon toimintaverkko: Luvussa tarkastellaan toimintaverkon yleisiä laatimisperi-

aatteita uusjakotoimituksen näkökulmasta ja mallinnetaan uusjaon nykyinen toimitusprosessi 
toimintaverkoksi. Edelleen luvussa testataan laadittua mallitoimintaverkkoa vertaamalla sillä 
laskettuja uusjakojen työmenekkitarpeita, läpimenoaikoja ja toimituskustannuksia toteutu-
neista uusjaoista saatuihin vastaaviin tietoihin. 

  
 Luku 9. Uusjakoprosessin uudelleensuunnittelu: Tässä luvussa esitetään edellisessä luvussa 

kuvattua uusjaon vakiosisältöistä mallitoimintaverkkoa muokkaamalla mallinnettu uusjaon 
uusi toimitusprosessi (toimintaverkko 2003).  

 
 Luku 10. Johtopäätökset: Luvussa tarkastellaan tutkimuksen tuloksia.  
 
 Luku 11. Lopuksi. Luvussa esitetään tutkimuksen perusteella tehtyjä suosituksia uusjaon toi-

mitusmenettelyn kehittämiseksi. 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
  
 Kuva 2.4/1  Tutkimuksen rakenne 
 
 

1 Johdanto 

2 Tutkimuksen tarkoitus ja 
rakenne 

3 Käsitteelliset lähtökohdat 

4 Toimitusmenettelyä 
käsitelleet selvitykset

5 Historiallinen katsaus 

6 Uusjako Suomessa 

7 Kansainvälinen katsaus 

8 Uusjakoprosessin mal-
lintaminen 
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3 KÄSITTEELLISET LÄHTÖKOHDAT  
 
Uusjakoa voidaan tarkastella eri näkökulmista, riippuen siitä mihin toimitusmenettelyn piir-
teisiin halutaan kiinnittää huomiota. Määrittelemällä uusjako kiinteistötoimitukseksi painote-
taan toimitusmenettelyn lainmukaisuutta ja hallintomenettelyn luonnetta. Tuomalla esille uus-
jaon projektiluonne korostetaan hankkeiden yksilöllisyyttä ja tarvetta saavuttaa uusjaolle ase-
tetut tavoitteet sovitussa aikataulussa ja etukäteen määrätyillä resursseilla.  Toimitusmenette-
lyn kuvaaminen prosessina taas mahdollistaa uusjaon tarkastelun toimintoketjuna, jonka tu-
loksena asiakkaalle syntyy haluttu lopputulos. 

 
 

3.1 Uusjako kiinteistötoimituksena  
 

Uusjaolle on kiinteistötoimituksena luonteenomaista teknis-oikeudellinen, prosessia muistut-
tava ja kiinteistönmuodostamislaissa säädetty hallintomenettely, jossa tapahtuvasta asian-
osaisten kuulemisesta, toimituksen lain mukaisesta suorituksesta ja toimituksen lopputulok-
sesta vastaavat virallisperiaatteen pohjalta toimitusmiehet. Toimitusmenettelysäädösten lähtö-
kohtana on, että menettelyn tulee taata riittävä oikeusvarmuus tehokkaasti, tarkoituksenmu-
kaisesti ja halvalla. (Holma 1995 s. 237.)  
 
Uusjaosta on säädetty KML:n 9 luvussa. Keskeiset menettelysäännökset ovat KML:n 2, 3 ja 
15 luvuissa. Muutoksenhausta on säädetty KML:n 19 luvussa. Asianosaisten kuulemisperiaate 
toteutuu asianosaiskohtaisen toimitukseen kutsumisen ja kokouksissa tapahtuvan kuulemisen 
avulla (KML 168–171 §). Päätökset tehdään yleensä toimituskokouksissa, joissa päätöksente-
ko on välitöntä. Menettelyssä noudatetaan pääosiltaan virallisperiaatetta; asiat ratkaistaan 
toimitusmiesten päätöksellä ja toimitusmiehet toimivat virkavastuulla. Käytännössä toimi-
tusinsinööri vastaa siitä, että ratkaisut ja toimitus ovat sopusoinnussa lain sekä kiinteistörekis-
terin selvyys- ja luotettavuusvaatimusten kanssa. Määräämisperiaate ilmenee hakemusvapau-
tena ja siten, että laissa on säädetty, mistä asioista asianosaisilla on lupa sopia. Kiinteistötoi-
mituksiin liittyy oikeusturva, jossa muutoksenhakutuomioistuimena on maaoikeus. (Holma 
1995 s. 237.)   
 
Kiinteistötoimitukset jaetaan toimitusmenettelyltään yksivaiheisiin, kaksivaiheisiin ja kolmi-
vaiheisiin toimituksiin. Vaiheittaisuus merkitsee toimituksen jakautumista eri jaksoihin siten, 
että tiettyyn jaksoon kuuluvien tehtävien tulee olla lainvoimaisesti suoritettu, ennen kuin seu-
raavaan jaksoon kuuluviin toimiin voidaan ryhtyä. Muutoksenhaku tapahtuu vaiheen lopussa 
valituksena maaoikeuteen samalla kertaa yleensä kaikkiin samassa vaiheessa tehtyihin pää-
töksiin. Toimitusmenettelyn jaksottelun takana on se tosiasia, että tietyn vaiheen suorittami-
nen luo perustan seuraavassa vaiheessa tehtäville ratkaisuille ja perustan muuttaminen saattaa 
merkitä myöhemmin kaksinkertaista työtä ja kaksinkertaisia kustannuksia, jos jälkimmäisessä 
vaiheessa on jo edetty pitkälle. (Hyvönen 2001 s. 148.) 
 
Uusjaon toimitusprosessi jakautuu kolmeen päävaiheeseen (katso kuva 3.1/1). Ensimmäisessä 
eli valmisteluvaiheessa tutkitaan ja ratkaistaan uusjaon edellytyksiä, laajuutta ja laatua koske-
vat kysymykset. Inventointi- ja suunnitteluvaiheessa kerätään ja kirjataan jakokunnan alueelta 
jaon toimeenpanemiseksi tarvittavat tiedot, suunnitellaan tarvittavat perusparannukset sekä 
vahvistetaan jakosuunnitelmassa muodostettavien kiinteistöjen rajat ja ulottuvuudet. Kolman-
nessa eli toteuttamisvaiheessa käsitellään ja ratkaistaan toimituksen täytäntöönpanoon liittyvät 
asiat, kuten jakorajojen käynti ja pyykittäminen maalla, lopullisten korvausten ja toimituskus-
tannusten määrääminen, tilusten haltuunotto, toimituksen julistaminen päättyneeksi ja merkit-



 

 

23  

seminen kiinteistörekisteriin siltä osin kun toimitusta ei ole jo aikaisemmin rekisteröity. (Hy-
vönen 1982 s. 569; Pietilä 1971 s. 262.)  
 

 

          
Kuva 3.1/1  Uusjakotoimituksen vaiheet   
 
 
Uusjakoprosessin määrämuotoisuus ja toimitusmenettelyn vaiheittaisuus luovat säädöspuit-
teet, joiden asettamissa rajoissa uusjaon eri työvaiheet ja tehtävät on toimeenpantava. Tämä 
määrää automaattisesti esimerkiksi tiettyjä tehtävien toteuttamisjärjestyksiä, jotka on otettava 
huomioon uusjakojen resurssi- ja aikataulusuunnittelussa. Toisaalta toimitusten määrämuotoi-
suus helpottaa toimitusprosessien kuvausta ja osittelua työtehtäviin.   
 
Uusjaon kolmivaiheinen prosessi voi muodostua hitaaksi ja raskaaksi monine oikeudenkäyn-
teineen, kun otetaan huomioon, että kolmivaiheisen muutoksenhakujärjestelmän lisäksi uusja-
ossa on toimituksen kestäessä mahdollisuus valittaa maaoikeuteen erikseen vielä muun muas-
sa perusparannushankkeiden toteuttamista koskevista ratkaisuista ja jaon yhteydessä suorite-
tusta piirirajankäynnistä (KML 232.1-2 §). Hyvösen (2001 s. 149) mukaan hankeuusjako olisi 
tästä syystä vastaisuudessa muutettava ainakin toimitusmiesten harkinnan perusteella kaksi-
vaiheiseksi. Kaksivaiheisessa toimituksessa jaon valmisteluvaihe sekä inventointi- ja suunnit-
teluvaihe yhdistyisivät.  

 
 

3.2 Uusjako projektina 
 
Projekti on kokonaisuutena ohjattu, kertaluonteinen ja ajallisesti rajattu työsuoritus, jolla on 
resurssipuitteet ja tavoite.  Termi kokonaisuutena ohjattu tarkoittaa tässä sitä, että työn puit-
teet on määritelty ennalta laaditussa projektisuunnitelmassa ja että hankkeen ohjaus perustuu 
sen käyttöön toteutumisen arvioinnissa. Projektisuunnitelmassa määritellään myös projektin 
tavoitteet ja tulosvaatimukset, joiden saavuttamiseen hankkeen kuluessa pyritään.  Kertaluon-
teisuus tarkoittaa sitä, että projekti voi koostua eri hankkeissa toistuvista samanlaisista osista, 
mutta niiden muodostama kokonaisuus on ainutkertainen. (Laamanen & Tinnilä 1998 s. 40; 
Meredith & Mantel 2000 s. 8-9; Microsoft 1998 s. 4; Virkki & Somerniemi 1993 s. 3.)  
 
Projektit voidaan jakaa kahteen eri ryhmään: tuotantoprojekteihin sekä tutkimus- ja kehittä-
misprojekteihin. Uusjako on tuotantoprojekti, jolle on tyypillistä suhteellisen tarkasti määri-
telty ja konkreettinen tavoite, ennakolta hyvin määritelty ja kuvattu lopputulos, selkeä ennak-
kokäsitys tehtävien vaatiman työn sisällöstä ja työprosesseista sekä mahdollisuus arvioida ko-
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kemusperäisesti tehtävien vaatimat työmäärät ja kalenterikestot. Tällaisen tuotantopainottei-
sen projektin ohjauksessa korostuvat erityisesti aikataulun noudattamisen, resurssien käytön ja 
kustannusten kertymisen valvonta. (Stenlund 1999 s. 45.)  
 

 
Projektin tavoitteiden toteutumisen mittaaminen 
 
Projektin onnistuminen on selkeästi mitattavissa vertaamalla toteutunutta lopputulosta projek-
tisuunnitelmassa sille asetettuihin tavoitteisiin. Kuva 3.2/1 esittää projektin tuloksen, aikatau-
lun ja kustannusten välisiä riippuvuuksia ja niiden muutosten vaikutusta projektin kokonaista-
voitteen toteutumiseen.  Uusjakojen ongelmana on ollut niiden läpimenoaikojen säännönmu-
kainen pitkittyminen, joka on usein aiheuttanut myös budjetoitujen kustannusten ylityksen. 
Syynä tähän näyttää olevan projektinhallinnan näkökulmasta se, että uusjakojen käynnistys-
vaiheessa hankkeiden resurssi- ja aikataulusuunnittelu on tähän saakka ollut lähinnä viitteel-
listä. Asiakkaiden (jako-osakkaiden ja ministeriön) kannalta uusjako, joka valmistuu suunni-
tellussa laajuudessaan aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti, on kuitenkin eri asia kuin 
uusjako, jonka läpimenoaika on kaksi kertaa hankkeen alussa suunniteltua pitempi ja jonka 
toteuttamiskustannukset ovat kaksi kertaa suunniteltua suuremmat.     
 
 
 

 
Kuva 3.2/1 Projektin tuloksen, aikataulun ja kustannusten vaikutus projektin koko-

naistavoitteen toteutumiseen (Meredith & Mantel 2000 s. 4) 
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Uusjakoprojektin elinkaari 
 
 Useimmat projektit käyvät elinkaarensa aikana läpi samat kehitysvaiheet. Käynnistysvaihees-

sa projekti päätetään toteuttaa, sille valitaan projektipäällikkö, osoitetaan tarvittavat resurssit 
ja laaditaan projektisuunnitelma. Tämän jälkeen projekti käynnistyy ja hankkeen elinkaaressa 
alkaa nopean kehityksen vaihe, jonka aikana saavutetaan pääosa hankkeen tavoitteista. Nope-
an kehityksen vaihe jatkuu siihen saakka kunnes projektin loppu on näkyvissä. Tämän jälkeen 
lopputehtävien toteutus näyttää usein vaativan kohtuuttomasti aikaa.  Hidas loppuvaihe voi 
johtua osittain siitä, että projektin lopussa on tehtäviä, joiden lopettamisajankohta ei ole pro-
jektinjohdon vapaasti määrättävissä (esimerkiksi uusjaon perusparannusten toteuttaminen, oi-
keudenkäynnit ja toimituksen rekisteröinti) ja osittain siitä, että projektin työntekijät esimer-
kiksi työllisyyssyistä välttävät projektin lopettamista. Joissain tapauksissa projektin toiminta 
vain hiipuu asteittain alas ja joissain tapauksissa projekti ei näennäisesti lopu koskaan, vaan 
projektiryhmä tai ainakin sen ydinjoukko kiinnitetään sitä seuraavaan jatkohankkeeseen. 
(Meredith & Mantel 2000 s. 14–15.) 

 
 ”Hidas-nopea-hidas” elinkaarimallia (S-elinkaari) käytetään selitettäessä projektin tehtävien 

toteutumista, mutta se kuvaa myös projektin resurssitarvetta hankkeen eri vaiheissa (työ-
menekkiä/aikayksikkö). Vähiten resursseja projekti tarvitsee valmisteluvaiheessa, jolloin 
suunnitellaan projektin sisältöä ja arvioidaan sen toteuttamiskelpoisuutta. Kun tämä vaihe on 
ohitettu, resurssien käyttö kasvaa suunnitelmien valmistuttua ja kohoaa huippuunsa projektin 
todellisen työn käynnistyttyä. Projektin lähestyessä loppuaan resurssienkäyttö alkaa vähetä ja 
päättyy kun projekti on lopetettu (katso kuva 3.2/2). (Meredith & Mantel 2000 s. 14.) 

 
 Uusjaoissa on projektien elinkaariteorian mukaisesti havaittavissa hidas alkuvaihe, nopean 

kehityksen vaihe ja hidas loppuvaihe.   Kuvassa 3.2/2 on esitetty Kalajoen kunnan Mehtäky-
län uusjaon työmenekki hankkeen elinkaaren eri vaiheissa sen alkukokouksesta toimituksen 
rekisteröintiin. Työmenekin ohella myös uusjaon toteutumisasteen muutos noudattaa S -
mallista elinkaarta. Kuvaan 3.2/2 on piirretty uusjaon toteutumisaste olettamuksilla, että uus-
jaosta on toteutunut 5 % uusjaon valmisteluvaiheen päättyessä, 66 % jakosuunnitelman val-
mistuttua ja 85 % uusien tilusten haltuunottohetkellä. Nämä olettamukset uusjaon toteutu-
misasteista perustuvat Maanmittauslaitoksen suunnitteluohjeissa annettuihin uusjaon toteu-
tumisastetta mittaaviin painolukuihin (MML 1993).  

  
 Mahdollisuudet uusjaon (projektin) läpimenoajan lyhentämiseen sen hitaissa alku- ja loppu-

vaiheissa ovat erityyppisiä. Uusjaon käynnistämisvaiheessa, projektin elinkaarikäyrän kupe-
ralla osuudella (katso kuva 3.2/2), vähäinenkin resurssien lisäys nopeuttaa rajahyötyteorian 
mukaan hankkeen valmistumista (kasvava rajahyöty). Uusjaon elinkaaren loppupään koveral-
la osuudella resurssilisäyksillä sitä vastoin saavutetaan yhä pienempiä muutoksia hankkeen 
valmistumisasteeseen (pienenevä rajahyöty). Tästä syystä uusjaon loppuvaiheessa on resurs-
silisäysten sijasta hyödyllisempää kiinnittää huomiota siihen, että hanke ”saattohoidetaan” 
huolellisella projektisuunnittelulla mahdollisimman nopeasti päätökseen. (Meredith & Mantel 
2000 s. 270–271.) 

 
  Esimerkiksi uusjaon lopettamisvaiheen ongelmista käy Pyhäjoen kunnan uusjako (TN:o 

58272). Tässä kokonaispinta-alaltaan noin 29 800 ha:n uusjaossa uudet tilukset otettiin hal-
tuun 1.10.1970. Uusjaon loppukokous pidettiin 28.12.1977 ja valituskierrosten jälkeen toimi-
tus rekisteröitiin 21.11.1988. Loppukokouksen ja uusjaon rekisteröinnin välisenä aikana uus-
jako työllisti yhden maanmittausteknikon ja kartoittajan vähintään osapäiväisesti toimituksen 
kartta- ja asiakirja-aineiston ylläpitotehtävissä. Uusjaon asianosaisen, Erkki Helaakosken 
mukaan osasyynä toimituksen pitkittymiseen oli myös maanomistajien halu valittaa toimituk-
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sesta, koska valitusten avulla saatiin lykättyä uusjakokustannusten takaisinperintää (Helaa-
koski 1988).        
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 Kuva 3.2/2  Kalajoen kunnan Mehtäkylän uusjaon elinkaari hankkeen työmenekillä 

ja toteutumisasteella mitattuna  
 
 

3.3 Uusjako prosessina 
 

Prosessilla tarkoitetaan loogisesti toisiinsa liittyvien toimintojen ketjua, jossa on kaksi tai use-
ampia erillisiä3 vaiheita. Prosessi saa aikaan jonkin toimitteen eli suunnitelmallisesti työstetyn 
ja tuotteistetun tavara-, palvelu-, tai tietotuotteen tahi näiden yhdistelmän, jolla on prosessin 
ulkopuolinen asiakas tai käyttäjä. (Lillrank 1999 s. 23–26.)   
 
Prosessi voidaan ymmärtää myös toistona, jossa samaa työvaihetta toistetaan lukuisia kertoja 
ja sekvenssinä, jossa erilaiset vaiheet seuraavat toisiaan. Toistonäkökulma on päällimmäisenä 
teollisessa osavalmistus- ja kokoonpanotyössä ja esimerkiksi toistuvasisältöisissä palvelupro-
sesseissa. Toistokertojen välinen liiallinen ero aiheuttaa näissä prosesseissa virheitä ja laa-
tuongelmia. Sekvenssinäkökulma taas korostuu palveluprosesseissa ja räätälöidyissä tuotan-
toprosesseissa, kuten uusjakoprosessissa. Niissä vaiheiden väärä toteuttamisjärjestys tai jon-
kin vaiheen poisjääminen aiheuttaa yleensä viiveitä ja sekasotkua prosessin toteuttamisessa 
(katso kuva 3.3/1). (Lillrank 1999 s. 26–27.) 

                                                 
3  ”Erillinen” voi tarkoittaa prosessinohjauksen näkökulmasta sitä, että kyseessä on eri työkappale, vai-

heilla on eri tekijät, ne tehdään erilaisilla työkaluilla ja tekniikoilla eri paikoissa tai eri aikoina (Lillrank 
1999 s.25). 
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 Toimitteen tuottamiseksi tarvittavaa välttämättömien ja asiakkaalle arvoa tuotavien toiminto-
jen kokonaisuutta kutsutaan usein ydinprosessiksi.  Ydinprosessit lähtevät organisaation ulko-
puolisen asiakkaan tarpeista ja päätyvät niiden täyttämiseen toimitteina. Ydinprosessit tarvit-
sevat tuekseen tukiprosesseja, joilla ei ole suoraa yhteyttä ulkoiseen asiakkaaseen, mutta sen 
sijaan sillä on organisaation sisäisiä asiakkaita. Organisaation toimintaa voidaan kuvata pro-
sessikartalla, jossa esitetään sen avainprosessit. Avainprosessit ovat yrityksen johdon näke-
mys sen toiminnan kannalta tärkeimmistä ydin- ja tukiprosesseista (katso kuva 3.3/2). (Laa-
manen 2001 s. 52–68; MML 2001 s. 9-11; Tuhkanen 2002 s. 4.) 
 
 

      
Kuva 3.3/1  Prosessin toisto ja sekvenssi (Lillrank 1999 s. 26) 
 

  
 Maanmittaustoimistoissa tuotannon ydinprosessit ja tukiprosessit on jäsennetty matriisiorga-

nisaatioksi. Erityppiset tilusjärjestelyt poikkeavat niin paljon toisistaan, ettei niitä voi kuvata 
vain yhtenä prosessina. Maanmittauslaitoksessa tilusjärjestelyprosessi onkin käytännössä jaet-
tu osaprosesseihin, joista tärkein on uusjakoprosessi. Muita tilusjärjestelyprosesseja Maanmit-
tauslaitoksessa ovat hankeuusjako luonnonsuojelualueen perustamiseksi (SUTO -prosessi), 
muu hankeuusjako, alueellinen yksityistietoimitus ja vesitilusjärjestelyprosessi.  Uusjakopro-
sessin tukiprosesseja tuotantoympäristössä ovat markkinoinnin ja myynnin tuki sekä hallinto 
ja kehittämisen tukiprosessi (katso kuva 3.3/2). (MML 2002d s. 3-4; Tuhkanen 2002 s. 4.) 
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Kuva 3.3/2  Maanmittauslaitoksen prosessikartta (Tuhkanen 2002 s. 4) 
 
 

 Uusjakoprosessi jaettiin tässä tutkimuksessa edelleen neljään osaprosessiin (ydinprosessiin), 
joita ovat tarveselvitys-, tilusjärjestely- ja perusparannusprosessi sekä ympäristövaikutusten 
arviointiprosessi. Lisäksi tarkastelussa on kuvattu uusjaon ydinprosessina uusjaon yhteydessä 
toteutettava maankäytön suunnitteluprosessi (kaavoitusprosessi) ja sen niveltyminen tilusjär-
jestelyprosessiin (katso kuva 3.3/3). Uusjakoprosessin tukiprosesseja, jotka luovat edellytyk-
set sen läpimenolle, ovat kaikki maanmittaustoimiston tuotannon tukiprosessit (katso kuva 
3.3/2). Uusjakotoimitukseen liittyy kuitenkin eräitä sille luonteenomaisia tehtäväkokonai-
suuksia, jotka on tässä esityksessä haluttu kuvata erikseen uusjaon ydinprosesseihin liittyvinä 
uusjaon tukiprosesseina. Näitä uusjaon erityisiä tukiprosesseja ovat kiinteistönmuodostusteh-
tävät, maanhankinta, valvontatehtävät, yhteistoiminta sidosryhmien kanssa ja tietovarastojen 
ylläpito (katso kuva 3.3/3).  

Tukiprosessit 
 

Kehittäminen Hallinto Myynti ja markkinointi 

 Johtamisprosessi 

Talous ja 
resurssit 

Uudistuminen 
ja työkyky Vaikuttavuus 

Prosessit ja 
rakenteet 

   

K
eskus- 

hallinto 

M
aan- 

m
ittaus- 

toim
istot 

K
ehittäm

is- 
keskus 

Ilm
akuva- 

keskus 

A
tk- 

keskus 

H
allinto- 

palvelu- 
keskus 

M
yynti- 

palvelut 

A
si

ak
ka

at
 

A
si

ak
ka

at
 

PERUSTOIMITUKSET - PETO 

ARVIOINTITOIMITUKSET - ARTO 

TILUSJÄRJESTELYT - TJ 

SÄÄDÖSPERUSTEISET REKISTERIT - RETI 

MAASTO- JA RAJATIEDOT - MARA 

TILAUS JA TIETOPALVELUT - TITI 



 

 

29  

 
Kuva 3.3/3  Uusjaon osaprosessit 

  
  
Prosessin jäsentäminen 
 
Tässä tutkimuksessa uusjaon toimitusprosessi on jäsennetty osittelemalla sen tulos (Product 
Breakdown Structure), työ (Work Breakdown Structure), organisaatio (Organisation Break-
down Structure) ja kustannukset (Cost Breakdown Structure). Yhdistämällä työn ositus ja or-
ganisaation ositus saadaan vastuumatriisi, joka osoittaa organisaation henkilöstön tehtävät ja 
vastuut prosessin toteuttamisessa. Tuloksen, työn, organisaation ja kustannusten osituksen 
avulla voidaan taas hankkeen toteuttamiskustannukset kohdistaa sen eri tehtäville (katso kuva 
3.3/4).  (Meredith & Mantel 2000 s. 203–209; Stenlund 1999 s. 62.) 
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Kuva 3.3/4  Uusjakoprosessin jäsentäminen (Stenlund 1999 s. 64) 
 
 

           Tuloksen ositus kuvaa toimintoketjuna sen, mistä ajallisesti rajatuista työvaiheista prosessi 
muodostuu. Tuloksen osituksessa hankkeen työvaiheet on määriteltävä sisällöltään sellaisiksi, 
että tietyn vaiheen toteutuessa sen tuloksena saavutetaan konkreettinen, mitattava tulos (mi-
lestone, välietappi), joka on joko hankkeen lopputuloksen osa tai sen tuottamisen kannalta 
tärkeä välitulos. Tuloksen ositus ennen työn ositusta auttaa hallitsemaan laajojen prosessien 
jäsentämistä ja seuraamaan niiden etenemistä. (Stenlund 1999 s. 62–64; Virkki & Somerniemi 
1993 s. 34–39.) 

 
 Työn ositus jakaa ja järjestää edelleen kunkin työvaiheen hierarkkisesti tehtäviksi ja osatehtä-

viksi sekä nämä edelleen alimmalla osituksen tasolla työpaketeiksi (work package, työru-
peama). Työn osituksen tuottamien työprosessikuvausten ja tehtäväluetteloiden avulla voi-
daan laatia hankkeen aikataulut ja toimintaverkko. (Stenlund 1999 s. 62–64; Virkki & Somer-
niemi 1993 s. 34–39.)  

 
 Organisaation ositus kertoo, ketkä henkilöt osallistuvat hankkeen toteuttamiseen ja mitkä ovat 

eri henkilöiden työtehtävät ja vastuut sen eri vaiheissa (Stenlund 1999 s. 62–64; Virkki & So-
merniemi 1993 s. 34–39).  

     
 Kustannusten ositus ja yhdistäminen työn ositukseen kohdistaa kustannukset hankkeen eri 

osatehtäville (Stenlund 1999 s. 62–64; Virkki & Somerniemi 1993 s. 34–39). 
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Prosessin suorituskyvyn mittaaminen 
 
Suorituskykyinen prosessi saa aikaan haluttuja tuloksia. Prosessin suorituskykyä voidaan mi-
tata esimerkiksi läpimenoajalla, virtauksella, kustannuksilla, määrillä ja/tai sidosryhmien nä-
kemyksillä. Aikaan liittyviä tunnuslukuja ovat myös täsmällisyys ja joustavuus. Virtaus eli 
prosessin kapasiteetti lasketaan määrän suhteesta aikaan, esimerkiksi tuotteita vuodessa. (Ko-
tilainen 2003 s. 15–16; Laamanen 2001 s. 152–179 ja 249.) 
 
Prosessin kehittämistä ja ohjaamista varten on laadittava mittarit, joiden perusteella prosessia 
analysoidaan. Hyvän mittarin tulee olla (Sedecon 1995 s. 14): 
 

- oikeaan toimintaan johtava; mittarin perusteella toiminta ohjautuu oikeaan suun-
taan 

- oikeaan osuva; mittari mittaa haluttua asiaa kattavasti  
- helppokäyttöinen; tarvittava tieto on helposti saatavilla ja tiedon analysointi on 

yksikertaista. 
 

Maanmittauslaitoksessa prosessit on kytketty laitoksen strategioihin ja niitä seurataan strate-
gisilla tunnusluvuilla.  Strategisen mittariston laatimisessa on käytetty viitekehyksenä tasapai-
notettua mittaristoa (BSC, Balanced Score card). Tilusjärjestelyprosessin mittaaminen on tä-
män mittariston mukaisesti jaettu neljään osa-alueeseen, joita ovat vaikuttavuus, talous ja re-
surssit, uudistuminen ja työkyky sekä prosessit ja rakenteet (katso kuva 3.3/5). (MML 2002a 
s. 5.)  
 

     
 
Kuva 3.3/5  Maanmittauslaitoksen tilusjärjestelyprosessin strategisen mittariston vii-

tekehys (MML 2002d s. 7) 
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 Uusjakoprosessin eri osa-alueiden prosessimittareita Maanmittauslaitoksessa ovat (MML 
2002d, liite 1): 

 
Vaikuttavuus: 

- asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet (kpl) ja reagointiaika pyyntöihin 
- reagointiaika asiakaspalautteisiin. 

Talous ja resurssit: 
- tuotanto muunnettua hehtaaria/henkilötyövuosi ja toteuma/v 
- valmistuneiden hankkeiden hyöty suhteessa suunniteltuun. 

Uudistuminen ja työkyky: 
- prosessin henkilöstön tyytyväisyys 
- prosessin osaamisindeksi (osaamiskartoitus, tavoiteprofiili, kehittämissuunnitel-

mien kattavuus ja kehittämissuunnitelmien toteutuminen). 
Prosessit ja rakenteet: 

- prosessien yhdenmukaisuus 
- kestoaika tarveselvityksestä tuotantoon 
- tarveselvitysten aikataulujen pitävyys 
- tuotantovaiheen aikataulujen pitävyys (suhteessa projektisuunnitelmaan).  

 
 
Prosessin kehittäminen 
 
Prosessin kehittäminen voi olla esimerkiksi sen läpimenoajan lyhentämistä, työvaiheiden yh-
distämistä, asiakastyytyväisyyden parantamista, kustannusten pienentämistä, tuotannon pul-
lonkaulojen poistamista tai työn tuottavuuden parantamista. Kuvassa 3.3/6 on esitetty proses-
sin kehittämistehtävän vaiheet. (Sedecon 1995 s. 5 ja 17.)   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 Kuva 3.3/6 Prosessien kehittäminen (Sedecon 1995 s. 5 mukaillen) 

 
 
Prosessin kehittäminen voi tapahtua joko sen uudelleensuunnittelulla tai jatkuvalla parantami-
sella. Prosessin uudelleensuunnittelulla (process reengineering) tarkoitetaan prosessin radi-
kaalia kehittämistä, joka perustuu prosessin nykytilan analysointiin. Prosessin jatkuvalla pa-
rantamisella taas tarkoitetaan toimivan prosessin kehittämistä prosessijohtamisen periaattei-
den mukaan. Prosessin uudelleensuunnittelun ja jatkuvan parantamisen erona on aikaansaata-
vien muutosten voimakkuus. Uudelleensuunnittelussa pyritään tietoisesti luopumaan nykyisis-
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tä toimintatavoista ja sen avulla on mahdollista saada aikaan suurempia kertaparannuksia kuin 
prosessin jatkuvalla parantamisella.  

  
 Prosessin uudelleensuunnittelun lähtökohtana voidaan käyttää Hammerin (2001 s. 90–91) 

prosessin kehittämiselle asettamia suunnittelukriteereitä, joiden mukaan (katso kohta 9.1): 
 

- lopullinen asiakas on suunnittelussa asetettava etusijalle 
- koko prosessi on suunniteltava yhtenä kokonaisuutena 
- yhtään prosessin tehtävää ei saa suorittaa useammin kuin kerran 
- työn tekee se, jolla on siihen parhaat edellytykset  
- koko prosessin on toimittava samassa tietokannassa.  
 

 
3.4 Tutkimuksen viitekehys  
 
Uusimmissa projekti- ja prosessijohtamisen käsikirjoissa projekti on määritelty prosessin ker-
taluonteiseksi (ainutkertaiseksi) toteutukseksi (Laamanen 2001 s. 20; Laamanen & Tinnilä 
1998 s. 40; Vonderembse & White 2000 s. 822). Tämä määritelmä tarjoaa mahdollisuuden 
tarkastella uusjakohanketta sekä projektina että tuotantoprosessina. Tässä tutkimuksessa pai-
nopiste on uusjaon eri tehtävien ja työprosessien analyysissä projektinhallinnan työkaluilla 
sekä analyysin pohjalta tehtävien johtopäätösten esittämisessä. Tämän rinnalla uusjakoa tar-
kastellaan kuitenkin aina tarvittaessa joustavasti myös prosessinohjauksen näkökulmasta. Sen 
vuoksi toimitusmenettelyn analyysin ja kehittämisen viitekehys tutkimuksessa on pääasiassa 
projektin- ja prosessinohjauksen alalta.  
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 4 KATSAUS AIKAISEMPIIN TUTKIMUKSIIN 
  
 Uusjakoja koskevat tutkimukset ovat Suomessa pääosin keskittyneet käsittelemään hankkeis-

ta aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä sekä rakentamaan ohjelmasovellutuksia, joilla uusjako-
jen eri osatehtäviä on muutettu tietokoneavusteisiksi (katso Vitikainen 1999a s. 30–40). Seu-
raavassa esityksessä tarkastellaan lyhyesti vain sellaisia tutkimuksia, jotka oleellisimmin liit-
tyvät uusjakojen toimitusmenettelyn kehittämiseen. Muut selvitykset, joihin tässä tutkimuk-
sessa viitataan, on yksilöity lähdeluettelossa. 

 
 
 Wiiala   

 
Wiiala (1963 s. 50–57 ja 1969 s. 271–294) kehitti 1960-luvulla mallin uudeksi järjestelyme-
nettelyksi, jossa uusjakoprosessin nopeuttamiseksi uusjakoalueen tilusten inventointiin ryhdy-
tään heti jaon käynnistyttyä olemassa olevan kartta- ja asiakirja-aineiston avulla, ja varsinai-
nen toimituskartta laaditaan vasta lopullisen järjestelyehdotuksen yhteydessä.  
 
Wiialan (1969 s. 276–280) mukaan uusjaon jyvitys voi olla kaikki tilukset käsittävää kuvio-
kohtaista jyvitystä paljon suurpiirteisempää, koska lopullisen järjestelyehdotuksen oikeelli-
suuden kontrolli voidaan perustaa yksinomaan uusjaon hyötylaskelmaan. Siksi hän ehdotti, et-
tä toimitusmiehille annettaisiin oikeus harkintansa mukaan suorittaa jyvitys vain vaihtuvia ti-
luksia koskevana keskijyväperiaatteen mukaan tapahtuvana tiluslajijyvityksenä.  
 
Uusjakoprosessin vaiheittaisuuden osalta Wiiala esitti siirtymistä pääsääntöisesti kaksivaihei-
seen toimitukseen, jossa muutoksenhaku toimituksessa tehtyihin päätöksiin tapahtuu jako-
suunnitelman valmistuttua ja toimituksen loppukokouksen jälkeen. Jopa yksivaiheisen toimi-
tusprosessin käyttöönottoa merkitsee Wiialan ehdotus siitä, että toimitusmiehet päättävät, saa-
tetaanko toimituksen suorittamista tai uusjakosuunnitelmaa koskeva ratkaisu erikseen oikeus-
käsittelyyn. (Wiiala 1969 s. 280–284.) 
 
 
Heiskanen ja Tapanainen 
 
Heiskanen ja Tapanainen (1970) tutkivat uusjakojen kestoaikoihin vaikuttavia tekijöitä ja 
mahdollisuuksia eri tehtävien läpimenoaikojen lyhentämiseen ja prosessin tehostamiseen. 
Prosessin tehostamiseksi tutkimuksessa ehdotetaan hankkeen kuvaamista toimintaverkkotek-
niikalla ja siirtymistä tilusten kuvioinnissa ja jyvityksessä aikaisempaa suurpiirteisempään jy-
vitykseen ja vapaampaan tilanmuodostukseen siten, että jakosuunnitelma laaditaan tuotanto-
lohkojaotukseen perustuen.  
 
Heiskanen ja Tapanainen totesivat, että toimitusten pitkät läpimenoajat johtuvat riittämättö-
mistä resursseista ja prosessin ulkopuolisten tekijöiden aiheuttamista keskeytyksistä. Läpi-
menoaikojen lyhentämiseksi tutkimuksessa ehdotetaan uusjaon käsittelyn alussa laadittavaksi 
kokonaissuunnitelma, jossa kuvataan hankeen työvoiman tarve ja tehtävien ajoitus toimituk-
sen eri vaiheissa. (Heiskanen & Tapanainen 1970 s 52–54.) 
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Toimintaverkkotyöryhmä  
 
Maanmittaushallitus asetti vuonna 1972 työryhmän tutkimaan toimintaverkkotekniikan sovel-
tamista tilusjärjestelyihin. Työryhmä laati uusjakoprosessin perusinventoinnin, jossa selvite-
tään kaikki ne tehtävät ja eri tehtävien väliset riippuvuudet, joita 1970-luvulla käytössä ollees-
sa uusjakoprosessissa voi laajimmillaan esiintyä. Perusinventoinnin pohjalta työryhmä laati ti-
lusjärjestelyjen yleisen toimintaverkon, joka sisältää 180 tehtävää. Toimintaverkkoa testattiin 
kehitystyön kuluessa laskemalla sillä Kaustisen kunnan Jylhän kylän uusjaon toimintaverkko. 
Myöhemmin toimintaverkko-ohjelmistoa sovellettiin käytäntöön laskemalla sillä ainakin Ve-
telin kunnan Isokylän uusjaon toimintaverkko. (Toimintaverkkotyöryhmä 1980.) 
 
 
Yhteispohjoismainen uusjakojen kehittämishanke 
 
Vuonna 1991 käynnistyi yhteispohjoismainen uusjakojen kehittämishanke ”Lands-
bygdsutveckling genom fastighetsreglering”, johon osallistuivat Norjan, Ruotsin, Suomen ja 
Tanskan maanmittauslaitokset. Hankkeeseen kuuluneessa Suomen osaprojektin loppurapor-
tissa kuvataan neljä uusjakojen perusmallia: yritysuusjako, maankäyttöuusjako, hankeuusjako 
ja pikauusjako. Kaikissa malleissa toimitusmenettely perustuu 1990-luvun alussa käytössä ol-
leeseen uusjakoprosessiin. Uutta malleissa on muun muassa käyttäjälähtöinen lähestymistapa, 
jossa maatilan omia ja vuokramaita käsitellään yhdessä saman käyttöyksikön osina, ja hakija-
lähtöisyys, jossa maanomistajalle suodaan vapaus valita mihin kehittämishankkeisiin ja missä 
laajuudessa hän osallistuu. Kehittämishankkeen ehdottamassa pikauusjaossa prosessin läpi-
menoajan lyhentäminen perustuu hankkeen sisällöstä tinkimiseen siten, että jaon kohdealueen 
kiinteistöoloja ei yritetäkään saada jaolla niin hyvään kuntoon kuin se luontaisten olosuhtei-
den puolesta olisi mahdollista. (MMM 1993 s. 18–23.) 
 
 
Maanmittauslaitoksen laatuhankkeet 
 
Kalajokilaakson ja Keski-Pohjanmaan maanmittaustoimistoissa toteutettiin vuonna 1996 uus-
jakojen laatuhankkeet (Kalajokilaakson mmt 1996; Keski-Pohjanmaan mmt 1996). Hankkeis-
sa kuvattiin toimistoissa käytössä ollut uusjaon toimitusmenettely laatukäsikirjatyyppisesti ja 
esitettiin parannusehdotuksia ja kehittämisideoita uusjakoprosessin uudistamiseksi. Keskei-
seksi prosessin kehittämistarpeeksi laatuhankkeissa nähtiin uusjakojen ohjausprosessin ja töi-
den organisoinnin tehostaminen sekä uusjakojen seurantajärjestelmän kehittäminen.  
 
Ylikangas  
 
Ylikangas (1999a, 1999b, 2000a ja 2000b) on kehittänyt uusjakoihin alueellisen yhteistoimin-
nan palvelumallin, jossa lähtökohtana on käyttää uusjaon toimitusmenettelyä työkaluna maa-
kuntaliittojen hallinnoimien määräaikaisten aluekehitysohjelmien toteuttamisessa. Ylikankaan 
palvelumallissa kiinteistönmuodostamislain mukainen uusjakoprosessi voi olla nimettyjen 
ongelmien (hankemalli), kulloinkin muutoksia haluavien (hakijamalli) tai alueellisten ongel-
mien yhteensovittamisen ja priorisoinnin (aluemalli) apuväline.   
 
Ylikankaan alueellisen yhteistoiminnan palvelumalliin kuuluu oleellisena osana tiedottamis- 
ja valmistelupalvelu, jossa Maanmittauslaitos maanomistajien, viranomaisten tai maankäyt-
töön muutoksia haluavien yritysten tai yhteisöjen pyynnöstä inventoi vallitsevat olosuhteet ja 
osapuolten muutostoivomukset (ongelma- ja tavoitekartoitus), kokoaa yleispiirteisen toimen-
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pide-ehdotuksen ja selvittää maanomistajien ja eri yhteistyöosapuolten halukkuuden muutos-
ten toteuttamiseen (Ylikangas 2000b s. 12).  
 
 
Sonnenberg 
 
Alankomaissa Sonnenberg on kehittänyt uusjakoprosessin, joka on tarkoitettu noin 100–200 
maatilaa käsittävän uusjaon toimeenpanoon ja jonka kokonaisläpimenoajaksi Sonnenberg lu-
paa 4-6 vuotta (Sonnenberg 2002 s. 8-9). Sonnenbergin mallissa uusjaon valmisteluvaiheessa 
laaditaan hankesuunnitelma, jossa yleissuunnitelmatasolla kuvataan uusjaon sisältö ja toi-
meenpano-organisaatio. Hankesuunnitelman valmistuttua poliittinen päätöksentekijä (maa-
kuntahallitus) päättää hankeen toteuttamisesta. 
 
Maahan kohdistuvien oikeuksien inventointi tehdään Sonnenbergin mallissa ensisijaisesti 
olemassa olevan kiinteistötietojärjestelmän eli katasterin ja kiinteistökirjan avulla. Samoin ti-
lusten arviointi perustuu olemassa olevaan viralliseen (verotus)arviointiin. Jos virallista arvio-
ta ei ole olemassa ja jos maa ei luontaiselta tuottokyvyltään ole samanlaista koko järjestely-
alueella, suoritetaan tarvittavat arvioinnit uusjaon yhteydessä. 
 
Tilusten järjestelysuunnitelma laaditaan Sonnenbergin mallissa maanomistajien ja vuokra-
miesten esittäminen jakotoiveiden pohjalta. Jakosuunnitelman valmistuttua uudet kiinteistöra-
jat merkitään maastoon ja suoritetaan maanomistajien maksettavaksi tulevien kustannusten 
osittelu sen hyödyn perusteella, jonka maanomistajat uusjaosta saavat.  Tämän jälkeen kaikki 
toimitusasiakirjat asetetaan asianosaisten nähtäville ja heillä on oikeus esittää muutosvaati-
muksia toimituksen suhteen. 
  
Uusjako päättyy Sonnenbergin mallissa järjestelysuunnitelman rekisteröintiin, uusien tilusten 
haltuunottoon ja kustannusten maksatukseen. Tilusjärjestelyprosessin rinnalla toteutetaan uus-
jakohankkeissa erillinen yhteisten hankkeiden toteuttamisprosessi, joka perustuu uusjaon 
valmisteluvaiheessa laadittuihin kiinteistörunkosuunnitelmaan ja hankesuunnitelmiin. 
 
 
Backman     
 
Ruotsissa Backman on kehittänyt metsätilusjärjestelyihin soveltuvan toimitusprosessin (katso 
liite C). Uusjaon valmisteluvaihe jatkuu tässä prosessissa siihen saakka, kunnes asianosaisille 
on esitetty alustava jakosuunnitelma, jonka jälkeen he ottavat kantaa hankeen toimeenpa-
noon. Tyypillistä prosessille on myös tietokoneavusteisuus, liitännäishankkeiden vähäisyys ja 
se, että päätöksenteko prosessissa keskittyy hankkeen loppuvaiheeseen. (Backman 2002 s. 1-
12.)   
 

 
Tilusjärjestelytiimi 
 
Maanmittauslaitoksen tilusjärjestelytiimi määritti ja kuvasi vuosina 2002 ja 2003 tilusjärjeste-
lyjen ja hanketilusjärjestelyjen työvaiheet ja tehtävät uudessa JAKO -tuotantoympäristössä. 
Kuvaus käsittää prosessien lohkoverkkokuvaukset ja yleistasoiset tehtävämääritykset. (TJ -
tiimi 2002a, 2002b ja 2003.)     
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 5 HISTORIALLINEN KATSAUS  
 

 Maanjakojen taustalla on aina ollut väestömäärän, talouden, elinkeinorakenteen, maankäytön, 
viljelytekniikan ja verotuksen muutoksiin liittyviä tekijöitä, jotka ovat aiheuttaneet tarpeen 
kiinteistöolojen uudistamiseen. Tämä uudistustarve on Euroopan eri maissa ajoittunut usein 
samalle aikakaudelle, jolloin ongelmien ratkaisemiseksi eri maissa on kehitetty samantapaisia 
toimintamalleja. Myös meidän merkittävimmät maareformimme sarkajako, isojako ja uusja-
ko ovat saaneet mallia muista Pohjoismaista ja Keski-Euroopasta, mutta niiden sisältö ja 
lopputulokset ovat kuitenkin lopulta muotoutuneet paikallisiin olosuhteisiimme sopiviksi. 
(katso esimerkiksi Kantee 1963, 1964, 1964b ja 1984; Kom. 1887:7; Kom. 1933:8; MML 
1995b; MMM 1993; Sjölin 1886; Sulingen 1996; Tenkanen 1990a; Vajavaara & Vitikainen 
1988.)  
 
Seuraavassa esityksessä analysoidaan nykyistä kiinteistönmuodostamislain (554/95) mukaista 
uusjakoa edeltäneiden maanjakotoimitusten tavoitteita, toimitusmenettelyä ja lopputuloksia. 
Esityksen päämääränä on muodostaa yleiskuva nykyisen uusjaon toimitusmenettelyn kehitys-
historiasta. Tarkastelun painopiste on isojaon ja vuoden 1848 MO:n mukaisen isojaon järjes-
telyn toimitusprosessien kuvaamisessa, koska nykyinen uusjakotoimitus käytännössä on muo-
totutunut näissä toimituksissa käyttöön otettujen toimitusmenettelyjen pohjalta.   
 
 
5.1 Sarkajako 
 
Maaverojen kannon tehostamiseksi ja varmistamiseksi kruunu määräsi 1300-luvulta lähtien 
tehtäväksi Ruotsi-Suomessa yleiseurooppalaisen mallin mukaisen tilusjärjestelyn, jota Suo-
messa alettiin kutsua sarkajaoksi. Tilusten uudelleenjärjestelyä edellyttivät myös maanomista-
jien tarpeet. Väkiluvun kasvaessa taloja jaettiin ja niiden osia luovutettiin sillä seurauksella, 
että muutosten johdosta omistusolot muodostuivat epäselviksi ja tilusjaotus epäkäytännölli-
seksi. Viimeksi mainittu epäkohta vain korostui, kun maatalouden tuotantomenetelmiä sa-
manaikaisesti uudistettiin. (Haataja 1949 s. 8-12; Hyvönen 1998 s. 108–109; Korpijaakko 
1989 s. 268.)  
 
Sarkajaon kohteena olivat kylän kotitilukset. Kylän piirissä olevat metsä- ja vesialueet pysy-
tettiin tavallisesti talojen yhteisessä nautinnassa, jolloin talon veroluvun osoittama kyläosuus 
määräsi kunkin osakkaan osuuden yhteisiin tiluksiin. Jaon toimittivat yleensä erityiset paik-
kakunnan jakomiehet, joilla oli tarvittava ammattitaito jaon suorittamiseksi. Jakomiesten mää-
rä vaihteli 5-12 henkilöön ja nähtävästi ainakin joskus tuomari oli mukana jakomiehissä. 
(Haataja 1949 s. 14–15.)  
 
Sarkajaon toimitusmenettely oli yksikertainen. Jaon välineenä oli kylässä säilytetty tanko 
(stång). Tangon pituus oli tavallisimmin 6 kyynärää (1 keskiaikainen kyynärä = 55,1 cm). 
Sarkajako toimeenpantiin lähtien liikkeelle pellon tai niityn jommastakummasta reunasta ja 
erottamalla talolle, jonka äyriluku oli esimerkiksi 2, kahden tangon levyinen, pellon laidasta 
laitaan ulottuva kaistale eli sarka (teg). Talolle, jonka äyriluku oli 3, erotettiin kolmen tangon 
levyinen sarka ja näin jatkettiin, kunnes jokainen talo oli saanut oman sarkansa ja muodostui 
yksi jakolohko (skifte). Sen jälkeen aloitettiin uudestaan ensimmäisestä talosta, ja jakolohko 
seurasi toistaan siihen asti, että päästiin vainion tai niityn toiseen päähän. Pellon loppuun jäi 
yleensä jakoperä, joka jaettiin edelleen poikkisuuntaan sarkoihin tai jätettiin kokonaisuudes-
saan naapurille taikka kylän yhteiseksi (katso kuva 5.1/1). (Hyvönen 1998 s. 110; Jutikkala 
1983 s. 10–14; Korpijaakko 1989 s. 269.)   
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Sarkajaolle luonteenomaisin piirre oli sarkojen suuri lukumäärä, johon oli selityksenä edellä 
selostettu talonpoikainen mittaustekniikka. Normaalitapauksessa muutaman peltohehtaarin ti-
lalla oli useita kymmeniä peltosarkoja ja vähintään yhtä monta niittysarkaa, jotka sijaitsivat 
hajallaan ympäri kylävainiota. Tästä syystä sarkajaon välittömänä seurauksena oli aina vai-
niopakko eli samatahtinen yhteisviljely ja kylän karjan yhteislaiduntaminen. Kun kaksivuoro-
viljely muodostui sarkajakoalueilla vakiintuneeksi viljelyjärjestelmäksi, ryhmiteltiin kylän 
kaikki pellot yleensä kahdeksi piiriaidan ympäröimäksi vainioksi. Toinen vainio oli viljalla 
silloin, kun toinen oli kesantona ja jokaisen kyläläisen oli mukauduttava tähän järjestykseen. 
(Jutikkala 1958 s. 69–81; Ylikangas, H. 1986 s. 78.)   
 

 
Kuva 5.1/1  Kahdeksantaloisen Maskun kunnan Kurittulan kylän sarkajako vuodelta 

1693 (Suomen kansallisarkisto, säilytysnumero A2b4) 
 
 
Ensimmäiset säilyneet tiedot sarkajaosta Suomessa ovat Paraisilta vuodelta 1332. Sarkajaon 
levinneisyysalueeksi jäi meillä suunnilleen Pohjanmaan maakunnan etelärannikolta Kymijoen 
suulle vedetyn viivan lounaispuoleinen alue eli se Suomi, joka etnografisesti kuului läntiseen 
kulttuurivyöhykkeeseen. Sarkajako päättyi esiintymisalueillaan 1700-luvun loppupuoliskolla 
isojaon toimeenpanoon. Viimeinen yhtenäinen laki sarkajaosta oli vuoden 1734 lain raken-
nuskaaren 1. luvussa. (Hyvönen 1982 s. 94–96; Jutikkala 1983 s. 13. 
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5.2 Isojako 

 
Tärkein ajanjaksolla 1750–1850 toteutettu kiinteistötekninen uudistus Suomessa oli sarkaja-
koon perustuvan maanjaon korvaaminen vähitellen isojaoksi kutsutulla järjestelyllä. Siirtymi-
nen sarkajaosta isojakoon johtui ennen kaikkea käytännön tarpeista. Suuren Pohjan sodan 
(1700–1721) jälkeen Ruotsi-Suomi oli menettänyt suurvalta-asemansa ja tärkeimmän viljan-
tuotantoalueensa Liivinmaan. Tässä tilanteessa valtion uudistusmielinen talouspolitiikka alkoi 
kiinnittää erityistä huomiota valtakunnan pääelinkeinon, maatalouden kehittämiseen. Sen 
tuottoa vaadittiin kohotettavaksi viljelemällä olemassa olevia peltoja tarkoituksenmukaisem-
min, lisäämällä peltoalaa uudisraivausten kautta ja edistämällä uudisasutusta. (Korpijaakko 
1989 s. 293–294; Kuusi 1933a s. 5-6; Ojanperä 1999 s. 12–13; Saarenheimo 1983 s. 20.) 
 
Tähän muutosalttiiseen ympäristöön Ruotsin päämaanmittauskonttorin päällikkö Jacob Fag-
got toi isojakoajatuksen Englannin aitaamistoimituksista (enclosure) saamansa idean pohjalta 
vuonna 1746. Isojaon tavoitteet olivat valtakunnallisia ja yleistaloudellisia. Asetettujen pää-
määrien saavuttamiseksi peltojen ja niittyjen hajanainen tilussijoitus oli korjattava ja vai-
niopakko poistettava antamalla sarkojen sijasta kullekin talolle yksityiseen omistukseen mah-
dollisimman harvoja, isoja sekä yhtenäisiä pelto- ja niittypalstoja. Lisäksi metsien yhteisomis-
tus oli purettava metsänhaaskauksen lopettamiseksi ja uudisraivauksen edistämiseksi jakamal-
la myös metsät talojen yksityisomistukseen. (Hyvönen 1998 s. 111; Saarenheimo 1983 s. 32; 
Westholm 1992 s. 49) 
 
Ensimmäiset määräykset isojaosta annettiin vuoden 1749 maanmittausasetuksessa ja vuonna 
1757 julkaistiin isojakoasetus, joka varsinaisesti käynnisti isojakotoiminnan Ruotsi-
Suomessa. Asetuksen mukaan isojako oli toimitettava, jos yksikin jakokunnan osakas sitä 
vaati ja kaikkien kylän osakkaiden tuli ottaa osaa jaon kustannuksiin. Maaherralla oli oikeus 
määrätä isojako toimeenpantavaksi silloinkin, kun kukaan kylän osakas ei sitä hakenut ja niil-
lä paikkakunnilla, joilla verollepano oli määrätty suoritettavaksi, oli myös ilman eri hakemus-
ta toimitettava isojako. Syynä tähän jyrkkään säännökseen oli talonpoikien isojakoa kohtaan 
tuntema epäluulo ja odotettavissa oleva vastustus, joka näin haluttiin murtaa. Koska Suomes-
sa suuressa osassa maata oli tarvetta vanhojen verollepanojen uudistamiseen, käytännöksi 
täällä muodostui, että isojaot suoritettiin pitäjittäin verollepanomittausten yhteydessä. Näin 
isojaosta Suomessa tuli "kruunun ylhäältä päin sanelema uudistus", joka yleensä käynnistyi 
ilman yhdenkään osakkaan aloitetta. (Haataja 1949 s. 76, Hyvönen 1998 s. 112; Kuusi 1933a 
s. 53; Saarenheimo 1983 s. 21–22.) 
 
 Viljan hinnan kohoaminen ja sen aiheuttama paine lisätä maataloustuotantoa johti Ruotsissa 

säätyläisten ja myös talonpoikien keskuudessa haluun uudistaa sarkajakoon ja vainiopakkoon 
perustuva viljelyjärjestelmä, koska se muodostui esteeksi tuotannon tehostamiselle (Olai 1983 
s. 2-3 ja 1987 s.108–109). Sitä vastoin Suomessa maatalouden merkitys elinkeinona oli isoja-
on alkuaikoina Ruotsin rintamaita vähäisempi ja täällä talonpojat eivät juurikaan tehneet 
aloitteita isojakojen toimeenpanemiseksi (Kuusi 1914 s. 11–14; Saarenheimo 1983 s. 21). 

 
 Ensimmäinen isojakotoimitus Suomessa aloitettiin 20.6.1757 Laihian pitäjässä Pohjanmaalla 

(Kuusi 1933b s. 7). Vuonna 1775 annettiin Suomea koskeva isojakoasetus, jonka periaatteiden 
mukaan toteutettiin pääosa maamme isojaoista. Isojakotoiminnan loppuvaiheissa säännökset 
siitä sisältyivät vuoden 1848 maanmittausohjesääntöön, vuoden 1916 asetukseen jakolaitok-
sesta (82/16) ja vuonna 1951 säädettyyn jakolakiin (604/51). Ruotusopimuspitäjiä ja maamme 
pohjoisimpia kuntia varten annettiin erityissäännöksiä asetuksessa isojaosta ja verollepanosta 
Kemijärven, Kuusamon ja Kuolajärven pitäjissä (3/1898), laissa isojaosta ja verollepanosta 
Inarin, Enontekiön ja Utsjoen kunnissa (157/25) ja Kuusamon kunnan isojakolaissa (43/50).      



 

 

40  

  
 
Isojakojen toimeenpano uskottiin vuosien 1749 ja 1757 asetuksissa maanmittareiden tehtä-
väksi ja isojaon toimitusmenettelystä muodostui vaiheittainen prosessi, jonka pääpiirteet ovat 
voimassa vielä nykyisessäkin uusjakoprosessissa. Käytännössä isojako Suomessa yleensä 
koostui kahdesta eri toimituksesta (katso kuva 5.2/1): 
 

A. pitäjittäin suoritetusta verollepanosta ja liikamaan erottamisesta sekä 
B. jakokunnittain toteutetusta isojaosta eli taloille tulevien tilusten järjestelystä. 

 

 
 
Kuva 5.2/1  Isojaon toimitusprosessi 
 

 
  Verollepano ja liikamaan erottaminen 
 
  Verollepano perustui pääsääntöisesti kaikki tilukset ja etuudet käsittäneeseen yhtenäiseen 

luokitukseen niiden tuoton perusteella. Verollepanon tuloksena saatiin koko kylän ja kunkin 
talon uudet veroluvut eli manttaalit. (Hyvönen 1982 s. 88–89 ja1998 s. 115.)  

 
 Liikamaan erottamisesta säädettiin ensimmäisen kerran vuoden 1775 isojakoasetuksessa. 

Asetuksen mukaan niissä Pohjanmaan pitäjissä, joissa täsmälliset kylänrajat puuttuivat, ta-
loille oli annettava kaikkiaan 600–1200 tynnyrinalaa veronkantavaa maata manttaalia kohti, 
pelto ja niitty mukaan luettuna. Muu takamaa oli asetuksen mukaan kruunulle kuuluvaa erä-
maata ja se oli heti erotettava liikamaana ja jaettava uudisasukkaiksi haluaville. Rälssitalot, 
ratsuvelvolliset säterit ja kirkollisvapauksia nauttivat papiston virkatalot olivat liikamaan 
erottamisesta vapaita. Kuninkaan selityksellä vuonna 1777 säännös liikamaan erottamisesta 
ulotettiin koskemaan koko Suomea, mutta samalla jako-osakkaille kuitenkin annettiin etusija 
saada liikamaata omistukseensa veronkorotusta vastaan. (Haataja 1949 s. 198–202; Hyvönen 
1998 s. 115–116; Saarenheimo 1983 s. 48.)   

 

A) 
VEROLLEPANO 
JA LIIKAMAAN 
EROTTAMINEN B)  
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5.2.1 Isojaon toimitusprosessi 
 
Isojaon toimitusmenettely erosi alusta alkaen oleellisesti talonpoikien itsensä suorittaman sar-
kajaon toimittamisesta. Isojaossa maaherra antoi määräyksen jaon toimeenpanoon yleensä il-
man maanomistajien aloitetta ja maanmittari tuli talonpoikien itsehallinnon ja heidän valitse-
miensa jakomiesten sijaan jaon toteuttajaksi. Näin jako-osakkaiden määräysvalta jaon toi-
meenpanossa pieneni oleellisesti päätöksenteon siirtyessä maanmittarin ja maaoikeuksien teh-
täväksi. Maanomistajilla säilyi kuitenkin vielä vuoden 1848 MO:n voimaantuloon saakka val-
ta tietyin rajoituksin kutsua toimitusmiehiksi haluamansa maanmittari ja uskotut miehet sekä 
sopia muun muassa jyvityksestä, jakoperusteesta, jakoehdotuksesta ja tilikysymyksistä. Eri-
mielisyydet, joista jako-osakkaat eivät päässeet sopimukseen, ratkaistiin maanjako-
oikeuksissa. Vuoden 1848 jälkeen lopullinen päätösvalta tilusten inventointiin, jakoehdotuk-
sen laatimiseen ja tileihin liittyvissä kysymyksistä siirtyi asianosaisilta toimitusmiehille.   
 
Varsinaisen isojakotoimitus käsitti jaon valmisteluvaiheen, inventointivaiheen, jakosuunni-
telmavaiheen ja jaon toimeenpanovaiheen (katso kuva 5.2/1). Jos jako-osakkaat eivät hyväk-
syneet tietyn toimitusvaiheen lopputulosta, se oli alistettava maanjako-oikeuden ratkaistavak-
si. (Wiiala 1958 s. 228–229.) 
 
 
Isojaon valmistelu  
 
Isojaon valmisteluvaiheessa selvitettiin jakokunnan peltojen ja niittyjen omistukset sekä jako-
kunnan piirirajat ja ratkaistiin ennen jakoon ryhtymistä mahdolliset rajariidat. Koska jakokun-
tien väliset rajat metsäalueilla olivat usein kiistanalaisia, ryhdyttiin pellot ja niityt jakamaan 
välittömästi odottamatta metsiä koskeneiden rajariitojen ratkaisemista tuomioistuimessa. Tä-
mä johti käytännössä tilusten perättäiseen jakotapaan, jossa pellot, niityt ja metsät jaettiin pe-
ränjälkeen erikseen. Valmisteluvaiheessa maanmittari laati myös yksityiskohtaisen suunni-
telman isojaon toimeenpanemiseksi eli ns. isojakomenetelmän, jonka maanjako-oikeus vah-
visti. (Ahla 1933 s. 15; Kuusi 1914 s. 126–133; Kuusi 1933b s. 10–11; Saarenheimo 1983 s. 
29.)  
 
 Esimerkiksi Hailuodon kunnassa vuonna 1775 aloitettu isojako tehtiin vaiheittain siten, että 

peltojen jako päättyi jo 1779, niityt saatiin jaetuksi vuoteen 1801 mennessä ja metsien sekä 
takamaiden jako päättyi 1836. Isojakoalueen pinta-ala oli noin 15 000 ha ja jaossa muodos-
tettiin 78 taloa, jonka lisäksi kunnassa oli isojaon toteuttamisajankohtana 20 mäkitupaa ja 16 
sotilastorppaa. (Hailuototoimikunta 1995 s. 12–13.) 

 
 

Jyvitys 
 
Sarkajakoon verrattuna uusi ja keskeinen tehtävä isojaossa oli tilusten jyvitys, koska jako-
osakkaille jaossa annettavien tilusten määrä laskettiin maanlaadun mukaan. Talonpojat itse 
suorittivat jyvityksen. Elleivät osakkaat päässeet jyvityksestä sovintoon, se jätettiin maanmit-
tarin ja kahden lautamiehen tehtäväksi. Vuoden 1775 isojakoasetuksessa ja kuninkaan kirjees-
sä vuodelta 1781 säädettiin, että eri tiluslajit eli pellot, niityt, viljelyskelpoinen maa ja metsä-
maa oli jyvitettävä erikseen. Kunkin tiluslajin parhaalle kuviolle oli annettava arvo 6 ja muille 
alempia arvoja aina sen mukaan kuin ne olivat huonompia parhaaseen tiluskuvioon verrattu-
na. Koska kukin tiluslaji jyvitettiin erikseen, jyvitys ei antanut perustetta tiluslajien vertaami-
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seen toisiinsa. Siksi jaossa oli koetettava antaa kullekin osakkaalle hänen osuutensa mukainen 
määrä kutakin eri tiluslajia. (Haataja 1949 s. 221; Wiiala 1952 s. 204.)  
 
 Vasta vuoden 1848 MO:ssa otettiin jyvityksessä käyttöön sarjajyvitys eli yhtenäinen kaikki ti-

luslajit käsittävä jyvälukuasteikko (asteikolla 10,0 - 0,1), joka teki mahdolliseksi myös eri ti-
luslajien vertaamisen ja vaihtamisen keskenään. Tuolloin myös jyvitysmenettelyä muutettiin. 
Vuoden 1848 MO:n mukaan maanmittarin oli neuvoteltava jyvitystä suorittaessaan uskottujen 
miesten ja maanomistajien kanssa ja sen jälkeen annettava eri tiluksille jyväluvut. Vain silloin 
kun maanomistajat sopivat yksimielisesti tiluksen jyvitysarvosta, sopimusta oli noudatettava. 
(Haataja 1949 s. 211–221; Wiiala 1958 s. 238–239.) 

  
 
Jakoperuste 
 
Yleisenä jakoperusteena isojaossa olivat talojen veroluvut (manttaalit). Jokaisen jakokuntaan 
kuuluvan talon tuli saada kaikkia tiluslajeja verolukunsa mukaisessa suhteessa. Jos verollepa-
no suoritettiin isojaon yhteydessä, jakoperusteena oli pääsääntöisesti uusi manttaali koko jaet-
tavaan tilusmäärään nähden. Muutoin jakoperusteena käytettiin vanhoja manttaalilukuja. 
(Haataja 1949 s. 239–240; Hyvönen 1992 s. 102.)   
 
Kuninkaallisessa selityksessä vuodelta 1782 määrättiin peltojen ja niittyjen erityiseksi jakope-
rusteeksi nautinta eli kunkin talon tuli isojaossa saada viljeltyjä tiluksia jyvitysarvoltaan se 
määrä, mitä se niitä ennen jakoa oli nauttinut. Jos niitä oli enemmän kuin talolle yleisen jako-
perusteen mukaan kaiken kaikkiaan tuleva tilusala edellytti, jaettiin yli menevä osa muille ta-
loille ja luovuttaja sai korvauksen viljelysten kuntoonpanosta. (Haataja 1931 s. 70.) Erityiset 
jakoperusteet tulivat kysymykseen myös erillisten vesijättöjen ja eräiden niihin verrattavien 
uudisraivausten sekä manttaalia vailla olevien tilojen kohdalla (Hyvönen 1998 s. 117).   
 
 
Jakosuunnitelman laatiminen 
 
Varsinkaan isojaon alkuaikoina talonpojat eivät luottaneet jyvitykseen, vaan halusivat pelton-
sa monina kappaleina eri puolilta kylävainiota. Myös kuva sarkajaon jakomenettelyn tasapuo-
lisuudesta oli isojaon alkuaikoina edelleen niin voimakas, että se vaikutti palstojen sijoittamis-
ta koskeviin säädöksiinkin. Vielä vuoden 1775 isojakoasetuksessa määrättiin, että palstojen 
sijoituksessa oli noudatettava sarkajaon mukaista järjestystä, jos se voi tapahtua haitatta. 
Muuten oli palstojen sijoituksesta sovittava, tai ellei sopimukseen päästy, siitä oli määrättävä 
arpomalla. Jos mahdollista kukin tiluslaji oli sijoitettava yhteen palstaan ja, ellei tähän päästy, 
pelto- ja niittypalstoja sai jaossa talolle antaa kumpiakin korkeintaan neljä kappaletta ja met-
säpalstoja kaksi eli yhteensä korkeintaan 10 palstaa.  Vuonna 1783 täsmennettiin asetuksella, 
että jos mahdollista kaikki tilukset oli sijoitettava yhteen ainoaan palstaan, mutta toisaalta oli 
pidettävä huoli siitä, että kukin jako-osakas sai parempaa ja huonompaa maata. (Haataja 1949 
s. 252; Saarenheimo 1983 s. 30–31.)  
 
Käytännössä talot saivat maansa 1700-luvulla ja 1800-luvun alkupuoliskolla toteutetuissa iso-
jaoissa niin monina kappaleina, että vuoden 1775 asetuksen asettama 10 palstan yläraja pyrki 
jäämään palstojen lukumäärän alarajaksi. Tämä johtui edellä selostetusta jakomenettelystä, 
jossa pellot, niityt ja metsät jaettiin peränjälkeen erikseen sekä myös maanomistajien halusta 
saada peltonsa useina kappaleina eri puolilta kylävainioita. (Jutikkala 1958 s. 251; Wiiala 
1952 s. 209–210.) 
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Talouskeskusten siirrot  
 
Kun tieyhteydet talouskeskuksista tiluksille olivat suhteellisen pitkät ja heikot, ryhdyttiin 
ryhmäkylissä sijainneita talouskeskuksia isojaoissa siirtämään lähemmäksi tiluksia. Tätä pyr-
kimystä edisti se, että talot olivat pinta-alaltaan suhteellisen suuria ja niiden rakennukset vaa-
timattomia, usein rykelmissä sijainneita puurakennuksia, joiden siirtäminen ei tullut taloudel-
lisesti liian rasittavaksi. Eniten tarvetta ryhmäkylien hajottamiseen oli Itä-Uudellamaalla ja 
Hämeessä sekä osittain Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa. (Saarenheimo 1983 s. 43; Wiiala 
1952 s. 460.)  
 
 
Tie- ja kuivatusverkon rakentamishankkeet 
 
Isojakojen alkuajoista lähtien niiden yhteydessä uusittiin puutteellinen ojitus maanmittareiden 
laatimien suunnitelmien mukaan siten, että viljelylohkoja järjestettäessä vanhat valtaojat suo-
ristettiin ja lohkojen rajoille kaivettiin laskuojat. Niin ikään isojaossa järjestettiin pääsy kaikil-
le peltolohkoille peruskorjaamalla vanhoja ja rakentamalla tarpeellinen määrä uusia teitä. 
(Kuusi 1933b s. 37; Saarenheimo 1983 s. 46.) 
 
 
Tilikorvaukset 
 
Vuoden 1783 isojakoasetuksessa olivat ensimmäiset säädökset tilikorvauksista. Asetuksen 
mukaisia tilejä olivat viljelyskunnon tili ja metsätili. Jolleivät asianosaiset päässeet sopimuk-
seen tilikorvauksista, uskottujen miesten oli arvioitava ne ja viime kädessä niistä päätti kihla-
kunnanoikeus. Vuoden 1848 MO:ssa säädökset jakotoimitusten tileistä säilyivät edelleen yli-
malkaisina. Viljelyskunnon ja metsätilin lisäksi siinä säädettiin ainoana uutena korvauslajina 
maksettavaksi korvaus puuttuvasta viljelysalasta tapauksessa, jossa talo luovutti viljeltyä maa-
ta viljelemätöntä maata vastaan. (Haataja 1949 s. 277.) 
 
 
Isojaon toteuttamisvaihe 
 
Jaon toteuttamisvaiheessa uudet palstat merkittiin paaluilla maastoon ja käsiteltiin tilikysy-
mykset. Tämän jälkeen jokainen sai ottaa hänelle jaossa tulevat tilukset haltuunsa. Toteutta-
misvaiheen lopuksi pidettiin isojaon loppukokous ja kihlakunnanoikeus vahvisti vielä jaon 
lopputuloksen.  Erillisenä työvaiheena isojaon laillistumisen jälkeen suoritettiin vuoden 1917 
AJ:n voimaantuloon saakka uusien palstojen pyykitys pysyvillä rajamerkeillä. Samoin talous-
keskusten siirrot sekä mahdolliset tie- ja kuivatusverkon rakentamishankkeet toteutettiin 
yleensä vasta jaon laillistuttua.  (Kuusi 1933b s. 33; Haataja 1949 s. 274.) 
 
 

5.2.2 Isojakotoiminnan laajuus ja tulokset 
 
Ruotsinvallan kaudella vuoden 1808 loppuun mennessä saatiin Suomessa isojaettua yhteensä 
noin 6,2 miljoonaa hehtaaria eli noin 36 % Suomessa kaiken kaikkiaan isojaettujen maatilus-
ten kokonaisalasta. Venäjän vallan alkuvuosina isojakotoiminta hidastui tiluskarttojen osin 
kadottua ja osin turmelluttua vuosien 1808–1809 sodan aikana. (Nohrström 1933 s. 5-8.) 
MO:n voimaantuloon, vuoteen 1848 mennessä isojaettujen maatilusten määrä oli jo noin 13,3 
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miljoonaa hehtaaria eli noin 77 % kaikkien isojaettujen maatilusten kokonaisalasta.  Sen jäl-
keen toiminnan volyymi nopeasti pieneni ja keskittyi pohjoisten kuntien isojakojen toimeen-
panoon. (Saarenheimo 1983 s. 28.) Kuvassa 5.2/2 on esitetty isojaon tuotantovolyymi kuvat-
tuna vuosittain isojaetun pinta-alan määrällä (ha/v) vuodesta 1757 vuoteen 1960. 
 

 
Kuva 5.2/2  Isojakojen toimeenpano Suomessa vuosina 1757–1960. Isojaettu maa-

alue ha/vuodessa (JAKO; MMH 1922, liite III; Suomaa 1983a s. 63–80; 
Pohjola 1983a s. 97–98 ja 1983b s. 82–91) 

 
 
Tutkijat ovat varsin yksimielisiä siitä, ettei isojako varsinkaan toiminnan alkuaikoina toteute-
tuissa jaoissa saavuttanut sille asetettua keskeistä tavoitetta yhdistää talojen sarat tai peltoloh-
kot mahdollisimman harvoiksi ja isoiksi kappaleiksi. Tilojen palstaluku jäi usein suureksi ja 
tilusten yhteisaitaus sekä vainiopakko entisillä sarkajakoalueilla jatkuivat, joskin eri talojen 
omistamien pienten pelto- ja niittykappaleiden määrä saattoi pienentyä ratkaisevastikin. (Ju-
tikkala 1958 s. 251–252; Saarenheimo 1982 s. 33.)  
 
Suomalaisen kiinteistöjärjestelmän kannalta isojakojen tärkein ja pysyvä merkitys onkin siinä, 
että sen seurauksena yksityisomistus vakiintui ja talojen ulottuvuus muuttui abstraktista konk-
reettiseksi. Ennen isojakoa talo muodosti jakamattoman kokonaisuuden vain maakirjoissa. 
Sen tilukset olivat yleensä kartoittamatta ja talon omistaja kykeni maastossa osoittamaan eh-
dottomasti omakseen vain tonttinsa alueen. Isojaossa kaikki talon tilukset erotettiin pysyvästi 
maastoon merkityillä rajoilla naapurien maista ja talo muodostui näin kiinteistöksi sen nyky-
aikaisessa merkityksessä rajoineen ja muine kiinteistön ulottuvuutta osoittavine kriteereineen. 
Selvimmin muutos näkyi metsissä. Yhteiset metsät jaettiin talojen yksityiseen omistukseen ja 
metsärajat käytiin siellä, missä niitä ei entuudestaan ollut tai missä ne olivat vain oikeuden 
vahvistusta vaille jääneitä sovintorajoja ja samalla vaihdettiin usein naapuripitäjissä saakka si-
jainneita jakokuntien ulkopalstoja keskenään. (Hollo 2002 s. 1188; Jutikkala 1958 s. 250–252; 
Pietilä 1971 s. 16.) 
 

 Yhteisten metsien jaosta oli erityistä hyötyä uudisasutukselle ja pellonraivaukselle. Isojaon 
jälkeen maanomistajat saivat vapaasti ottaa torppareita yksityisille tiluksilleen, eikä se edel-
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lyttänyt mitään osittamistoimituksia. Isojaon jälkeen torpparilaitos alkoi tämän vuoksi huo-
mattavasti paisua ja pääasiallisin uudisasutusmuoto 1700-luvun puolivälistä lukien noin 100 
vuoden ajan Suomessa olikin torppariasutus. Vuonna 1749 maassa oli kaikkiaan noin 31 000 
talollista ja noin 3 000 torpparia. Vuonna 1870 talollisia oli noin 74 000 ja torppareiden lu-
kumäärä oli noin 57 000 kappaletta.  (Wiiala 1952 s. 218 ja 235.)  

 
 Isojako helpotti myös pellonraivausten toimeenpanoa. Uudispellot, raivasi ne sitten talo itse 

tai sen torppari, kuuluivat isojaon jälkeen ilman minkäänlaista tulkinnanvaraisuutta sille ta-
lolle, jonka isojaossa käytyjen rajojen sisällä ne sijaitsivat. Varsinkin Etelä-Pohjanmaalla 
isojaosta tuli näin voimakas kannustin uudisraivauksille. (Jutikkala 1958 s. 252.)  

 
 
Myöskään isojakojen yhteydessä toteutetut talouskeskusten siirrot eivät vielä muuttaneet pe-
rusteellisesti lounaisten ja eteläisten maakuntien eikä Pohjanmaan ryhmäkylien kyläkuvaa. 
Siirtojen määrä jäi suhteellisen pieneksi, ja useimmiten siirtojen tarkoituksena oli enemmän-
kin sekavissa kylärykelmissä vallinneen äärimmäisen ahtauden lieventäminen kuin ryhmäky-
län hajottaminen ja tilusten keskittäminen harvoiksi lohkoiksi. Usein talouskeskusten siirrot 
palauttivat vain tilanteen samantapaiseksi, kuin mitä se oli ollut ennen tilojen halkomisia. 
(Saarenheimo 1982 s. 46.) 

 
 

5.3 Uusjaot 
 
Seuraavassa esityksessä uusjakoina tarkastellaan vuoden 1848 MO:n mukaista isojaon täy-
dennystä, vuoden 1916 AJ:n 40 §:n4 mukaista uusjakoa ja vuoden 1951 JL:n mukaista uusja-
koa. Yhteistä näille toimituksille on ollut tavoite järjestellä tilojen liian moniin tai muutoin 
niiden tarkoituksenmukaisen käytön kannalta sopimattomiin palstoihin joutuneet tilukset uu-
delleen siten, että tilusten sijoitus saadaan olennaisesti entistä paremmaksi.  
 
 

5.3.1 Isojaon järjestely 
 
Kihlakunnanoikeuden vahvistama isojako oli tarkoitettu sarkajaon tapaan pysyväksi ja lopul-
liseksi maanjaoksi, jota ei saanut muuttaa ilman maanomistajien suostumusta. Isojakojen 
puutteisiin ja heikkoihin lopputuloksiin alkoi kuitenkin esiintyä kasvavaa tyytymättömyyttä jo 
1800-luvun alussa. Arvostelu kohdistui erityisesti jakojen hitaaseen etenemiseen ja siihen, että 
monet isojaot oli jälkikäteen arvioiden toimitettu tarkoitustaan vastaamattomalla tavalla. 
Lainsäädännön uudistamiseksi asetettiinkin vuonna 1841 maanmittauskomitea laatimaan eh-
dotusta uudeksi maanmittausasetukseksi. Komitean sai mietintönsä (STO 1842) valmiiksi 
vuonna 1842 ja sen työn pohjalta senaatti sääti vuonna 1848 asetuksen maanmittaushallinnos-
ta sekä maanmittausohjesäännön (vuoden 1848 MO). (Saarenheimo s. 53.)  

 
 Uusia toimituslajeja vuoden 1848 MO:ssa olivat isojaon täydennys (lohkojaon täydennys) ja 

isojaon järjestely (lohkojaon järjestely). Isojaon täydennyksessä voitiin aiemmin puutteelli-
sesti suoritettua jakoa täydentää tapauksissa, joissa jakorajoja ei ollut pyykitetty maastoon tai 
joissa toimituksen kartat tai asiakirjat olivat turmeltuneet. Isojaon järjestely taas oli tarkoitet-
tu aikaisemmin suoritettujen puutteellisten ja epätarkoituksenmukaisten jakojen korjausme-

                                                 
 4  Vuoden 1916 AJ:ssa uusjaoiksi kutsuttiin eräissä tapauksissa myös yhteisten tilusten jakoa (AJ 43–45 

§) ja rasitteen poistamiseksi tarkoitettua toimitusta (AJ 46 §). Näitä toimituksia ei kuitenkaan tässä esi-
tyksessä ole käsitelty uusjakoina. 
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nettelyksi ja sitä voidaan pitää tavoitteiltaan nykyisen KML:n mukaisen uusjaon alkumuoto-
na. (Nohrström 1933 s. 36–46; Saarenheimo 1983 s. 53–54.) 

 Vuoden 1848 MO:n mukaista isojaon järjestelyä voidaan pitää osana 1800-luvun eurooppa-
laista tilusjärjestelyaaltoa, jonka yleisenä tavoitteena oli lisätä yksityisen maanomistajan pää-
tösvaltaa ja käyttömahdollisuuksia hallitsemiensa tilusten suhteen. Ulkopalstojen osalta re-
formi merkitsi kaikkialla Euroopassa yhteisomistuksen purkua ja tilusten jakamiseen yksityi-
seen omistukseen, joka Suomessa tosin toteutettiin metsien osalta pääosin jo isojaossa. Yksi-
tyisessä hallinnassa ja yleensä ulkopalstoja tehokkaammassa tuotannossa olevien kotipalsto-
jen osalta uudistuksessa pyrittiin poistamaan niiden käyttöä rajoittavat tai tuotannon tehosta-
mista estävät tekijät, kuten tilusten pirstoutuneisuus, vainiopakko ja yhteisaitausvelvollisuus. 
(Pettersson 1983 s. 79–83; Saarenheimo 1983 s. 55.) 

 
  
 Toimitusmenettely 
 
 Aloitteen isojaon järjestelyyn tuli lähteä maanomistajilta. Vähintään yhden maanomistajan 

oli haettava maaherralta kirjallisesti järjestelyn toimeenpanoa ja sen toteuttaminen edellytti 
maanomistajien täyttä yksimielisyyttä (MO 109 §). Jos yksikin osakas vastusti järjestelyä, se 
voitiin toimittaa vai senaatin oikeusosaston suostumuksella. Lisäksi MO:ssa oli vuoteen 1881 
saakka määräys (MO 116 §), jonka mukaan isojaon järjestelyä ei saanut aloittaa ennen kuin 
puutteellisesti suoritettua isojakoa oli täydennetty jaon täydentämistoimituksessa pyykittä-
mällä isojakorajat maastoon ja laatimalla jakokunnasta asianmukainen kartta. (Nohrström 
1933 s. 110–111; Saarenheimo 1983 s. 54.)  

 
 Toimitusmenettely vuoden 1848 MO:n mukaisessa isojaon järjestelyssä oli sama kuin isoja-

kotoimituksessa (MO 109 ja 111 §). Prosessi jakautui neljään päävaiheeseen: valmisteluun, 
inventointiin, suunnitteluun ja toteutukseen. Toimitusmiehinä olivat maanmittari ja kaksi ja-
ko-osakkaiden valitsemaa ja paikalle kutsumaa uskottua miestä (MO 4 §). Asianosaisia toi-
mituksessa olivat vain maanomistajat ja omistajan vertaiset haltijat, jolloin esimerkiksi rasi-
teoikeuden haltijalla tai vuokramiehellä ei ollut oikeutta käyttää puhevaltaa toimituksessa sil-
loinkaan, kun kyse oli hänen oikeudestaan (Haataja 1949 s. 122).  

 
 Järjestelytoimituksen jakokunnan muodosti alun perin vanha isojaon jakokunta (MO 116 §), 

mutta jakokunnan ulottuvuuden määräämiseen tehtiin vuonna 1881 annetulla julistuksella 
muutos, jonka mukaan järjestelyn ulkopuolelle oli jätettävä omistajien vaatimuksesta ne tilat, 
joiden tilukset olivat yhdessä palstassa eivätkä estäneet muiden tilojen tiluksien uudelleenjär-
jestelyä (MO 116.3 §)5. 

 
 
 Jakoperuste 
 
 Isojaon järjestelyä edeltäneessä isojaossa kaikki jakokunnan tilukset oli jaettu talojen kesken. 

Kunkin jako-osakaan omistamaan tilaan kuului näin tarkoin määrätyt tilukset, mutta niiden 
arvo oli saattanut muuttua huomattavastikin isojaon aikaiseen tilanteeseen verrattuna niihin 
uhratun työn ja kustannusten johdosta. Isojaon jakoperusteen eli manttaalin käyttäminen iso-
jaon järjestelyn jakoperusteena olisi tällöin voinut johtaa siihen, että toiset jako-osakkaat oli-
sivat hyötyneet toisten kustannuksella. Siksi isojaon järjestelyn jakoperusteeksi määrättiin 

                                                 
 5  MO 116 § oli tosin kohdassa, joka käsitteli isojaontäydennyksiä, mutta sen on tulkittu koskeneen myös 

isojaonjärjestelyjä (Haataja 1949 s. 101; Kom. 1887:7 s. 82–83).   
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nautinta (MO 109 §). Poikkeuksena tästä olivat vain ennen jakamattomat tilukset, joiden 
osalta jakoperusteena oli isojaon jakoperuste ja kuivatetut alueet, joiden jakoperusteen mää-
räsivät kuivatushankkeen kuivatusehdot. (Haataja 1949 s. 103.) 

 
   
 Jakosuunnitelma 
 
 Palstasijoituksen suhteen vuoden 1848 MO toisti vanhan säädöksen, jonka mukaan tilan ti-

lukset oli sijoitettava yhteen palstaan, jos se vain oli kenellekään jako-osakkaalle haittaa tuot-
tamatta mahdollista. Muussa tapauksessa tilojen palstaluku oli rajoitettava enintään kuuteen 
palstaan, ja jos tilalle haluttiin antaa useampi kuin kuusi palstaa, tuli siihen saada maanmitta-
usylihallituksen suostumus. (MO 53.2 ja 109.1 §; Savander & v. Fieandt 1892 s. 108–109.) 

  
 Isojaon järjestelyjen yhteydessä edellytettiin suoritettavaksi myös talouskeskusten siirtoja ja 

ryhmäkylien hajottamista, koska muuten tilusten kokoamista talouskeskuksen ympärille ei 
pidetty mahdollisena. Siirtohalukkuutta lisäsi maanomistajien keskuudessa maatalouden ko-
neellistumisen myötä kyläkeskusten kasvanut tonttiahtaus sekä maataloudessa ihanteeksi tul-
lut tilarakenne, jonka mukaan kunkin talon tilusten tuli olla talon ympärillä yhdessä ainoassa 
säännöllisessä palstassa ja kunkin talon sijaita yksinäistalona toisista taloista erillään. Myös 
karjalaitumien etäisyys talouskeskuksista alkoi haitata karjanhoidon merkityksen kasvaessa 
entistä enemmän järkiperäisen maataloustuotannon harjoittamista. Lisäksi maaseudun raken-
nuskanta uudistui 1800-luvun loppupuolella voimakkaasti metsänmyyntitulojen mahdollista-
essa maatilojen rakennusinvestoinnit. Uudisrakentaminen oli taas helpompaa väljillä tontti-
alueilla kuin tiheissä ryhmäkylissä. (Kom. 1933:8 s. 37; Saarenheimo 1983 s. 55.) 

 
  Keski-Euroopassa toteutetuissa tilusjärjestelyissä ei ryhmäkyliä yleensä ole hajotettu siirtoja 

toteuttamalla. Siellä huomio on kiinnitetty koko kylän alueen kattavan tieverkon rakentami-
seen ja kyläkeskusalueen sisäisiin rakennusjärjestelyihin tonttialueiden väljentämiseksi.  Syy-
nä tähän on ilmeisesti ollut täkäläistä paljon kalliimpi rakennustapa, joka olisi nostanut siir-
tokustannukset kohtuuttoman korkeiksi. 

 
 
 Jaon toteuttamisvaihe 
 
 Asianosaisten hyväksyttyä jakosuunnitelman yksimielisesti tai sen tultua vahvistetuksi tuo-

mioistuimen lainvoimaisella päätöksellä paalutettiin uusien rajojen paikat maastoon puu- tai 
kivipaaluilla. Sitä vastoin rajojen pyykittäminen rajapyykeillä toimitettiin vielä vuoden 1848 
MO:n mukaan omana työvaiheenaan vasta sen jälkeen, kun kihlakunnanoikeus oli lainvoi-
maisesti vahvistanut jaon (MO 65 §).  

 
 

 5.3.2 Vuoden 1916 lainsäädännön mukainen uusjako 
 
 Senaatti asetti vuonna 1884 prinsiippikomitean selvittämään ne periaatteet, joiden mukaan 

maanmittauslaitosta koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus tuli toteuttaa. Uudistusta val-
misteltaessa komitean oli selvitettävä myös keinot lyhentää isojakotoimitusten kestoaikaa ja 
helpottaa toimitusmenettelyä, sovittaa paremmin yhteen isojako ja sen kohteena olevien talo-
jen halkomiset sekä mahdollisuudet helpottaa isojaon järjestelyjen toimeenpanoa (Kom. 
1887:7 s. 1-2).  
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 Ehdotukset lainsäädännön uudistamiseksi hyväksyttiinkin pääosiltaan ja valtiopäivät antoi 
(26.10.1916/82) lain veroisen asetuksen jakolaitoksesta (AJ) sekä hallinnolliset asetukset me-
nettelystä maanmittaustoimituksissa (AMM), jakolaitoksen alaan kuuluvista toimituksista 
kruununtiloilla (AJK) ja maanjako-oikeuksista (AMO). Uudet säännökset tulivat voimaan 
vuoden 1917 alusta. Jaonjärjestelyä kutsuttiin AJ:ssa uusjaoksi, jota nimitystä senaatin lain-
valmistelukunta mietinnössään 24.9.1900 oli sille lyhyempänä ja asianmukaisempana ehdot-
tanut. (Hyvönen 1998 s. 120 ja 2001 s. 332.) 
 

  Prinsiippikomitean jäsen Jaakko Sjölin teki kesällä 1884 opintomatkan Ruotsiin, Norjaan, 
Tanskaan, Saksaan ja Itävaltaan. Sjölinin opintomatkan seurauksena AJ 1916 mukaisen uus-
jaon toimitusmenettelyssä voidaan havaita suoria vaikutteita Skandinavian ja Saksan vastaa-
vasta lainsäädännöstä muun muassa toimituksen vireilletulon, toimitusinsinöörin ja uskottu-
jen miesten valinnan, toimituksen tiedottamisen, jakokunnan piirirajojen käynnin ja tilusvaih-
tojen toimittamisen, tilusten käytön rajoitusten, tilusmittausten, toimituskartan ja -asiakirjojen 
laatimisen, jyvityksen, jakoperusteen määräämisen, alueiden erottamisen yleisiin ja yhteisiin 
tarpeisiin, rasitteiden perustamisen, jakosuunnitelman (jakoehdotuksen) laatimisperiaattei-
den, siirtojen toimeenpanon, jakorajojen pyykityksen, tilikysymysten, uusien palstojen hal-
tuunoton sekä toimituksen tarkastamisen ja sen lopputoimien osalta. (AJ 1916; Kom. 1887:7; 
Nohrström 1933 s. 123–137; Sjölin 1886.) 

 
 
Edellytykset 
 
Vuoden 1916 AJ otti uusjaon vireilletuloon kokonaan toisen periaatteellisen kannan kuin sitä 
ennen voimassa ollut vuoden 1848 MO. AJ:n mukaan (48 §) jokaisella kylän osakkaalla oli 
oikeus yksinäänkin hakea maaherralta uusjaon toimittamista, jonka jälkeen toimitusmiehet 
tutkivat paikan päällä uusjaon edellytykset ja ratkaisivat asian päätöksellään. Samalla kun 
menettely määräyksen saamiseksi uusjakoon tehtiin vapaammaksi, haluttiin toisaalta saada 
takeet siitä, ettei aiheettomia uusjakoja tulisi vireille. Siksi lakiin otettiin säädökset, joilla en-
tistä tarkemmin määrättiin uusjaon toimeenpanon asiallisoikeudellisista edellytyksistä (katso 
AJ 40, 42 ja 47 §). Uusjaon edellytysten tutkiminen oli kuitenkin tarpeen ainoastaan silloin, 
jos joku asianosainen vastusti uusjaon toimeenpanoa (AJ 87.1 § ja 89 §),  ja kaiken kaikkiaan 
uudet säädökset tarkoittivat käytännössä jako-osakkaiden suostumuksen merkityksen olen-
naista vähentymistä uusjaon vireilletulossa. (Haataja 1936 s. 65–67.) 
 

 Toimitusmiesten myönteinen päätös jaon aloittamisesta oli alistettava yhdenkin jako-
osakkaan vaatimuksesta maanjako-oikeuden tutkittavaksi. Jos taas toimitusmiehet jättivät ja-
on sikseen edellytysten puuttuessa, jokaisella jako-osakkaalla oli vastaavasti oikeus valittaa 
tästä päätöksestä maanjako-oikeuteen (AJ 91 §).  

 
 
 Toimitusmenettely 
 
 Toimitusmenettelyn pääperiaatteet säilyivät vuoden 1916 jakolainsäädännön mukaisessa uus-

jaossa ennallaan. Maaherra antoi edelleen määräyksen toimituksen toimeenpanoon, mutta 
toimitusten edellytysten selvittäminen eli aiempi jaon valmisteluvaihe siirrettiin toimitus-
miesten tehtäväksi jaon alkukokouksen jälkeen.  Näin uusjaon toimitusmenettely muodostui 
meillä edelleen käytössä olevaksi kolmivaiheiseksi prosessiksi, jossa erotetaan toisistaan jaon 
valmisteluvaihe, inventointi- ja suunnitteluvaihe sekä jaon toteuttamisvaihe. Uusjaon valmis-
teluvaiheessa käsiteltiin jaon edellytyksiä ja laajuutta koskevat kysymykset. Uusjaon inven-
tointi- ja suunnitteluvaihe käsitti kaikki jaon suunnittelun pohjaksi tarvittavan tiedon hankin-
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taan ja varsinaiseen jaon suunnitteluun liittyvät tehtävät lopullisen jakosuunnitelman (jakoeh-
dotuksen) hyväksymiseen saakka. Toteuttamisvaiheessa käsiteltäviin asioihin kuuluivat han-
keen täytäntöönpanoon liittyvät kysymykset, kuten jakorajojen käynti, uusien tilusten hal-
tuunotto ja siirtojen toteuttaminen. Merkittävänä muutoksena vuoden 1848 MO:n verrattuna 
tilikorvausten määrääminen siirrettiin käsiteltäväksi suunnitteluvaiheesta vasta toteuttamis-
vaiheeseen. Asianosaisilla oli oikeus hakea muutosta maanjako-oikeudelta kunkin vaiheen 
päätyttyä kaikkiin asianomaisessa vaiheessa tehtyihin päätöksiin. Muutoksenhaku (alistami-
nen) esti samalla toimituksen jatkamisen seuraavaan vaiheeseen siihen saakka, kunnes muu-
toksenhakuun oli annettu oikeuden lainvoimainen ratkaisu.  

 
 Jyvityksessä siirryttiin AJ:n voimaantulon myötä suhdelukuasteikolla (jyvälukuasteikolla 0,1 

- 10) tapahtuneesta jyvityksestä rahajyvitykseen, jossa tiluskuvion jyvitysarvo ilmaistiin raha-
arvona (mk/ha). Samalla asianosaisten oikeus sopia jyvityksestä lakkasi lopullisesti ja tilus-
kuvioiden jyvälukujen määrääminen tuli aina toimitusmiesten tehtäväksi. AJ:n mukainen ra-
hajyvitys ei kuitenkaan ilmaissut tiluksen todellista markkamääräistä arvoa, vaan kuvion jyvi-
tysarvo oli ainoastaan suhdeluku, joka osoitti tiluksen hyvyyden toisiin tiluksiin verrattuna. 
Uutta jyvityksessä oli myös sen aluksi suoritettava runkojyvitys. Varsinaisen jyvityksen hel-
pottamiseksi kustakin tiluslajista otettiin ensin mallitiluksia, joiden jyväluku määrättiin tutki-
malla tilukset ja niiden tuottokyky tarkasti. Muiden tilusten jyvittäminen tapahtui tämän run-
kojyvityksen jälkeen vertaamalla niitä mallitiluksiin.  (AJ 97 §; Haataja 1949 s. 228–229; 
SPM 39 §.)   

 
Jaon toteuttamisvaiheessa AJ:ssa luovuttiin erillisestä uusien palstojen pyykityksestä ja se 
yhdistettiin toimitettavaksi uusien rajalinjojen avaamisen yhteydessä heti sen jälkeen, kun asi-
anosaiset olivat hyväksyneet jakoehdotuksen tai kun se oli oikeuden lainvoimaisella päätök-
sellä vahvistettu (AJ 114 §). Uusjaon lopettamisen jälkeenkin jako voi vielä joutua riitaisuuk-
sien johdosta maanjako-oikeuden käsiteltäväksi. Riidattomissa tapauksissa toimitusinsinööri 
lähetti sen maanmittauskonttorin tarkastettavaksi. Jos tarkastuksessa havaittiin virheitä, toimi-
tus palautettiin toimitusinsinöörille korjattavaksi ja samalla määrättiin, miten virheet oli oi-
kaistava ja oliko toimituksen käsittely uusittava ja missä määrin (AJ 125 §).  Tarkastuksessa 
hyväksytty tai lainvoimaisella tuomiolla vahvistettu uusjako merkittiin maarekisteriin, jonka 
jälkeen se oli lopullisesti lainvoimainen. Kihlakunnanoikeuden vahvistusta jaolle ei sitä vas-
toin AJ:n mukaan enää vaadittu. 
 
 

 5.3.3 Vuoden 1951 jakolain (604/51) mukainen uusjako 
 
Pian vuoden 1916 AJ:n voimaantulon jälkeen alettiin valmistella jakolainsäädännön uudista-
mista. Perusteluna uudistustarpeelle oli muun muassa se, että AJ:n pitkästä valmisteluajasta 
johtuen lainsäädäntö oli vanhentunut jo tulessaan voimaan. Vuonna 1928 valtioneuvosto aset-
ti professori Kyösti Haatajan johdolla toimineen jakolakikomitean laatimaan ehdotusta jako-
lainsäädännön ja siihen liittyvien muiden lakien ja asetusten tarkistamiseksi. Jakolakikomitea 
sai mietintönsä (Kom. 1933:8) valmiiksi vuonna 1933.  
Uusjakojen osalta jakolakikomitea näki maatalouden kehittämisen vaativan säädösten uudis-
tamista ja täydentämistä. Erityisesti komitea kiinnitti huomiota uusjakojen suhteettoman pit-
kään kestoaikaan ja tarpeeseen varmistaa niiden lopputuloksen laatu. Pitkään kestoaikaan 
nähtiin syinä työvoimapula ja toisaalta taksapalkkaus, joka houkutteli maanmittarikuntaa te-
kemään uusjakojen ohella lyhytkestoisia toimituksia.  Uusjakojen lopputuloksen laadun var-
mistamiseksi komitea kiinnitti huomiota toimitusinsinöörien pätevyydelle asetettaviin vaati-
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muksiin sekä toimitusten tarkastamisen tehostamiseen. Tarkastuksen järjestämiseen haettiin 
mallia Saksan tilusjärjestelytoimituksista, joissa toimitusmiesten toiminta suurissa tilusjärjes-
telyhankkeissa komitean käsityksen mukaan oli ylempien viranomaisten jatkuvan valvonnan 
alaisena. (Kom. 1933:8 s. 1-7 ja 28–37.)  
 
Jakolakikomitean työn valmistuttua valtioneuvosto asetti 28.9.1933 erityisen jakoasetustoi-
mikunnan valmistelemaan lakiehdotukset lopulliseen muotoonsa. Lopullisen ehdotuksensa ja-
kolaiksi jakoasetustoimikunta sai valmiiksi vuonna 1949. Eduskunnan käsiteltyä lainsäädän-
töehdotukset vahvistettiin jakolaki 14.12.1951 ja annettiin jakoasetus 28.11.1951. Uusi jako-
laki säädettiin tulevaksi voimaan vuoden 1953 alusta. (Suomaa 1971 s. 11–13.) 
 
 
Toimitusmenettely 
 
Uusjakojen toimitusprosessin kannalta vuoden 1951 jakolaki ei sisältänyt oleellisia muutoksia 
lainsäädännön pääperiaatteisiin, mutta sitä vastoin siihen sisältyi lukuisia muutoksia lainsää-
dännön yksityiskohtiin. Toimitusmenettelyä koskevia uudistuksia jakolaissa olivat muun mu-
assa (Seppälä1953 s. 187–196): 
  

- Maa-ainesten ottoa, metsän myyntiä ja rakentamista koskevien lupien käsittely 
siirrettiin lääninhallituksilta toimitusmiehille (JL 63 §). 

- Jakoalueella tarvittavien kuivatus- ja tiehankkeiden suunnittelusta ja toteuttamises-
ta päättäminen annettiin toimitusmiesten tehtäväksi (JL 97 ja 98 §; JA 44 ja 52 §). 

- Rahajyvityksestä luovuttiin ja siirryttiin takaisin jyvälukujen kannalle. Jyvälukuas-
teikoksi maa- ja metsätalouteen käytetyillä tiluksilla tuli 0-100 jyvää. Jos tiluksella 
oli asuntotarkoituksiin, teollisuusalueena, maa-ainesten ottopaikkana tms. tarkoi-
tukseen käytettynä maa- ja metsätalouskäyttöä suurempi arvo, voitiin tällainen ar-
vo ottaa huomioon jyvityksessä, jos se oli jaettavilla tiluksilla yleensä tai jos sen ei 
ollut erikoisen suuri. Muussa tapauksessa erikoisarvo oli määrättävä ja korvattava 
tilikysymyksenä (JL 101 §; JA 57 §). 

- Tarkoituksenmukaisen jakotuloksen aikaansaamiseksi tehtiin mahdolliseksi jako-
perusteesta poikkeaminen rahakorvausta vastaan. Ehtona oli kuitenkin se, ettei täl-
laisesta maan vaihtamisesta rahaan aiheutunut millekään tilalle huomattavaa hait-
taa eikä 5 % suurempaa vähennystä eikä 20 % suurempaa lisäystä osittelun mukai-
seen tilusmäärään (JL 123 §). 

 
 
 Jakolain osittaisuudistukset 
 
 Sotien jälkeen yhteiskunnassa tapahtuneet nopeat muutokset, kuten kaupungistuminen, maa-

seutualueiden väestö- ja elinkeinorakenteen murros 1950-luvulta alkaen ja valtion harjoitta-
man asutustoiminnan vaikutukset tilakokoon, tilojen lukumäärään ja kiinteistörakenteeseen, 
aiheuttivat jo 1950-luvun lopulla tarpeita vuonna 1953 voimaan tulleen kiinteistönmuodosta-
mislainsäädännön uudistamiseksi.  

 
 Uusjakojen osalta pitkät kestoajat aiheuttivat eniten lainsäädännön uudistustarvetta. Erityisesti 

ruotsinkielisellä Pohjanmaalla sotien jälkeen vireillä olleiden uusjakojen läpimenoaika oli 
muodostunut sietämättömän pitkäksi. Alueella oli uusjakoja, jotka olivat olleet käynnissä jopa 
yli 30 vuotta (HE 79/1974 s. 1). Vuonna 1961 tehtiinkin osauudistuksena jakolakiin muutos 
(594/61), jolla sallittiin uusjaon toimeenpanon jatkaminen riidattomilla alueilla toimitusmies-
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ten päätöksellä, vaikka jakoehdotus oli alistettu asianosaisen vaatimuksesta maanjako-
oikeuden tutkittavaksi. [JL 139.2 ja 325a § (594/61)].  

 
Uusjakojen pitkästä kestosta huolestuneina 13 kansanedustajaa teki vuoden 1962 valtiopäivil-
lä toivomusaloitteen, että kiireesti tutkittaisiin, mitä mahdollisuuksia olisi jakotoimitusten 
suoritusajan lyhentämiseen. Aloitteen johdosta valtioneuvosto asetti 5.3.1964 jakolainsäädän-
tökomitean. Komitea julkaisi 3.12.1971 kaksiosaisen mietintönsä, jonka I osa käsitti jakolain-
säädännön muutosehdotukset ja II osa opistotasoisen insinöörikoulutuksen järjestämistä kos-
kevan ehdotuksen (Kom. 1971:B122; Kom. 1971:B123).  
 
 Toimeksiantoonsa sisältyneen uusjakojen kestoaikojen lyhentämiseen tähtäävän päätehtävän 

osalta jakolainsäädäntökomitean työn tulokset olivat varsin vaatimattomia. Ainoa suoraan 
uusjakojen kestoaikaan vaikuttava muutosesitys oli ehdotus muutoksenhakukielloksi maanja-
ko-oikeuden jakoehdotusta koskevasta päätöksestä, jolla oli ratkaistu talouskeskuksen siirtoa 
tai palstojen sijoitusta koskeva alistus. (Kom 1971:B122 s. 1 ja 44.) Lisäksi uusjaon jakoehdo-
tus voitiin komitean mielestä rekisteröidä heti sen laillistuttua, jolloin uusjako olisi tullut tilus-
ten osalta lainvoimaiseksi (Kom. 1971:B122 s. 90–91). 

 
 Vuoden 1971 jakolainsäädäntökomitean työn tuloksia arvosteltiin välittömästi niiden tultua 

julkisuuteen. Pohjanmaalla uusjakoinsinöörinä toiminut tekniikan tohtori Paavo Lappi kirjoit-
ti uusjakomenettelyn saaneen arvostelua taholta, jolla itsellään ei ollut uusjakojen suorittami-
sesta käytännöllistä kokemusta ja jonka tiedot siitä syystä uusjaosta olivat hämärät. Lapin 
mielestä sinänsä kohtuullisen nopean ja joustavan uusjakoprosessin pitkä kestoaika ei johtu-
nut itse uusjakomenettelystä, vaan sen ulkopuolisista tekijöistä eli muun muassa uusjakohen-
kilöstön käytöstä asutustoimintaan ja yleisiä teitä koskeviin tietoimituksiin sekä insinöörikun-
nan siirtymisestä valtiolta kuntien kaavoitustehtäviin. (Lappi 1971 s. 92–93.)  

 
 Professori Jorma Pietilä taas totesi komitean toimeksiantoon sisältyneen tehtävän olleen alun 

alkaen toivoton ja epäonnistumaan tuomittu. Todellisia tuloksia uusjakojen kestoaikojen ly-
hentämiseksi voitiin Pietilän mukaan saavuttaa vain luopumalla kolmivaiheisesta toimitus-
prosessista ja riitaisuuksia sekä rettelöintiä erityisesti suosivasta alistusmenettelystä. Lisäksi 
Pietilä kritisoi sitä, että uusjaon edellytysten tunnusmerkit oli hyvin tarkoin määritetty JL:ssa 
ja, jos toimitusmiehet havaitsivat tunnusmerkistön olevan toimituksessa käsillä, heidän oli 
muista olosuhteista riippumatta aina päätettävä uusjako toimeenpantavaksi. Pietilä esittikin, 
että uusjaon toimeenpanosta päättäminen oli siirrettävää sidotun eli oikeusharkintaisen hal-
lintotoiminnan piiristä vapaa- eli tarkoituksenmukaisuusharkintaisen hallintotoiminnan pii-
riin. (Pietilä 1972 s. 153–155.)   

 
 

 Jakolainsäädäntökomitean ehdotusten pohjalta tehtiin vuonna 1975 jakolain osittaisuudistus 
(50/75). Pääpaino lakiuudistuksessa oli käytännön toimitustuotannossa havaittujen puuteiden 
ja epäselvyyksien korjaamisessa, eikä niinkään alkuperäisessä tavoitteessa eli uusjakojen kes-
toajan lyhentämisessä toimitusmenettelyä uudistamalla. Toimitusmenettelyn jouduttamiseksi 
vuoden 1975 uudistuksessa sallittiin uusjaon jakaminen ennen jakoehdotuksen valmistumista 
kahdeksi tai useammaksi toimitukseksi. Jakolain 96 §:ää täsmennettiin niin, että jyvityksen, 
nautintaselitelmän ja jakoperusteen lisäksi myös jakoehdotuksen käsittelyä voitiin jatkaa siitä 
huolimatta, ettei jakokunnan piirirajojen paikkoja vielä oltu lainvoimaisesti ratkaistu [JL 96.1 
§ (50/75)]. 

 
 Maanmittaushallitukselle annettiin oikeus määrätä uusjako pantavaksi vireille tapauksissa, 

joissa se oli tärkeää paikkakunnan taloudellisten olojen parantamisen kannalta tai mikäli uus-
jaon tarve huomattavalta osin aiheutui yleisen tien rakentamisesta, vesilakiin perustuvasta 
toimenpiteestä, pakkolunastuksesta tai muusta sellaisesta syystä taikka milloin valtio on 
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hankkinut huomattavassa määrin maata käytettäväksi tilojen koon suurentamiseen ja tilussi-
joituksen parantamiseen.  [JL 12 ja 13.2 § (50/75)].  

 
 Muutoksenhakua maanjako-oikeuden päätöksestä korkeimpaan oikeuteen rajoitettiin uudis-

tuksessa siten, ettei muutoksenhaku ollut sallittua jyvityksen lisäksi tilusten sijoituksesta, ta-
louskeskuksen siirrosta tai jakoehdotuksesta muutoinkaan [JL 332.1 § kohta 5 (50/75)]. Tili-
korvauksesta muutoksenhaku maanjako-oikeuden päätökseen kiellettiin, mikäli tilikorvauksen 
määrä oli enintään 2000 mk [JL 332.1 § kohta 9 (50/75)]. Oleellinen muutos toimitusmenette-
lyyn oli myös säädös, jonka mukaan puustotili voitiin määrätä maksettavaksi muista tileistä 
erillisenä toimituksen vielä ollessa kesken [JL 143.1 § (50/75)].  
 
 

 5.3.4 Uusjakotoiminnan laajuus ja tulokset 
 
Isojaon järjestelyt 
 
Tiukka vaatimus jako-osakkaiden yksimielisyydestä toimituksen edellytyksenä aiheutti sen, 
ettei vuoden 1848 MO:n mukaisia isojaon järjestelyjä toiminnan alkuaikoina juurikaan tullut 
vireille (katso kuva 5.3/1). Maanomistajat eivät kokeneet järjestelyä tarpeelliseksi ja yksimie-
lisyyden saavuttaminen jako-osakkaiden kesken järjestelyn toimeenpanemiseksi osoittautui 
lähes aina mahdottomaksi. Senaatin oikeusosasto taas ei yleensä suostunut määräämään jär-
jestelyä toimeenpantavaksi, jos sitä oli vastustettu. Oikeusosaston linjaa kuvaa se, että maan-
mittausylihallituksen vuosina 1866–1885 lausunnoissaan toimeenpantavaksi puoltamista 171 
järjestelyalistuksesta oikeusosasto hyväksyi toteutettavaksi 70 järjestelyä. Syynä oikeusosas-
ton tiukkaan linjaan saattoi olla myös se, ettei ratkaisun perusteeksi tehty paikan päällä mitään 
selvitystä suunnitellun järjestelyalueen kiinteistöoloista ja järjestelytarpeesta, vaan oikeus-
osasto joutui tukeutumaan päätöstä tehdessään ainoastaan asianosaisten, lääninmaanmittarin 
ja maanmittausylihallituksen lausuntoihin (MO 109 §). (Nohrström 1933 s. 125.)  
 

  Vasta vuonna 1875 maanmittausylihallitus antoi isojaon järjestelyjä käsitelleessä kiertokir-
jeessään maanmittareille ohjeet suunnitellun järjestelyalueen kiinteistöolojen selvittämiseksi. 
Jos nimittäin isojaon järjestelyn toimeenpanosta syntyi erimielisyyttä, toimitusinsinöörit mää-
rättiin selvittämään ja ilmoittamaan maanmittausylihallitukselle suunnitellun jakokunnan ti-
lusten likimääräinen pinta-ala, jakokuntaan kuuluvien tilojen lukumäärä, tilojen nauttimien 
palstojen lukumäärä ja yhteisesti viljeltävien tilusten laatu ja laajuus. (Savander & v. Fieandt 
1892 s. 152.) 
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Kuva 5.3/1  Isojaon järjestelyjen (1848–1916) ja uusjakojen (1917–2000) toimeen-

pano Suomessa vuosina 1848–2000. Jaettu maa-alue ha/vuodessa 
(JAKO; MMH 1922, liite III; Suomaa 1983b s. 101–123; Uljas 1983 s. 
124–154) 

 
 

 Hitaan alun jälkeen isojaon järjestelyjen kysyntä kuitenkin kasvoi 1880-luvulta alkaen voi-
makkaasti (katso kuva 5.3/1). Pääsyynä kysynnän kasvuun oli maatalouden murros, jossa 
maataloustuotannon painopiste siirtyi lyhyen ajan kuluessa katovuosien 1867–68 jälkeen vil-
janviljelystä lypsykarjavaltaiseen maatalouteen, samalla kun viljelmien lukumäärä ja peltoala 
kasvoivat nopeasti (peltoala lähes kaksinkertaistui vuodesta 1880 vuoteen 1910) ja tiloille 
hankittiin uudenaikaisia maatalouskoneita. Tässä tilanteessa heikko kiinteistörakenne vaike-
utti tai jopa esti uudistusten toimeenpanon ja aiheutti maanomistajille välittömän tarpeen ti-
lusten uudelleenjärjestelyyn. Erityisesti viljelyn ja karjanhoidon esteiksi koettiin peltokappa-
leiden pieni palstakoko, tilojen suuri palstaluku, pitkät etäisyydet peltokappaleille sekä karja-
laitumien kaukaisuus talouskeskuksesta. (Maaseutupolitiikka 2000 s. 8; Saarenheimo 1983 s. 
55.) 
 

 Maanomistajien asennetta isojaon järjestelyille myönteisemmäksi muokkasivat myös MO:n 
116 §:ään vuonna 1881 tehdyt muutokset, joiden seurauksena järjestelyalueen laajuutta voi-
tiin supistaa isojaon aikaisesta jakokunnasta ja turhia kustannuksia aiheuttaneet järjestelyä 
edeltäneet isoajon täydennysten rajankäynnit jäivät pois. Samanaikaisesti alettiin järjestely-
toimituksen yleishyödyllistä merkitystä painottaa entistä enemmän. Esimerkiksi prinsiippi-
komitean mietinnössä (Kom. 1887:7 s. 195) korostettiin sitä, ettei isojaon järjestelyssä ollut 
kyse OK 31:1 §:ssä säädetyn lainvoiman saaneen tuomion kumoamisesta eikä kenenkään 
osakkaan hallussa olevien tilusten riistämisestä, vaan että järjestelyn tarkoituksena oli paran-
taa kaikkien osakkaiden tilussijoitusta palstojen sijoittelua muuttamalla ja vaihtamalla niitä 
toiseen yhtä hyvään tilusosuuteen.  

  
Maanomistajien jaon järjestelyille myönteisemmän asenteen, valtiovallan järjestelyjen yleis-
hyödyllisyyttä korostavan näkemyksen ja hankkeiden huolellisemman alkuvalmistelun seura-
uksena myös senaatin oikeusosasto otti 1880-luvulta alkaen isojaon järjestelyjen toimeenpa-
noon entistä myönteisemmän kannan. Tämän jälkeen järjestelyjä alettiin yleisesti tehdä suur-
ten kylien ja vanhojen, epäonnistuneiden isojakojen alueilla Uudenmaan, Turun ja Porin, Hä-
meen sekä Vaasan lääneissä. (Jutikkala 1958 s. 309; Saarenheimo 1983 s. 55.) 
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Vuoden 1916 AJ:n mukaiset uusjaot 
 
Resurssipulan hellittäessä 1930-luvulla Maanmittauslaitos alkoi kiinnittää erityistä huomiota 
uusjakotoiminnan edistämiseen. Uusjakojen kestoajan lyhentämiseksi ja toiminnan yhtenäis-
tämiseksi toimitusinsinööreille annettiin yksityiskohtaisia ohjeita uusjakojen toimeenpanosta 
(muun muassa kiertokirjeet 14.9.1937 n:o 44, 10.3.1938 n:o 46 ja 21.3.1938 n:o 49), uusjako-
jen valvontaa tehostettiin ja laadittiin uusjakojen toimeenpanoa koskevia tutkimuksia. Uusja-
kojen markkinoimiseksi käynnistettiin muun muassa hyvin suoritettuja uusjakoja kuvaavan 
julkaisun laatiminen ja valtion tukea uusjakojen toimeenpanolle pyrittiin lisäämään. Maanmit-
tauslaitoksen markkinointiponnistelusta olikin seurauksena uusjakojen kysynnän voimakas 
kasvu. (Ahla 1947 s. 214–215.) 
 
Uusjakoja tuli vireille 1930-luvulla erityisesti Vaasan läänissä ja uusjakotoiminnan painopiste 
siirtyi vähitellen Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen lääneistä Pohjanmaan sovintoja-
koalueille. Samalla uusjakotoimitus monipuolistui. Sen yhteydessä alettiin toteuttaa myös tar-
peellisia kuivatushankkeita ja rakentaa tilusteitä.  Uusjakoalueet käsittivät usein koko kunnan 
alueen ja niiden toimeenpanoon kytkettiin myös yleis- ja detaljikaavahankkeita, maatilojen 
suuruusrationalisointia ja vesistöjärjestelyjä. Vireille tulleita uusjakoja ei kuitenkaan ehditty 
tehdä ennen sotia, vaan ne siirtyivät toteutettaviksi pääosin 1950- ja 1960-luvuilla. Tämä ai-
heutti osaltaan huonoa mainetta uusjaon kestoajoille sekä paineita uusjakolainsäädännön uu-
distamiseen. (Suomaa 1983b s. 120; Uljas 1983 s. 129–130.) 
 
 
Vuoden 1951 JL:n mukainen uusjakotoiminta 
 
Uusjakotoiminnan painopisteen siirryttyä Pohjanmaalle uusjakotoiminta oli siellä 1950-
luvulla vilkasta. Uusia toimituksia tuli vireille runsaasti, mutta vanhoja toimituksia lopetettiin 
vähän. Syynä tähän oli se, että 1930-luvulla aloitettujen toimitusten toimeenpano pääsi täy-
teen vauhtiin vasta tällä vuosikymmenellä. (Uljas 1983 s. 131.)  
 
Toiminta jatkui 1960-luvulla laajuudeltaan suunnilleen 1950-luvun tasolla (katso kuva 5.3/1). 
Muutosta tapahtui kuitenkin siinä, että toimituksia tuli vireille huomattavasti vähemmän kuin 
1950-luvulla ja niitä lopetettiin runsaasti. Tällä kaudella päätettiin monet ennen sotia aloitetut 
laajat toimitukset. Edellisen kauden suuntaus jatkui myös 1970-luvulla. Toimituksia tuli vi-
reille entistä vähemmän niin lukumäärällä kuin niiden pinta-alallakin mitattuna. (Uljas 1983 s. 
131.) 
 
Koska uusjakotoiminta näytti uusjakojen kysynnän puutteessa uhkaavasti hiipuvan, Kaarlelan 
maanmittaustoimistossa käynnistettiin 1970-luvun puolivälissä systemaattinen uusjakojen tar-
veselvitystyö vielä mahdollisen uusjakotarpeen selvittämiseksi. Tarveselvityksen tuloksena 
uusjakojen kysynnän lasku saatiin katkaistua ja uusien uusjakokohteiden löytyminen Oulun 
läänistä johti muun muassa uuden uusjakotoimiston perustamiseen Ylivieskaan vuonna 1985 
(katso taulukko 2.2./1 ja kuva 5.3/1).    
 
 

 5.3.5 Kiinteistönmuodostamislain (554/95) valmistelu    
 

 Vuonna 1972 valtioneuvosto asetti komitean, jonka tehtävänä oli laatia ehdotukset kaava-
alueiden kiinteistönmuodostamista koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Tämän pääjohta-
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ja Lauri Kanteen johdolla toimineen periaatekomitean mietintö sisälsi muun ohella ehdotuk-
sen erityisen tilusjärjestelylain säätämiseksi. (Kom. 1974:8 s. 58–59.)  

 
 Vuonna 1975 valtioneuvosto asetti uuden komitean, jonka tehtäväksi annettiin pääjohtaja 

Kanteen johdolla laatia ehdotus jakolainsäädännön kokonaisuudistukseksi. Tämän kiinteis-
tönmuodostamiskomitea II:ksi kutsutun komitean tuli työssään ottaa huomioon periaatekomi-
tean työn tulokset sekä kiinnittää erityistä huomiota kiinteistönmuodostamisen yksinkertais-
tamiseen sekä siihen, että lainsäädäntö turvaisi edellytykset alueiden taloudelliselle rakenta-
miselle ja tarkoituksenmukaiselle käytölle sekä tätä koskevien suunnitelmien laatimiselle ja 
toteuttamiselle. (Kom. 1981:45 s. 1-2.)  

 
 Osa komitean jäsenistä teki opintomatkan Saksan Liittotasavaltaan6, jossa tutustuttiin sekä 

maa- ja metsätalousalueiden uusjakoihin että rakennusmaan järjestelyihin ja osa jäsenistä kä-
vi tutumassa uusjakotoimintaan Pohjanmaalla (Kom. 1981:45 s. 3-4). Uusjakojen osalta ko-
mitean mietinnössä esitettiin useita uudistuksia, joiden tarkoituksena oli nopeuttaa toimitus-
menettelyä ja lisätä asianosaisten vaikutusmahdollisuuksia. Komitea halusi myös lisätä uus-
jakojen käyttöä erilaisten maankäyttöhankkeiden toteuttamisen yhteydessä ja tehostaa yhteis-
työtä kunnan ja eri viranomaisten kesken (Kom. 1981:45 s. 14).  

 
Kiinteistönmuodostamiskomitea II:n mietintö sisälsi säädöstekstien lisäksi vain lyhyehköt 
yleisperustelut. Tästä syystä maa- ja metsätalousministeriö asetti vuonna 1983 työryhmän, 
jonka tehtäväksi annettiin laatia ehdotus jakolainsäädännön kokonaisuudistukseksi kiinteis-
tönmuodostamiskomitea II:n mietinnössään tekemien ehdotusten ja mietinnöstä annettujen 
lausuntojen pohjalta. Tämä hallitusneuvos Seppo Havun johdolla toiminut kiinteistönmuo-
dostamistyöryhmä jätti mietintönsä 4.5.1990.  
 
Työryhmän mietinnöstä pyydettiin lausunnot muun muassa keskeisiltä ministeriöiltä ja kes-
kusvirastoilta sekä maanjako-oikeuksilta ja kuntien keskusjärjestöiltä. Ainoina asiallisesti 
merkittävän kritiikin kohteina mietinnössä olivat rakennusmaan järjestely ja osittamisrajoi-
tukset. Lisäksi huomiota kiinnitettiin toimituslajien edelleen suureen lukumäärään. Uusjakoja 
koskevat säännökset sitä vastoin eivät herättäneet arvostelua. (MIL 1991;  MTH 1991;OM 
1991; Kiinteistöliitto 1991; SKL 1991;TKK 1991; VYH 1991.) Ainoastaan maanmittaushalli-
tus esitti lausunnossaan (MMH 1991 s. 5-7), että kiinteistönmuodostamislaki olisi tullut kes-
keisiltä osiltaan valmistella uudestaan. Perusteina uudelle valmistelulle maanmittaushallitus 
näki muun muassa sen, että uusjakojen osalta työryhmän esitys oli liiaksi maa- ja metsätalou-
den näkökohtiin pidättyvä. Maanmittaushallitus toivoikin, että uusjakotoimintaa kehitettäessä 
olisi huomioitu myös muut tarpeet kuin maa- ja metsätalouden edut (MMH 1991 s. 3 ja 22).  
Eduskuntakäsittelyssä työryhmän esitykseen uusjakosäädösten osalta ei juurikaan tehty muu-
toksia (MmVM 45/1994; LaVL 11/1994) ja uusi kiinteistönmuodostamislaki tuli voimaan täl-
tä osin lähes työryhmän esityksen mukaisena.   
 
 
5.4 Valtion rahoitustuen vaikutus uusjakoprosessiin 

 
 Vuonna 1889 annetulla julistuksella valtio ryhtyi lainoittamaan uusjakojen (isojaon järjestely-

jen) yhteydessä tehtyjä talouskeskusten siirtoja.  Siirtokustannukset maksettiin etukäteen val-
tion varoista ja ne perittiin takaisin siirtyjältä 10 vuoden takaisinmaksuajalla. Perusteluna siir-
tojen avustamiseen oli se, että jakotoimituksissa niillä oli varsin huomattava yleishyödyllinen 

                                                 
 6  Kantee teki jo kesällä 1963 opintomatkan Saksaan, tutustui siellä perusteellisesti saksalaiseen uusjako-

toimintaan ja julkaisi matkastaan laajan matkakertomuksen (Kantee 1963; 1964a ja 1964b). 
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merkitys. (Kom. 1887:7 s. 55–56.) Tämän jälkeen uusjakojen tukemislainsäädäntö on kehit-
tynyt siten, että valtion rahoitustukea saavien hankkeiden lajivalikoima on vähitellen kasva-
nut kattamaan muun muassa tie- ja kuivatusverkon perusparannukset, vedenhankinta- ja vie-
märilaitteiden rakentamisen, salaojituksen, pellonraivauksen ja metsityksen, maankäyttö-
suunnitelmien laatimisen ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. Lisäksi vuodesta 1938 
lähtien valtion varoista on voitu maksaa avustuksena osa uusjaon toimituskustannuksista.   

 
  Vuoden 1889 julistuksessa siirtokustannuksiin luettiin myös kustannukset tien tekemisestä ja 

pellon raivaamisesta uudelle siirtopaikalle. Esimerkiksi Laihian ja Jurvan pitäjien isojaon 
järjestelyssä vv. 1889–1909 siirrettiin tällä valtion tuella uudelle paikalle Laihialla 339 tilan 
talouskeskusta (67 % kaikista talouskeskuksista) ja Jurvassa 28 talouskeskusta (41 % kaikista 
talouskeskuksista). (Sarvi 1915 s. 167; Uljas 1983 s. 147.) 

 
  Vuonna 1919 annetun maanjakojen edistämisestä valtion varoilla (68/19) koskeneen asetuk-

sen mukaan kaikki siirtokustannukset maksettiin siirrettävien viljelystilojen osalta etukäteen 
valtion varoista. Etukäteen maksettujen kustannusten takaisinperintä alkoi 5 vuoden kuluttua 
ennakkomaksupäätöksen antamisesta ja takaisinmaksuaika oli 10 vuotta. Oleellinen uudistus 
asetuksessa oli myös siirron yhteydessä tehtyjen viemäriojitusten (valtaojitusten) lukeminen 
siirtokustannuksiin ja se, että enintään kolmannes siirtokustannuksista voitiin asianosaisen 
hakemuksesta jättää valtioneuvoston päätöksellä perimättä takaisin. (Haataja 1936 s. 152–
153; Uljas 1983 s. 148.) 

 
  Vuonna 1938 laki maanmittaustoimitusten avustamisesta valtion varoilla (avustuslaki, 

217/38) korvasi vuoden 1919 asetuksen.  Avustuslaissa valtion ennakkorahoitus ulotettiin kos-
kemaan siirtojen lisäksi uusjaon yhteydessä tarpeellisten tiehankkeiden rahoitusta. Takaisin-
perittävistä kustannuksista valtion avustusosuus yksityiselle henkilölle saattoi olla enimmil-
lään 50 % siirto- ja tientekokustannuksista (2 §).  Myös puolet toimitusinsinöörin palkkiosta 
voitiin jättää perimättä takaisin (4 §). Vuonna 1948 avustuslakia muutettiin niin, että uusjaon 
toimeenpanon kannalta tarpeelliset maankuivatushankkeet tulivat ennakkorahoituksen piiriin. 
Vuonna 1956 tuli mahdolliseksi maksaa siirtokustannusten ennakkoa myös siltä osin, kun siir-
topaikalle rakennettiin aikaisempaa paremmat rakennukset (ns. tasonkorotus) tai suoritettiin 
siirtojen johdosta tarpeellisia pellonraivauksia. (Haataja 1949 s. 298–299; Uljas 1983 s. 
148.)  

 
  Vuonna 1960 tuli voimaan tukemislaki (42/60), jossa suurten uusjakoalueiden (uusjakoalueen 

pinta-ala yli 3000 ha tai jakokunnassa vähintään 30 kpl yli 6 ha viljeltyä maata käsittävää vil-
jelmää) valtion avustusosuuksia nostettiin enimmillään 85 %:iin tie- ja kuivatuskustannuksista 
sekä 100 %:iin maanmittausmaksusta. Pienempien uusjakojen osalta tukemisehdot säilyivät 
suurin piirtein aiemman avustuslain tasoisina.  Samalla tukemislain piiriin kuuluvien hank-
keiden valikoima laajeni käsittämään metsäojitukset. Pyhäjoen kunnan uusjaossa suoritettiin-
kin vuosina 1962–1972 laaja metsäojitus tukemislain mukaisella rahoituksella. Ojitettavan 
alueen hyötyalue oli noin 10 000 ha ja ojamäärä noin 1 100 km. Puun tuoton vuotuisen lisä-
yksen ojitusalueella arvioitiin olleen noin 33 000 kuutiota. (Turunen 1997 s. 283; Uljas 1983 
s. 134–135.) 

 
  Vuonna 1981 annettiin edelleen voimassa oleva laki uusjakojen tukemisesta (24/81). Lain 

mukaan pääosa uusjaon kustannuksista maksetaan ennakkorahoituksena valtion varoista. Ne 
kustannukset, jotka eivät jää valtion lopulliseksi menoksi, peritään takaisin jako-osakkailta 
jaon päätyttyä vuotuismaksuina. Vuoden 1981 tukemislain perusteella salaojitukset tulivat 
valtion ennakkorahoituksen piiriin. Ensimmäinen uusjakorahoituksella tehty salaojitushanke 
oli Kaustisen kunnan Jylhän kylän salaojitus vuosina 1980–1985. Viimeisiä tukemislain ra-
hoituksen piiriin tulleita liitännäishankelajeja ovat ympäristövaikutusten (YVA) ja sosiaalisten 
vaikutusten (SVA) arviointi, jotka on toteutettu Hailuodon kunnan uusjaossa vuonna 1999 
(Pohjois-Pohjanmaan mmt 1999; Reinikainen 1999).  
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  Voimassa olevan tukemislain mukaan (6 §) maa- ja metsätalousministeriö voi päättää jo en-
nen kuin lopullinen päätös uusjaon toteuttamisesta on tehty, minkä osan tie- ja kuivatustöiden 
kustannuksista sekä mahdollisista siirtojen ja rationalisointiraivausten kustannuksista sekä 
kiinteistötoimitusmaksusta ja toimitusmenoista valtio maksaa lopullisena menonaan (avus-
tusosuus). Viimeksi vireille tulleissa uusjakohankkeissa ministeriön päätökset avustusosuuk-
sista ovat suuruusluokaltaan olleet seuraavia (Pohjanmaan mmt 2002a s. 17 ja 2002b s. 17): 

 
- 90 % kiinteistötoimitusmaksusta ja toimitusmenoista 
- 70 % tarkoituksenmukaisen tilussijoituksen aikaansaamiseksi tarvittavien teiden (päätei-

den) kustannuksista 
- 50 % muiden uusjaon yhteydessä rakennettavien teiden kustannuksista 
- 70 % tärkeimpien kuivatustöiden (valtaojitusten) kustannuksista 
- 50 % salaojitusten kustannuksista  
- 50 % tilojen siirtokustannuksista. 
 
Lisäksi perusparannusten kustannuksiin sisältyvä arvonlisävero palautetaan uusjaon jako-
osakkaille (Heiska & Teppo 2002 s. 4-5; Pohjanmaan mmt 2002a s. 17). 
 
Valtion varoista maksettujen kustannusten takaisin perittävän osan takaisinmaksu tapahtuu 
yksityisen henkilön ja kuolinpesän osalta yhdeksän prosentin suuruisina vuotuismaksuina, 
joista luetaan koroksi neljä prosenttia kulloinkin suorittamatta olevalle pääomalle ja muu osa 
pääoman lyhennykseksi. Muiden osakkaiden on suoritettava edellä tarkoitetuista kustannuk-
sista takaisin perittävä osa yhdellä kertaa. (Laki uusjakojen tukemisesta 450/90, 8 §.) 
 

 
 Tukemislakien merkitystä uusjakojen toimeenpanolle kuvaa uusjakoinsinööri Juhani Uljaan 

(1883 s. 149) toteamus, että ”ne loivat taloudelliset edellytykset Pohjanmaan uusjakotoimin-
nalle”. Uusjaoissa valtion rahoitustuella toteutettavat hankkeet ovatkin niiden edullisista ra-
hoitusehdoista johtuen olleet keino markkinoida uusjakoja maanomistajille. Toisaalta valtion 
rahoittamien liitännäishankkeiden määrän kasvusta on ollut osaltaan seurauksena uusjakojen 
työmäärä- ja rahoitustarpeen kasvu sekä uusjakojen läpimenoaikojen pitkittyminen. 
  
 
 
5.5 Tietokoneavusteinen uusjako 

 
 Tunnusomaista uusjaon toimitusprosessille on siinä käsiteltävien tietojen suuri määrä. Tästä 

syystä uusjaot ovatkin olleet Maanmittauslaitoksen kiinteistötehtävissä uranuurtajia auto-
maattisen tietojenkäsittelyn käyttöönotossa ja toimitusprosessin kehittämisessä tietoko-
neavusteiseksi. Kehitystyö käynnistyi 1960-luvun alkupuoliskolla uusjakojen tili- ja asiakir-
jaohjelmistojen suunnittelulla. (Lohenoja & Haataja 1994 s. 16–40; Routala 1973 s. 118; Ul-
jas 1983 s. 139.) 

 
  Kruunupyyn-Teerijärven uusjaossa metsä- ja viljelystilit laskettiin vuosina 1962–1968 tieto-

koneavusteisesti. Metsätilissä puustoa luettiin 34 000 ha:n alueelta ja työaikaa metsätilin te-
kemiseen käytettiin yhteensä noin 100 henkilötyövuotta. Punamultaa puustotilin maastotöissä 
kului noin 5 800 kg. (Uljas 1983 s. 139.) 

 
  Ala-Tornion kunnan Rauramonjärven uusjaossa kokeiltiin vuosina 1959–1971 atk:n käyttöä 

prosessin eri vaiheissa ja tehtiin tietokoneavusteisesti uusjaon nautintaselitelmä, jakokirja ja 
jakokirjan yhdistelmä, uusjaossa laaditut tilit, tilien yhdistelmä sekä tieyksikkölaskelmat (Rou-
tala 1967 s. 72–75; Routala 1973 s. 118–120).  
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 Vuonna 1980 maanmittaushallituksen asettama uusjakojen toimintaverkkotyöryhmä sai val-
miiksi ohjelmistopaketin, jolla voitiin tehdä uusjaon aikataulu-, resurssi- ja kustannusar-
violaskelmat toimintaverkkotekniikan (PERT -toimintaverkon) avulla. Kaarlelan maanmitta-
ustoimistossa suunniteltiin ja otettiin käyttöön vuonna 1982 uusjakojen tarveselvitysohjelma, 
jolla laskettiin erilaisia uusjaon hyötyjä kuvaavia tunnuslukuja. Samanaikaisesti siirryttiin 
kartoitusaineistojen muokkauksessa, kartanpiirtämisessä, pinta-alanlaskussa ja nautintaseli-
telmän laatimisessa HP86 -mikrotietokoneen, digitointipöydän ja TILUS -kartanpiirto-
ohjelman käyttöön. (Potka 1993 s. 15–16; Toimintaverkkotyöryhmä 1980.)   

 
 Laiteympäristön muutos 1980-luvulla HP ja VAX -tietokoneisiin mahdollisti uuden ja tähän 

saakka uusjakotehtävissä käytössä olleen tietokoneavusteisen MMT -sovellusympäristön ke-
hittämisen.   

 
  MMT -sovellusympäristöllä tarkoitetaan Maanmittauslaitoksessa tietokoneavusteisen maan-

mittaustoimituksen tekemiseksi kehitettyä ohjelmistopakettia. Sen keskeisiä ohjelmistoja ovat 
UJHYÖTY-, JATO-, MAAGIS- ja TILI -ohjelmistot.  

 
  UJHYÖTY -ohjelmisto on kiinteistörakenteen analysointiohjelmisto, jota käytettiin uusjaon 

valmisteluvaiheessa selvitettäessä tarkastelualueen maankäyttöyksiköiden tilussijoitusta ja 
laskettaessa tilannetta kuvaavia tunnuslukuja. UJHYÖTY -ohjelmisto on nykyisin integroitu 
osaksi JAKO -sovellusympäristöä.  

  
  JATO (JAkoTOimitusten ohjelmisto) on relaatiotietokantaan pohjautuva ohjelmisto, jolla 

hallitaan toimituksen kannalta tärkeimpien asiakkaita ja kiinteistöjä koskevien tietojen tallen-
nus, selailu ja muuttaminen, tehdään osittelu sekä tulostetaan kohdekuvaus (nautintaselitel-
mä), jakokirja ym. asiakirjoja (MML 1997a s. 1). 

 
  MAAGIS (MAAnmittauslaitoksen Geographigal Information System) on maastotietojen käsit-

telyyn kehitetty ohjelmisto, jolla käsitellään sekä kohteiden sijainti että ominaisuustietoja tie-
tokoneavusteisessa ympäristössä (MML 1997a s. 1). 

 
  JATO- ja MAAGIS -ohjelmistoilla muodostetaan ja ylläpidetään uusjaon keskeiset tietovaras-

tot, joita ovat JATO -tietokanta ja numeerinen toimituskartta. TILI -ohjelmistoa taas käyte-
tään uusjaon tilien ja kustannusosittelun sekä niitä koskevien yhdistelmien tekemiseen. (MML 
1997a s. 1.)  

 
 

Maanmittauslaitoksessa otettiin käyttöön 1990-luvun alussa MMT -sovellusympäristössä tie-
tokoneavusteisen tilusjärjestelyn tuotantoprosessi. Tietokoneavusteisessa tilusjärjestelypro-
sessissa uusjako kuvattiin ensimmäistä kertaa toteutettavaksi yhtenä prosessikokonaisuutena 
jaon edellytys- ja laajuuspäätöksestä sen rekisteröintiin saakka. (Lind 1985; Tuomaala 1985; 
Tella 1987; MML 1997a s. 3-9, Vitikainen 1999b s. 121–122.)  

 
Aulis Tenkasen johdolla kehitettiin Maanmittauslaitoksessa vuosina 1985–1990 JELP (ja-
koehdotuksen laatiminen peltoalueille) ja JELM (jakoehdotuksen laatiminen metsäalueille) -
ohjelmistot. Niiden avulla voidaan laatia matemaattisen ohjelmoinnin keinoin yleispiirteisiä 
jakoehdotuksia optimoimalla niille ilmoitettuja kriteereitä, kuten tilusten keskietäisyyttä talo-
uskeskuksesta ja palstalukua annettujen rajoitusehtojen puitteissa. (Tenkanen 1988 ja 1990b.) 
 
Vuonna 1998 otettiin Maanmittauslaitoksessa käyttöön JAKO -paikkatietojärjestelmä, jonka 
avulla tehdään yleisimmät kiinteistötoimitukset, pidetään yllä kiinteistörekisteriä ja hoidetaan 
laitokselle kuuluvat tietopalvelutehtävät. JAKO -tuoteperhettä on vähitellen laajennettu niin, 
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että se tällä hetkellä sisältää muun muassa kiinteistörekisterin ja kiinteistörekisterikartan, 
Maanmittauslaitoksen maastotietokannan ja kiinteistöjen kauppahintarekisterin. Lisäksi jär-
jestelmän tietokantaan voidaan ladata toimitustuotannon tarpeisiin erilaisia kartta- ja ilmaku-
va-aineistoja, kuten IACS -peltolohkorekisteriaineisto, digitaalisia ilmakuvia, puuston satel-
liittikuvia sekä metsäsuunnitelmatiedostoja. Vuoden 2002 alusta tässä JAKO -
tuotantoympäristössä otettiin käyttöön jakotoimitus- ja arviointisovellus, jonka avulla kaikki 
tämän jälkeen vireille tulevat uusjaot ja osa jo aiemmin käynnistyneistä uusjaoista tullaan te-
kemään. (JAKO II 1998 s. 2-21.) 
 
 

 5.6 Yhteenveto historiallisesta katsauksesta 

 5.6.1 Maanjakotoimitusten tarve 
 
 Valtiovallan näkökulmasta sarkajakojen ensisijaisena tarkoituksena oli valtion verotulojen 

turvaaminen ja oikeudenmukaisen verotuksen aikaansaaminen. Maaverojen aikakaudella ha-
luttiin varmistaa maanomistajien verolukujen vastaavan heidän nauttimiensa tilusten tuotto-
kykyä.  Isojakotoiminnan alkuaikoina tämä veropoliittinen tavoite näkyi edelleen konkreetti-
sesti silloin, kun ennen varsinaista isojakoa alueella suoritettiin valtion määräyksestä uusi ve-
rollepano.  

 
 Isojaon tavoitteet olivat yleistaloudellisia. Valtiovalta halusi niiden avulla toteuttaa tärkeiksi 

koettuja yhteiskunta-, maatalous- ja asutuspoliittisia päämääriä. Haluttiin lisätä talonpoikien 
vapautta päättää heidän yksityisessä nautinnassa olleiden tilustensa käytöstä ja jakaa yhteis-
käytössä olleet metsät niiden haaskauksen ehkäisemiseksi yksityisomistukseen. Kiinteistöra-
kenteen parantaminen nähtiin myös keinoksi alentaa maataloustuotteiden tuotantokustannuk-
sia ja lisätä tuotannon määrää muun muassa pellonraivausten avulla. Isojakoon heti sen alku-
vaiheessa yhdistettyä liikamaan erottamismenettelyä valtio perusteli mahdollisuudella edistää 
sen avulla uudisasutusta. Myöhemmin isojakotoiminnan siirtyessä pohjoisempiin maakuntiin 
liikamaan erottamisesta tuli oikeusjärjestyksen hyväksymä keino vakiinnuttaa valtion maan-
omistusoikeus laajoihin erämaa-alueisiin. Laillistuneen isojaon jälkeen valtion maa oli maas-
tossa erotettu laillisilla rajoilla yksityisomistuksessa olevasta maasta ja näkyi omina kiinteis-
töyksikköinä toimitus- ja kiinteistörekisterikartoilla. 

 
 Uusjakojen tavoitteet ovat olleet valtiovallan näkökulmasta taas ensisijaisesti maatalouspoliit-

tisia. Kiinteistörakennetta parantamalla on haluttu alentaa maatilatalouden tuotantokustan-
nuksia ja samalla on tarpeen mukaan pyritty joko lisäämään tai supistamaan tuotannon mää-
rää. 

 
 Maanomistajien näkökulmasta sarkajaossa, isojaossa ja uusjaoissa on ollut kyse tuotanto-

resurssien käytön tehostamisesta tilanteissa, joissa tuotannon taloudellisessa ympäristössä on 
tapahtunut perusteellisia muutoksia. Muutokset ovat voineet johtua kilpailusta niukoista tuo-
tantotekijöistä, muutoksista tuotteiden hintasuhteissa, teknisestä kehityksestä tai markkinoi-
den laajentumisesta tahi supistumisesta. Muutosten seurauksena maanomistajat ovat yrittä-
neet sopeuttaa tuotantonsa uuteen taloudelliseen tilanteeseen. Jos uuden tilanteen mahdollis-
tamia taloudellisia hyötyjä (tulonlisäyksiä) ei ole voitu saavuttaa olemassa olevan kiinteistö-
rakenteen vallitessa, maanomistajille on syntynyt tarve tilusten järjestelyihin. Tämä kansain-
välisestikin todennettu (Dahlman 1980 s. 179–180; Pettersson 1983 s. 35) maanomistajaläh-
töinen järjestelyjen tarve on Suomessa näkynyt muun muassa isojakojen kysynnän kasvuna 
1700-luvun lopulla, kun maataloudessa siirryttiin komivuoroviljelyyn, sekä erityisesti uusja-



 

 

60  

kojen (isojaon järjestelyjen) kysynnän voimakkaana kasvuna 1870-luvulta alkaen, kun maata-
louden tuotantosuunta muuttui viljanviljelystä karjataloustuotantoon ja kun otettiin käyttöön 
uusia tuotantovälineitä.  

 
  Petterssonin (1983 s. 35) mukaan maanomistajien aloite kiinteistörakenteen parantamiseen 

tähtäävän maareformin käynnistämiseksi edellyttää myös sitä, että on olemassa uskottava 
toimitusmenettely ja puolueettomaksi koettu organisaatio järjestelyn toteuttajaksi. Lisäksi 
edellytyksenä on, että järjestelyn hyödyt kattavat maanomistajille siitä maksettavaksi aiheutu-
vat kustannukset suhteellisen lyhyen (näköpiirissä olevan) ajanjakson kuluessa. 

 
 

 5.6.2 Toimitusprosessi 
 

Isojaossa otettiin käyttöön vuosien 1749 ja 1757 asetuksissa nelivaiheinen toimitusprosessi, 
jossa jaon valmisteluvaihe, inventointivaihe, suunnitteluvaihe ja toimeenpanovaihe olivat sel-
västi toisistaan erotettuja ja seuraavaan vaiheeseen siirtyminen vaati edellisen vaiheen laillis-
tumista. Tämä toimitusmenettely on osoittautunut varsin elinvoimaiseksi ja mukautumisky-
kyiseksi. Sen avulla toteutettiin noin 200 vuotta kestänyt ja tähän mennessä laajin maareformi 
koko Suomessa. Pääpiirteet isojaon vaiheittaisesta ja maanmittarivetoisesta toimitusmenette-
lystä ovat edelleen havaittavissa KML:n mukaisissa tilusjärjestelytoimituksissa. Ainoita oleel-
lisia muutoksia prosessin perusrakenteeseen ovat olleet inventointi- ja suunnitteluvaiheen yh-
distyminen vuoden 1848 MO:ssa ja prosessin tehtävien lisääntyminen valtion rahoitustuella 
toteutettavien siirtojen ja erilaisten liitännäishankkeiden määrän kasvaessa.  

 
 Maanomistajien määräysvalta prosessin toimeenpanossa on sitä vastoin pienentynyt oleelli-

sesti siirryttäessä sarkajaosta isojakoon ja edelleen uusjakoihin. Taulukossa 5.6/1 on esitetty 
maanjakotoimitusten toimijoiden päätösvallan käytössä tapahtuneita muutoksia eri aikakausi-
na suoritettujen jakotoimitusten keskeisten tehtävien osalta. 
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 Taulukko 5.6/1  Päätösvallan jakautuminen toimijoiden kesken eri maanjakotoimituksis-
sa 

 
Tehtävä / toimenpide Toimituslaji/päätöksentekijä / toimija 
 
Hankeen vireilletulo 

Sarkajako: Maanomistajien aloite (esim. 1/6 maanomistajista). 
Isojako: Vähintään yhden maanomistajan hakemus tai yleensä maa-
herran määräys ilman maanomistajien myötävaikutusta. 
Uusjako MO 1848: Vähintään yhden maanomistajan hakemus ja 
kaikkien maanomistajien yksimielinen suostumus tai senaatin OO:n 
suostumus.   
Uusjako AJ 1916 ja JL 1951: Vähintään yhden maanomistajan ha-
kemus ja toimitusmiesten päätös edellytyksistä.  
Uusjako JL 1975: Vähintään yhden maanomistajan hakemus tai 
maanmittaustoimiston määräys ja toimitusmiesten päätös edellytyk-
sistä. 
Uusjako KML 1995: Vähintään yhden maanomistajan tai hankeuus-
jaossa hankkeen toteuttajan hakemus tahi maanmittaustoimiston 
määräys ja toimitusmiesten päätös edellytyksistä. 
 

 
Prosessin johto 

Sarkajako: Maanomistajat itse tai heidän valitsemansa jakomiehet. 
Isojako - uusjako KML 1995: Maanmittari (toimitusmiehet). 
 

 
Tilusten mittaus ja kar-
toitus 

Sarkajako: Maanomistajat itse tai heidän valitsemansa jakomiehet. 
Isojako: Maanmittari (maanomistajien valitsema). 
Uusjako MO 1848 - KML 1995: Maanmittari (toimitusinsinööri). 
 

 
Jyvitys: 
 
 

Sarkajako: Ei suoritettu.  
Isojako: Maanomistajien sopimus (ellei sopimukseen päästy MO 
ratkaisi erimielisyydet). 
Uusjako MO 1848: Maaomistajien yksimielinen sopimus tai toimi-
tusmiesten päätös. 
Uusjako AJ 1916 - KML 1995: Toimitusmiesten päätös. 
 

 
Jakosuunnitelman laa-
timinen 

Sarkajako: Maanomistajat itse tai heidän valitsemansa jakomiehet. 
Isojako: Maanomistajien sopimus (ellei sopimukseen päästy MO 
ratkaisi erimielisyydet). 
Uusjako MO 1848 - KML 1995: Toimitusmiesten päätös. 
 

 
Talouskeskusten siirrot 

Sarkajako: Ei suoritettu.  
Isojako: Maanomistajien sopimus (ellei sopimukseen päästy MO 
päätti siirroista). 
Uusjako MO 1848: Toimitusmiesten päätös tai toimitusmiesten hy-
väksymä maanomistajien sopimus. 
Uusjako AJ 1916 - KML 1995: Toimitusmiesten päätös. 
 

  
 
 Toimituksen pitkä kestoaika on ollut sekä isojakojen että uusjakojen ongelmana. Pisimmil-

lään jaot ovat kestäneet vuosikymmeniä. Käytännössä yhteinen tekijä kestoaikojen pitkitty-
miseen eri aikoina tehdyissä maanjaoissa ovat olleet odotusajat (viiveet) prosessin käynnis-
tymis- ja lopetusvaiheissa sekä eri työvaiheiden ja tehtävien välillä. Odotusaikoja ovat aiheut-
taneet muun muassa: 
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- Maanmittaripula isojaon käynnistymisvaiheessa vuosina 1760–1775, vuokra-
alueiden itsenäistämisvaiheessa vuosina 1919–1931, sotien aikana vuosina 
1939–1944 ja maanhankintalain toimeenpanoaikana vuosina 1945–1950 (Saa-
renheimo 1983 s. 24; Savola 1997 s. 5-16; Uljas 1983 s. 128–131).   

- Hankkeiden sattumanvaraisesta vireilletulosta johtuva tehtävien ajoittainen 
ruuhkautuminen (Pettinen 1983 s. 165–168). 

- Toimitusprosessin vaiheittaisuudesta johtuva mahdollisuus saada toimitus 
useita eri kertoja oikeuden tutkittavaksi ja oikeudenkäyntien hitaus (Hyvönen 
2001 s. 149; Suomaa 1983b 114; Wiiala 1969 s. 280–284). 

- Toimitusinsinöörien vaihtuvuus toimitusten kestäessä (Lappi 1971 s. 92–93). 
 
Keskushallinto on pyrkinyt vaikuttamaan uusjakojen läpimenoaikoihin ja hankkeiden sisäl-
töön aina vuoden 1975 jakolain osittaisuudistukseen saakka varsin pikkutarkalla ohjeistuksel-
la, joka on määrittänyt yksityiskohtaisesti prosessin eri tehtävien sisällön ja toteuttamistavan. 
Vasta tarve monipuolistaa menettelytapoja tietokoneavusteisen uusjaon ja numeeristen kartta-
aineistojen käyttöönoton myötä ovat muuttaneet ohjeistuksen sisältöä siten, että tällä hetkellä 
ne antavat ainoastaan yleispiiteiset puitteet eri tehtävien suorittamiselle.   
 
 Maanmittauslaitos tehosti tärkeiden jakotoimitusten ja ennen kaikkea uusjakojen yksityiskoh-

taista ohjausta ja valvontaa erityisesti 1930 -luvun loppupuolella. Vuonna 1938 perustettiin 
maanmittaushallitukseen tähän tehtävään jakotoimitusten tarkastajan virka. Samanaikaisesti 
toimitusinsinööreille annettiin yksityiskohtaisia ohjeita uusjakojen toimeenpanosta (kiertokir-
jeet 14.9.1937 n:o 44, 10.3.1938 n:o 46 ja 21.3.1938 n:o 49) ja määrättiin, että toimitusinsi-
nöörien oli määräajoin eli kolme kertaa vuodessa lähetettävä selostus käsiteltävinään olleissa 
uusjaoissa selostuskaudella suoritetuista toimenpiteistä ja saavutetuista tuloksista. Lisäksi se-
lostuksessa oli esitettävä suunnitelma siitä, mitä tehtäviä uusjaossa aiottiin seuraavalla vuo-
sineljänneksellä tehdä ja mitä henkilökuntaa jaon toimeenpanoon tarvittiin. (Suomaa 1983b s. 
114.) 
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 6 UUSJAKO SUOMESSA - PROSESSIN OSITUS   
 
 Uusjaon toimitusprosessi ositetaan tässä luvussa jakamalla se osaprosesseihin sekä osaproses-

sit edelleen työvaiheisiin. Uusjaon työvaiheet on tarkastelussa ryhmitelty viiteen ydinproses-
siin, johtamisprosessiin ja viiteen erityisesti uusjakotoimitukseen liittyvään tukiprosessiin. Li-
säarvoa asiakkaille tuottavina uusjaon ydinprosesseina esityksessä on kuvattu tarveselvitys-, 
tilusjärjestely-, perusparannus- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessi sekä uusjaon yhtey-
dessä toteutettavan kaavoitusprosessin niveltyminen muihin uusjaon osaprosesseihin (katso 
kuva 3.3/3).  

 
 Uusjaon tukiprosesseja, jotka avustavat ydinprosesseja ja luovat edellytykset niiden toimin-

nalle, ovat kaikki maanmittaustoimiston tukiprosessit (katso kuva 3.3/2). Uusjakotoimituk-
seen liittyy kuitenkin eräitä sille luonteenomaisia tehtäväkokonaisuuksia, jotka on tässä esi-
tyksessä haluttu kuvata erikseen uusjaon ydinprosesseihin liittyvinä uusjaon tukiprosesseina. 
Näinä uusjaon erityisinä tukiprosesseina on tarkasteltu uusjakoon liittyviä kiinteistönmuodos-
tustehtäviä, maanhankintaa, valvontatehtäviä, yhteistoimintaa sidosryhmien kanssa ja tietova-
rastojen ylläpitoa (katso kuva 3.3/3).  

 
 Vuonna 2002 Maanmittauslaitoksessa otettiin käyttöön JAKO -tuoteperheeseen kuuluva uusi 

jakotoimitus- ja arviointisovellus, jolla kaikki tästä eteenpäin vireille tulevat uusjaot tullaan 
tekemään. Sen lisäksi osa ”vanhoista” uusjaoista tullaan siirtämässä JAKO -ympäristöön ja 
loput toimitukset pyritään lopettamaan mahdollisimman nopeasti MMT -sovellusympäristössä 
(katso kohta 5.10).  Tässä esityksessä prosessin työvaihe- ja tehtäväkuvaukset on pyritty laa-
timaan tuotantoympäristön ohjelmasovelluksista riippumattomiksi (universaaleiksi) siten, että 
ne perustuvat MMT -sovellusympäristössä saatuihin kokemuksiin, mutta ovat käyttökelpoisia 
myös uudessa JAKO -tuotantoympäristössä.   

 
 Liitteissä A ja B on tässä luvussa kuvatut prosessien työvaiheet edelleen ositeltu tehtäviksi ja 

alimmalla työn osittelutasolla osatehtäviksi (= työrupeama, työpaketti, work package), joiden 
vaatima työmäärä on arvioitavissa ja joiden lähtöaineistot ja tulos voidaan konkreettisesti 
määritellä. 

 
 

 6.1 Uusjaon tarveselvitysprosessi 

 6.1.1 Lähtökohdat 
 
Maanmittauslaitos tekee tilusjärjestelyjen tarveselvityksiä, joiden tavoitteena on arvioida se-
kä alueellisesti että hankekohtaisesti erityyppistä tilusjärjestelytarvetta ja kohdentaa toimin-
taan käytettävissä olevat resurssit tarkoituksenmukaisesti. Tämän lisäksi tarveselvitysmenet-
telyn avulla voidaan (MML 1995d s. 4): 
 

- jakaa hankkeen valmistelu tarkkuudeltaan ja sisällöltään eri päätöksentekovaiheiden 
mukaan 

- varmistaa sidosryhmien erilaisten näkökohtien huomioonottaminen ja monipuolisen 
asiantuntemuksen käyttö hankkeen valmistelussa 

- korostaa toiminnallisten ja muiden lähtökohtien ja tavoitteiden merkitystä suunnitte-
lussa ja päätöksenteossa 

- antaa hankkeelle oikea kattavuus pitämällä suunnittelusta saatavaa informaatiota kes-
keisenä osana päätöksentekoa 
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- kuvata uusjakohanke tavoitteiden, aikataulun, kustannusten, hyödyn ja toimenpiteiden 
osalta eri sidosryhmien ymmärtämässä muodossa  

- tehdä mahdolliseksi hankkeen johdonmukainen seuranta niin, että tarveselvitysvai-
heessa asetettujen tavoitteiden toteutuminen voidaan uusjaon toimeenpanovaiheessa 
todeta. 
 

Maanmittauslaitoksen tilusjärjestelystrategia vuosille 2002–2006 on uudistanut tarveselvitys-
prosessin sisältöä. Uudistusten tavoitteena on ollut kytkeä uusjaot ja yleensä tilusjärjestely-
toiminta yhä enemmän maakunnallisiin ja muiden viranomaisten kehittämishankkeisiin ja 
näin tiiviimmin tukea maaseudun maankäytön rakenteiden tavoitteellista kehittämistyötä. 
(MML 2002b s. 13.)   

  
 

 6.1.2 Tarveselvityksen työvaiheet 
 
Maanmittauslaitoksen tilusjärjestelystrategiassa (MML 2002b) kuvattua varsinaista uusjako-
jen kohdekohtaista tarveselvitysprosessia edeltää maanmittaustoimistoissa virkatyönä tehtävä 
alueellisten tilannearvioiden laatiminen ja tilusjärjestelyasioista tiedottaminen.  
 
 
Alueelliset tilannearviot 
 
Maanmittauslaitos kerää valtakunnallisella ja alueellisella tasolla tietoja eri alueiden kiinteis-
törakenteen nykytilasta ja sen parantamismahdollisuuksista, aluekehitys- ja aluehallintovi-
ranomaisten näitä alueita koskevista tavoitteista ja suunnitelmista sekä niiden yhtymäkohdis-
ta maankäytön kehittämiseen. Toiminnan tarkoituksena on saada aikaan ja päättäjien tietoon 
koko valtakunnan kattavat alueelliset tilannearviot olemassa olevista tilusrakenteista sekä 
niiden muutostarpeista ja -mahdollisuuksista. Samalla tilannearvioissa kartoitetaan mahdolli-
suudet edistää tilusjärjestelyjen avulla muiden viranomaisten suunnitelmien toteutumista, 
paikannetaan arvion kohdealueiden käyttöyksiköiden ja tilusrakenteen kehittämistarpeet sekä 
selvitetään kohdekohtaisen tiedottamisen tarpeet ja tavat. (MML 2002b s. 16–18.) 
 
Maanmittauslaitoksen tilusjärjestelystrategian mukaan alueellisia tilannearvioita tehdään ko-
ko maan kattavasti yhteistyössä aluekehitys- ja aluehallintoviranomaisten kanssa. Aluksi, 
vuosina 2002–2003, maanmittaustoimistot laativat tilannearvioita kuntakohtaisina otantoina 
(2-4 kuntaa/maanmittaustoimisto), jonka jälkeen toimintaa voidaan laajentaa peltojen raken-
neselvityksinä muihinkin kuin otannassa mukana olleisiin kuntiin. (MML 2002b s. 16–18.) 
 
 
Tiedottaminen 
 
Alueellisten tilannearvioiden tuloksista kerrotaan tiedotusvälineille, yhteistyökumppaneille ja 
mahdollisten uusjakoalueiden maanomistajille. Maanmittauslaitoksen tarkoituksena on tilan-
nearvioista tiedottamisen avulla tehdä tunnetuksi paikalliset alue- ja tilusrakenteet ja niitä 
koskevat ohjelmat ja suunnitelmat sekä maanmittauslaitoksen tarjoamat tilusjärjestelypalve-
lut. (MML 2002b s. 17.) 
 
Tiedottamisen kohteina olevia yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä ovat esimerkiksi tuotta-
ja- ja neuvontajärjestöt, aluekehitysviranomaiset, maakuntaliitto ja kunnat (MML 1998a 
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s.11). Kohdekohtainen tiedottaminen organisoidaan yhteistyössä kuntien kanssa siten, että 
ensimmäiseksi tilusjärjestelyasioista pyritään kertomaan kohdealueen kunnan virka- ja luot-
tamusmiehille sekä alueella toimiville järjestöille. Vasta tämän jälkeen järjestetään paikallisia 
tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia mahdollisen uusjaon kohdealueen maanomistajille. Toimi-
tusprosessin näkökulmasta tämän kohdekohtaisen tiedottamisvaiheen tavoitteena on siirtyä 
nopeasti sellaiseen uusjaon valmisteluun, jota ohjaavat toisaalta tieto muutostarpeista ja -
mahdollisuuksista ja joka toisaalta tapahtuu muutoksia haluavien maanomistajien ja/tai pe-
rusinfrastruktuuriin muutoksia suunnittelevien toimijoiden aloitteesta. (MML 2002b s. 17.)  
   
 
6.1.2.1 Kohdekohtainen tarveselvitys 
 
Kohdekohtaisen tarveselvityksen päämäärä on yksittäisen uusjakohankkeen lähtökohtien ja 
tavoitteiden selvittäminen sekä toimenpide-ehdotuksen laatiminen (valmistelu). Lisäksi tar-
veselvityksen avulla varmistetaan, että uusjakotoiminta on asiakas- ja ongelmalähtöistä ja et-
tä palvelut sekä niiden saatavuus ja priorisointi ovat yhdenmukaisia koko maassa (toteutta-
miskelpoisuusselvitys). (MML 2002b s. 3.) 
 
Tiedotuskokousten jälkeen maanmittaustoimisto päättää mahdollisesta uusjaon valmistelu-
vaiheen eli tarveselvitysprosessin käynnistämisestä. Tähän vaaditaan pääsääntöisesti hake-
mus, jossa aloitteentekijöinä voivat olla kohdealueen maanomistajat, aluekehitys- tai aluehal-
lintoviranomainen, kunta, kiinteistörakenteeseen vaikuttavan hankkeen toteuttaja (hankeuus-
jako) tai KML:n 68 §:n mukaisessa hankkeessa maanmittaustoimisto. Maanmittaustoimiston 
määräysvallan käyttö halutaan kuitenkin rajata tilanteisiin, joissa pääongelmana on kiinteistö-
järjestelmän epäselvyys tai joissa valmistelun ensisijaisena perusteluna on muu yleinen etu. 
(MML 2002b s. 18; Ylikangas 2002.) 
 
 Maanmittaustoimiston mahdollisuutta uusjaon vireille panemiseen voidaan käyttää esimerkik-

si silloin, kun maanmittaustoimisto osallistuu maakuntaliittojen johdolla tapahtuviin maaseu-
dun aluekehittämishankkeisiin. Tällöin uusjako voi olla keino edistää suunnitelmien toteutta-
mista ja toimituksen edellytykset ja laajuus voidaan tutkia yhteistyössä maanomistajien kans-
sa ilman, että kenenkään maanomistajan tarvitsee hakea toimitusta. (TMK 8.2.10.) 

 
 
Maanmittaustoimiston päätös tarveselvityksen käynnistämisestä voi olla joko toimitusinsi-
nöörille annettu toimitusmääräys tai hankkeiden valmisteluun erikoistuneelle toimitustiimille 
annettu tehtäväksianto (Sillanpää 2002; Virnes 2002). Tarveselvitysvaiheen osia ovat kohde-
alueen ongelma- ja tavoitekartoitus, toimenpide-ehdotuksen laatiminen ja hankkeen toteutta-
miskelpoisuuden selvittäminen (MML 2002b s. 18). Nämä osat yhdessä muodostavat kiin-
teistörakenneselvityksen, joka on samalla KML:n 70.1 §:n mukainen selvitys uusjaon edelly-
tyksistä ja laajuudesta sekä yleispiirteinen selvitys uusjaossa noudatettavista periaatteista ja 
siinä suoritettavista toimenpiteistä (katso kuva 6.1/1).  
 

 
Ongelma- ja tavoitekartoitus 
 
Ongelma- ja tavoitekartoituksessa selvitetään kohdealueen maankäytön alueelliset ja käyt-
töyksikkökohtaiset rakenteet sekä niitä koskevat ongelmat ja kehittämistavoitteet. Oleellinen 
osa ongelma- ja tavoitekartoitusta on kohdealueen maanomistajien kanssa käytävät tavoite-
keskustelut sekä kunnan, eri viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa pidettävät asian-
tuntijaneuvottelut. Asiantuntijaneuvottelut ja yhteistyö sidosryhmien kanssa (alueellinen yh-
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teistoiminta) uusjaon valmisteluvaiheessa nähdään Maanmittauslaitoksessa tärkeäksi myös 
kehitettäessä eri osapuolten asenteita ja osaamista sekä koottaessa ja keskitettäessä käytettä-
vissä olevia voimavaroja. (MML 2002b s. 13.) 
 

Kiinteistönmuodostamislaki korostaa tarvetta tarjota asianosaisille mahdollisuus osallistua 
uusjakotoimituksessa tapahtuvaan asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Asiaa selvittä-
neen Kotkasaaren työryhmän mukaan erityisesti asianosaisten valitsemien edustajien osallis-
tuminen uusjaossa käsiteltävien asioiden valmisteluun parantaa asianosaisten vaikutusmah-
dollisuuksia ja antaa toimitusmiehille jo varhaisessa vaiheessa paikallista tietoa alueen olois-
ta. (MMM 1996 s. 29–30.)  
 

 
Lähtöaineistoina ongelma- ja tavoitekartoituksessa voidaan käyttää Maanmittauslaitoksen 
maastotietokantaa, MMM:n peltolohkorekisterin (IACS) tietoja [peltolohkojen reunaviivat 
(GEN), omistus- ja vuokratiedot (OMI), henkilötiedot (HLO) ja talouskeskustiedot (ECO)], 
JAKO -tietojärjestelmää (kiinteistörekisteriä ja kiinteistörekisterikarttaa), kiinteistötietojär-
jestelmää (KTJ), alueellisia metsäsuunnitelmia (metsäkeskusten SOLMU -aineistoa), numee-
risia ortokuva- ja kartta-aineistoja, kaavatietoja sekä eri viranomaisten hankesuunnitelmia. 
Uusjaon valmisteluvaiheessa kerättävät ja muokattavat lähtöaineistot muodostavat JAKO -
tietojärjestelmään numeerisen tietokannan, jonka sisältöä voidaan käyttää ja tarvittaessa tar-
kentaa uusjaon käynnistyttyä prosessin myöhemmissä vaiheissa. (TJ-tiimi 2002a s. 5-7.)  
 
 
Toimenpide-ehdotus 
 
Ongelma- ja tavoitekartoituksen perusteella laadittavan toimenpide-ehdotuksen sisältö mää-
räytyy aina tapauskohtaisesti. Toimenpide-ehdotuksen osia ovat kohdealueen rajaus, kuiva-
tusten ja muiden perusparannusten suunnittelu, uuden kiinteistöjaotuksen alustava suunnitte-
lu, uusjaon hyötyjen ja kustannusten arviointi ja hankkeen aikataulun suunnittelu. Esimerkik-
si peltoalueelta tehtävässä toimenpide-ehdotuksessa voidaan kuvata lohkoluvun muutosmah-
dollisuus käyttöyksiköittäin, tilustieverkoston muutos, päävaltaojaverkoston muutos, muiden 
tie- ja kuivatushankkeiden rakentamistarve, siltojen ja rumpujen kunnostamistarve, vesistö-
jen, yleisten teiden, suojelualueiden yms. kunnostaminen, tilakoon kasvattaminen ja kylära-
kenteen parantaminen. Muutosten toteuttamiskeinoina toimenpide-ehdotuksessa voidaan ku-
vata uusjaossa toteutettavat lohkojen yhdistämiset ja yhteen kokoamiset, raivaukset ja metsi-
tykset, tie- ja kuivatusverkon saneeraukset, alueellinen yhteistoiminta, maankäyttölajien 
vaihdot osakasten kesken (esimerkiksi peltoa metsään) ja valtion maanvälitystoiminta. (Poh-
janmaan mmt 2002a s. 10; TJ-tiimi 2002a s. 7.)  

 
 

Toteuttamiskelpoisuusselvitys 
 
Toimenpide-ehdotuksen pohjalta laaditaan hankkeen toteuttamiskelpoisuusselvitys. Siinä esi-
tetään hankkeen alustava kustannusarvio ja toteuttamisaikataulu sekä edullisuusvertailu uus-
jaon eri toteuttamisvaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta. Lisäksi toteuttamiskelpoisuus-
selvitysvaiheessa varmistetaan hankkeen toteuttamiseen käytettävissä olevat resurssit ja han-
kitaan uusjakojen tukemisasetuksen 1 §:n mukainen MMM:n rahoituspäätös.  
 
Viimeistään toteuttamiskelpoisuusselvityksen valmistuttua järjestetään maanomistajille tiedo-
tus- ja keskustelutilaisuus, jossa ongelma- ja tavoitekartoitus, toimenpide-ehdotus sekä hank-
keen toteuttamiskelpoisuusselvitys käsitellään. Samassa yhteydessä asianosaisille varataan 
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mahdollisuus tehdä niitä koskevia muistutuksia ja huomautuksia. Tarvittaessa toimenpide-
ehdotusta ja toteuttamiskelpoisuusselvitystä vielä korjataan muistutusten ja huomautusten pe-
rusteella, jonka jälkeen selvitetään asianosaisten kannatus hankkeen toimeenpanolle. (Virnes 
2002.) 
 
Uusjaon tarveselvitysprosessi päättyy toimitusmiesten tekemään uusjakopäätökseen (KML 
70.2 §:n mukainen päätös hankkeen edellytyksistä ja uusjakoalueen laajuudesta). Oleellista 
uusjaon valmisteluvaiheessa on asianosaisten ja toimitusmiesten vuorovaikutuksen kannalta 
se, että sekä hankkeen kannattajat että sen vastustajat voivat olla mukana hankkeen valmiste-
lussa aina uusjakopäätöksen tekemiseen saakka. Tällä pyritään siihen, ettei asianosaisia pako-
tettaisi vielä kesken valmisteluprosessin ottamaan kantaa halukkuudestaan osallistua uusjaon 
toimeenpanoon. (Virnes 2002.) 
 
Uusjaon valmisteluvaiheen työkaluksi on Maanmittauslaitoksessa 1990-luvulla kehitetty 
kiinteistörakenteen analysointiohjelmisto (UJHYÖTY -ohjelmisto), joka tällä hetkellä on in-
tegroitu osaksi Maanmittauslaitoksen JAKO -järjestelmän jakotoimitus- ja arviointisovellus-
ta. Aikaisempaan verrattuna JAKO -tuotantoympäristö monipuolistaa mahdollisuuksia kuva-
ta olemassa olevaa ja uusjaon jälkeistä kiinteistörakennetta erilaisten tunnuslukujen ja kartta-
esitysten avulla. Samalla se antaa asianosaisille, toimitusmiehille ja muille uusjakohankkee-
seen osallistuville aiempaa tarkemman kuvan uusjaon kokonaisvaikutuksista kohdealueen 
kehitykseen jo uusjaon tarveselvitysvaiheessa. (UJHYÖTY 1994; Vitikainen 1999b s. 123.) 
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Kuva 6.1/1  Uusjaon valmisteluvaihe 

 
 

 6.1.3 Uusjakopäätös 
  

Uusjaon edellytykset  
 
Uusjaon yleisenä edellytyksenä on taloudellinen tarkoituksenmukaisuus (hyötyedellytys). 
Uusjaosta saatavan hyödyn on kaikissa tilanteissa oltava siitä aiheutuvia kustannuksia ja hait-
toja suurempi (HE 227/1994 s. 33). Yleisen edellytyksen lisäksi uusjaolla tulee saavuttaa jo-
kin kolmesta vaihtoehtoisesta erityisedellytyksestä (parantamisedellytyksestä).  Uusjako saa-
daan suorittaa, jos hyötyedellytyksen ohella sillä voidaan (KML 67.1 §):  
 

Alueelliset tilannearviot kiinteistörakenteen 
parantamistarpeesta ja -mahdollisuuksista

KOHDEKOHTAINEN TIEDOTTAMINEN: 
-  viranomaiset, luottamusmiehet ja järjestöt 
- maanomistajat 

HAKEMUS / ALOITE

UUSJAKOPÄÄTÖS  
(päätös jaon edellytyksistä ja laajuudesta) 

TUOTANTO JA SEURANTA 

MMM:n rahoituspäätös 

Asianosaisten kuuleminen 

Päätös valmistelun käynnistämisestä 

T
A
R
V
E
S
E
L
V
I
T
Y
S

Toteuttamiskelpoisuusselvitys

Toimenpide-ehdotus 

Ongelma- ja tavoitekartoitus 

KIINTEISTÖRAKENNESELVITYS 
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1. parantaa kiinteistöjaotusta ja edistää kiinteistöjen käyttöä; tai  
2. olennaisesti parantaa alueen tie- ja kuivatusoloja; tai  
3. edistää maaseutuelinkeinolain (1295/90) tarkoituksiin hankitun alueen käyttämis-

tä.  
  
 Näiden edellytysten lisäksi on kiinteistönmuodostamislakiin kirjattu haitattomuusvaatimus 

(KML 67.2 §), joka  tarkoittaa sitä, että jos uusjaosta paikalliset olot, osakkaiden taloudelli-
nen asema tai muut sellaiset seikat huomioon ottaen aiheutuisi kiinteistöjen omistajille koh-
tuutonta haittaa, toimitusmiehet voivat jättää sen tarkoituksenmukaisuusharkintaan perustuen 
suorittamatta, vaikka KML:n 67.1 §:ssä säädetyt edellytykset toimituksen suorittamiselle oli-
sivatkin olemassa. (HE 227/1994 s. 34).  

 
  Hankeuusjakojen osalta kiinteistönmuodostamislakiin ei ole kirjattu mitään omia erityisedel-

lytyksiä. Kiinteistöjaotuksen parantaminen ja kiinteistöjen käytön edistäminen hankkeen to-
teutuksen jälkeisessä tilanteessa ovat näidenkin uusjakojen luontaisia tavoitteita. Kiinteistöja-
otuksen parantamista ja käytön edistämistä ei hankeuusjaossa kuitenkaan voi verrata nykyti-
laan eli hankkeen toteutumista edeltäneeseen tilaan kiinteistöjaotuksessa, vaan siihen kiinteis-
törakenteeseen, joka toteutuisi ilman uusjakoa vapaaehtoisiin luovutuksiin ja vaihtoihin pe-
rustuvan maanhankinnan avulla sekä pakkolunastuksissa. (Hyvönen 2001 s. 347.) 

 
 
 Jako-osakkaiden sopimus uusjaon erityisedellytyksistä on myös mahdollinen. Osakkaiden 

yksimielisen sopimuksen perusteella uusjako saadaan suorittaa, vaikka KML 67.1 §:n eri-
tyisedellytyksiä ei olisikaan, jos jaosta saatava hyöty on siitä aiheutuvia kustannuksia suu-
rempi (KML 67.3 §). Hyötyedellytys jää silloin hankkeen ainoaksi asialliseksi edellytykseksi.  
  
 
Uusjaon hyötyjen ja haittojen arviointi 
 
Uusjaon hyötyedellytyksen toteamiseksi on uusjaon valmisteluvaiheessa suoritettava edulli-
suusvertailu, jossa systemaattisesti tarkastellaan suunnitellun uusjakohankkeen eri toteutta-
misvaihtoehtojen edullisuutta. Edullisuusvertailu tehdään yleensä kustannus-hyötyanalyysin 
tai sen sovellusten avulla. Siinä uusjaon erilaiset ja mahdollisesti eri osapuolille aiheutuvat 
hyödyt ja haitat7 pyritään selvittämään sekä saattamaan keskenään vertailukelpoisiksi päätös-
vaihtoehtojen keskinäistä vertailua ja lopullista päätöksentekoa varten (Leväinen & Vitikai-
nen 1991 s. 7-8; Vitikainen 1991 s. 6-13.)  
 
Uusjakojen tarveselvityksissä kustannusten ja hyötyjen laskentaperusteet ovat vakiintuneet ja 
perustuvat yrityksen (maatilan) näkökulmasta tarkasteltujen yksityistaloudellisten hyötyjen ja 
kustannusten määrittämiseen. Hankkeiden ja niiden eri toteuttamisvaihtoehtojen kannatta-
vuutta on uusjakojen tarveselvityksissä mitattu rahamääräisten kustannusten ja hyötyjen ero-
tuksen, hankkeen sisäisen koron tai kustannus-hyötysuhteen avulla.  
 

                                                 
7  Hyödyillä tarkoitetaan uusjaon toteuttamisesta aiheutuvia kustannussäästöjä ja tuoton lisäyksiä sekä 

muita hankkeen myönteiseksi arvostettuja vaikutuksia. Hankkeen haitoilla taas tarkoitetaan hankkeen 
tavoitteiden vastaisia vaikutuksia. Keskeisen haittatekijän muodostavat usein kustannukset eli hyötyjen 
saavuttamiseksi tarvittavat taloudelliset uhraukset. Koska eri osapuolten tavoitteet eivät aina ole saman-
suuntaisia, voi toisen osapuolen hyöty olla samanaikaisesti toisen osapuolen haitta. (Tenkanen 1986 s. 
42) 
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 Kälviän kunnan Ruotsalon kylän uusjaossa valitettiin korkeimpaan oikeuteen muun ohessa 
uusjaon hyödyn laskentaperusteista. Korkein oikeus kuitenkin hyväksyi toimitusmiesten teke-
mät uusjaon hyötylaskelmat, joissa oli käytetty em. vakiintuneita laskentaperusteita. (KKO 
8.1.1986 nro 35, M 83/77.) 

 
 

Apuna laskelmissa on käytetty Maanmittauslaitoksessa ylläpidettävää korvaus- ja arviointi-
hinnaston hintatietoja (MML 1995a; Työtehoseura 2002) ja Myyrän tutkimusten tuloksia 
maatilojen tilusrakenteen8 vaikutuksista maatilan tuotannon järjestämiseen ja kannattavuu-
teen (Myyrä 2000, 2001 ja 2002).  
 
 Myyrän (2002 s. 1) tutkimustulokset osoittavat, että tilusrakenne vaikuttaa merkitsevästi maa-

tilojen tuotannon järjestämiseen ja taloudelliseen tulokseen. Lisäksi Myyrä (2002 s. 1 ja 27) 
on osoittanut, että nykyisellä viljelystekniikalla lohkokoolla on selvästi suuremmat vaikutukset 
tilan taloudelliseen tulokseen kuin lohkojen etäisyydellä tilan talouskeskuksesta ja että pelto-
jen pienestä koosta aiheutuvat haitat on aikaisemmissa tutkimuksissa aliarvostettu.   

 
 Arvioidessaan tilusjärjestelytarvetta Ylivieskan seutukunnan alueella Konttinen osoitti, että 

Myyrän tutkimuksiin perustuva laskentamalli antaa tilusjärjestelyille huomattavasti suurem-
mat hyödyt kuin perinteiset uusjaoissa sovelletut laskentaperusteet. Konttisen mukaan Myyrän 
laskentamalli antaa realistisemman kuvan tilusjärjestelyjen kokonaishyödystä kuin tähän 
saakka käytössä olleet laskentamallit, koska Myyrän tutkimuksissa on tarkasteltu tilusraken-
teen merkitystä viljelijän talouteen, kun taas muut laskentatavat pohjautuvat viljelykustannus-
ten laskemiseen ennen ja jälkeen uusjaon. (Konttinen 2002 s. 41–42.) 

 
 Yksityiskohtaiset kuvaukset uusjaosta aiheutuvien rahamääräisten hyötyjen ja kustannusten 

laskentaperusteista sisältyvät muun muassa Keski-Pohjanmaan maanmittaustoimiston laatu-
työryhmän esitykseen (Keski-Pohjanmaan mmt 1996 s. 12–14) ja Tenkasen tutkimukseen 
(Tenkanen 1986 s. 42–45). 

 
   

Ongelmana uusjakojen hyödynarvioinnissa on se, että uusjakojen välillisistä ja yhteiskunnal-
lisista hyödyistä vallitsee usein erimielisyyttä. Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa eri vaih-
toehtojen vaikutusten yhteismitallistaminen on perusteltua kuitenkin vain, jos suunnittelun 
keinoista ja päämääristä vallitsee yksimielisyys. Päätöksentekoon liittyvien arvo- ja tavoite-
ristiriitojen ratkaisemiseksi on pyritty kehittämään eritteleviä vertailumenetelmiä, joissa ver-
tailun tuloksista esitetään vain ehdollisia päätelmiä eri näkökulmista. Nämä päätelmät vaihto-
ehtojen paremmuudesta ovat tyyppiä: ”jos näkökulmasi on a, niin sinun kannattaa valita vaih-
toehto x”. (Leskinen 1987 s. 9-20.) Piirteitä tämäntyyppisestä erittelevästä hyödynarvioinnis-
ta on havaittavissa hankeuusjaoissa. Niissä suojelualueiden hankinta voidaan toteuttaa selväs-
ti erityyppisten vaihtoehtojen avulla, kuten 1) vapaaehtoisella kaupalla, 2) vapaaehtoisella ti-
lusvaihdolla, 3) hanketilusjärjestelyllä, 4) luovuttamalla käyttöoikeus lunastuslain mukaisessa 
pakkolunastuksessa tai 5) luovuttamalla alueen omistusoikeus lunastuslain mukaisessa pak-
kolunastusmenettelyssä. Edelleen eri vaihtoehtoja voidaan tarkastella selvästi eri intressiryh-
mien eli suojeluhankkeen toteuttajan (valtio) tai suojelualueen omistajan (esimerkiksi maa- ja 
metsätalousyrittäjä) näkökulmasta. (Asmundela 1997 s. 11–19.) 

 

                                                 
 8  Tilusrakenne kuvaa peltojen ominaisuuksia ja sijaintia talouskeskukseen nähden (Myyrä 2000 s. 7). 

Tilusrakennetta kuvaavina tunnuslukuina Myyrä on tutkimuksissaan käyttänyt tilakokoa, lohkokokoa ja 
lohkojen keskietäisyyttä talouskeskuksesta (Myyrä 2002 s. 17). Kun tilusrakenne maatilalla on Myyrän 
käyttämillä mittareilla mitattuna mahdollisimman hyvä, ovat tilan pellot mahdollisimman suurissa loh-
koissa mahdollisimman lähellä talouskeskusta. 
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Uusjakoalueen laajuus 
 
Uusjakoalue on rajattava teknistaloudellisten tarkoituksenmukaisuusnäkökohtien perusteella 
(Hyvönen 2001 s. 357; TMK 8.2.3). Toimitusmiesten tarkoituksenmukaisuusharkinta ei kui-
tenkaan ole vapaata, vaan siinä tulee KMA 30a §:n mukaan pyrkiä sovittamaan yhteen sekä 
asianosaisten uusjakotarpeet että kiinteistörakenteen parannustarpeet. (MMM 1996 s. 36). 
Maanomistajan suostumus ei kuitenkaan ole edellytyksenä alueen ottamiselle uusjakoon eikä 
liioin omistajan vastustuskaan saa ratkaisevaa merkitystä, jos alueiden ottaminen jakoon on 
tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden muodostamisen ja järjestelyn kannalta tärkeää (KMA 
30a §). (Hyvönen 2001 s. 361.) 
 
 Viime aikoina käynnistyneissä uusjakohankkeissa on selvänä linjana ollut pyrkimys supistaa 

uusjakoalueiden koko mahdollisimman pieneksi. Perusideana näissä Ylikankaan (1999a s. 9) 
hakijalähtöisiksi nimeämissä järjestelyhankkeissa on muuttaa maankäytön rakenteita kerral-
laan vain sen verran, että uusjaon hakijoiden kulloinkin haluamat ongelmat saadaan hoide-
tuiksi. Tämä merkitsee sitä, että hankkeet rajoitetaan koskemaan lähinnä vain jakoa haluavien 
tiluksia ja sen lisäksi vain kiinteistöjärjestelmän selvyyden takia ehdottomasti mukaan otetta-
via tiluksia. Näin jakoalueet on saatu rajattua kokonaisalaltaan noin 700–1200 ha:n suurui-
siksi. Sama linjaus on otettu myös Maanmittauslaitoksen tilusjärjestelytoiminnan strategiseksi 
ohjenuoraksi vuosien 2002–2006 tilusjärjestelystrategiassa (MML 2002b). Hakijalähtöisen 
toimintamallin ongelmana on se, että uusjaon vastustajien poisjättäminen jaosta pirstoo uus-
jakoaluetta ja vähentää jaosta saatavia hyötyjä, jolloin koko hanke voi tulla taloudellisesti 
kannattamattomaksi. 

 
 Korkein oikeus totesi ratkaisussaan vuonna 1992, että edellytykset uusjakoon olivat olemassa, 

kun toimitusmiesten päättämällä jakoalueella tilojen tilukset olivat ainakin osittain liian mo-
nina taikka sijainniltaan tai muodoltaan tahi muuten niiden tarkoituksenmukaisen käytön 
kannalta sopimattomina palstoina ja ne oli mahdollista uusjaossa sijoittaa olennaisesti pa-
remmin samalla kun paremmasta tilussijoituksesta ja uusjaossa tehtäväksi päätettävistä pe-
rusparannuksista tiloille aiheutuva hyöty oli arvioitavissa olennaisesti suuremmaksi kuin sa-
notuista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset ja haitat. Vaikka näytti ilmeiseltä, ettei uusja-
koon ollut tarpeen ottaa toimitusmiesten esittämää jakoaluetta kokonaisuudessaan, korkein 
oikeus ei pitänyt tarpeellisena palauttaa asiaa uusjaon edellytysten tutkimiseksi uudelleen eh-
dotettua suppeammalla alueella. Sitä vastoin KKO totesi, että toimitusmiehillä oli JL:n 15.2 
ja 124 pykälien mukaan oikeus supistaa jakoaluetta ennen jakoehdotuksen valmistumista, mil-
loin se jaon tarkoituksenmukaiseksi suorittamiseksi on tarpeen. (KKO 20.1.1992 nro 145.) 

 
 Korkeimman oikeuden päätöksessä vuonna 1994 arvioitiin maanmittaushallituksen lausun-

toon nojautuen, että jakolain 10 §:n 1 momentin mukaiset edellytykset tilusten sijoittamiselle 
niiden tarkoituksenmukaisen käytön kannalta olennaisesti paremmin olivat olemassa vain 
toimitusmiesten ja maaoikeuden esittämää huomattavasti suppeammalla alueella. Korkeim-
malle oikeudelle antamassaan lausunnossa maanmittaushallitus totesi muun muassa, että 2,4 
hehtaarin peltolohkon suurentaminen 3,5 hehtaariin ei vielä mahdollistanut merkittävää vilje-
lyn yksikkökustannusten alentumista. Maanmittaushallitus totesi myös, että peltojen keskietäi-
syys talouskeskuksesta pienenisi tarvelaskelman mukaan vain 0,2 kilometrillä. Uusjako näytti 
maanmittaushallituksen mielestä kannattavimmalta salaojitettavia peltoja käsittävien viljel-
mien kohdalla ja niiden lähiympäristössä. (KKO 3.3.1994 nro 856) 

   
 
Kiinteistön maankäyttö rajoittaa toimitusmiesten päätöksentekoa uusjakoalueen laajuudesta 
siten, että kokonaan muussa kuin maa- ja metsätalouskäytössä oleva kiinteistö saadaan ottaa 
uusjakoon ilman sen omistajan suostumusta vain, jos se on tärkeää uusjaon tarkoituksen saa-
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vuttamiseksi (KML 69.2 §).  Lisäksi asemakaava-alueella muun kuin kaavan mukaisen maa- 
ja metsätalousalueen ottaminen mukaan jakoon vaatii erityisen syyn (KML 69.1 §).   
 
 Holma (1976) on selvittänyt ne yhtäläisyydet, joita uusjaossa ja kaava-alueiden kiinteistöjär-

jestelyissä esiintyy ja kehittänyt tältä pohjalta kaava-alueille soveltuvan kiinteistöjärjestely-
menettelyn. Viitanen (2000b s. 27) ja Ahllund (1995 s. 114) ovat puoltaneet uusjaon kokeile-
mista myös kaavojen toteuttamiskeinona. Viitanen esittää uusjakoa kokeiltavaksi asemakaa-
van toteuttamisessa aiemman kaavoitusalueiden jakolain 4 §:n (101/60) mukaisen kaavauus-
jaon korvikkeena ja Ahllund on todennut uusjaon soveltuvan hyvin yleiskaavan toteuttami-
seen.  

 
 
 6.2 Tilusjärjestelyprosessi 

6.2.1 Inventointivaihe 
 
Uusjaon inventointivaihe alkaa uusjakopäätöksen laillistuttua. Se koostuu uusjaon projekti-
suunnitelman laatimisesta, tilusten kartoituksesta (rajakartan laatimisesta ja arvoerokuvioiden 
muodostamisesta) ja arvioinnista, omistusselvityksistä, tarvittavien rajankäyntien ja tilusvaih-
tojen toteuttamisesta, mahdollisista kiinteistönmuodostustehtävistä sekä lähtötilanteen kohde-
kuvauksen laatimisesta (katso kuva 6.2/1).   
  
Omistusselvitykset ja tarvittavat kartoitustehtävät ovat rinnakkaisia toimenpiteitä. Tilusten jy-
vitystä ja muita arviointitehtäviä voidaan myös suorittaa osin rinnakkain kartoituksen ja omis-
tusselvitysten kanssa. Arvioinnin tulosten sekä järjestelmään annettavien kiinteistöjaotuksen 
ja maankäyttöyksiköiden muodostussääntöjen perusteella saadaan laskettua jakosuunnitteluun 
tarvittavat perustiedot. Vaatimuksena on, että omistusselvitykset, tilusten kuviointi, tarvittavat 
arvioinnit ja osittelussa tarvittava arvojaotus (arvokohteet) ovat valmiina ennen kuin lopulli-
nen lähtötilanteen kohdekuvaus voidaan laatia. Lähtötilanteen kohdekuvaus (nautintaselitel-
mä) on listaus järjestelmään taltioiduista tiedoista ja se on tulostettavissa aina tarvittaessa ko-
ko suunnitteluprosessin ajan.  
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Kuva 6.2/1 Uusjaon toimitusprosessi. Inventointi-, suunnittelu- ja toteuttamisvaiheet 
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6.2.1.1 Uusjaon projektisuunnitelma 
  
 Uusjaon projektisuunnitelmassa määritellään jaon tavoitteet, tulosvaatimukset, eri tehtävien 

työsisällöt, suoritustavat, aikataulut, resurssitarpeet ja kustannukset. Projektisuunnitelma si-
sältää kaksi pääosaa. Projektin määritysosa kuvaa projektin tavoitteet, kokonaistehtävän ja tu-
loksen9. Työsuunnitelmaosassa esitetään yksityiskohtaisesti hankkeen eri työvaiheiden tehtä-
vät (työn ositus), projektin organisaatio ja eri henkilöiden tehtävät uusjaon eri vaiheissa (or-
ganisaation ositus), tehtävien resurssitarpeet (kustannusten ositus) ja tehtävien toteuttamisai-
kataulut. (Stenlund 1999 s. 62–64.) 

 
Projektisuunnitelmaa voidaan käyttää apuna muun muassa tiedotettaessa hankkeen sisällöstä 
asianosaisille ja sidosryhmille, uusjakoprojektin ohjauksessa ja sen edistymisen seurannassa, 
projektin resurssien ja varainkäytön suunnittelussa ja valvonnassa sekä uusjaon tulosten laa-
dun, käyttökelpoisuuden ja käyttöönoton varmistamisessa. 
 
 
6.2.1.2 Toimituskartta 

  
 Uusjaon toimituskartan on täytettävä toimituksen tarkoituksen ja kiinteistöjärjestelmän ylläpi-

don asettamat vaatimukset (KMA 42.1 §). Toimituskartta luo uusjaossa perustan (Hyvönen 
2001 s. 151–152; Wiiala 1969 s. 274–275): 
 

- uusjakoalueen tilusten inventoinnille lajin, tyypin, pinta-alan, arvon omistuksen ja 
nautinnan perusteella 

- perusparannusten ja tilusjärjestelyn suunnittelulle sekä toteuttamiselle 
- tilien laatimiselle 
- uuden kiinteistöjaotuksen osoittamiseen yhdessä maalla olevien rajamerkkien ja 

numeroin ilmaistujen koordinaattien kanssa. 
  
 
 Kartoitussuunnitelma 
 

Toimituskartan laatimisesta on annettu ohjeet tietokoneavusteisen tilusjärjestelyn sovellusop-
paassa (MML 1997a) ja TMK:n kohdassa 8.2.7. Mittausten tarkkuudesta sekä kartta- ja raja-
merkeistä on säädökset Maanmittauslaitoksen keskushallinnon määräyksissä 4.12.1996 nro 
59N97 (MML 1996).   
 
Kartoituksen valmisteluvaiheessa toimitusinsinöörin on tehtävä uusjaon projektisuunnitelmaa 
täydentävä kartoitussuunnitelma. Kartoitussuunnitelmassa esitetään kartoituksen kohdealue ja 
siitä aikaisemmin tehdyt kartat, ilmakuvaukset ja runkopisteet, kartoitusmenetelmä, maasto-
kuvioiden inventointitapa sekä työnjako (resurssit) ja hankkeen aikataulu. Työnjako sisältää 
myös kartan laatimiseen osallistuvien maanmittaustoimiston ulkopuolisten tahojen työnkäy-
tön ja aikataulut. Pääratkaisumallit toimituskartan laatimiseksi ovat vanhan kartan eli olemas-
sa olevan kartta-aineiston käyttäminen, vanhan kartan täydentäminen tai tilusten uudiskartoi-
tus. Kartoitussuunnitelmaa tehtäessä ja kartoitusmenetelmää valittaessa on otettava huomioon 
(Keski-Pohjanmaan mmt 1996 s. 40; TMK 8.2.7):  

                                                 
 9  Uusjakohankkeen valmisteluvaiheessa laadittu tarveselvitys täyttää projektin määritysosalle asetettavat 

sisältövaatimukset ja sitä voidaan täydentää uusjaon työsuunnitelmaosalla uusjakopäätöksen laillistut-
tua. 
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- toimituksen tarkoitus 
- kartoitettavan alueen laajuus ja luonne 
- olemassa olevat kartat: maastotietokanta, JAKO -kiinteistötietokanta, IACS -

peltolohkoaineisto, alueelliset metsäsuunnitelmat, kiinteistötoimitusten toimitus-
kartat ja kaavoituksen pohjakartat 

- olemassa olevat ilmakuvaukset ja digitaaliset ortokuvat 
- geodeettiset ja fotogrammetriset runkopisteet  
- alueen topografia ja kartoitettavien yksityiskohtien (erityisesti pyykkien ja nautin-

tapisteiden) määrä 
- kartan mittakaava ja mittausluokka  
- kartan laatimisen kokonaiskustannukset.  

 
 

Toimitusprosessin nopeuttamiseksi inventointi- ja suunnittelutehtävät on aloitettava välittö-
mästi toimituksen käynnistyttyä. Siksi kartoitussuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomi-
oon, että olemassa olevat numeeriset kartta- ja asiakirja-aineistot mahdollistavat yleensä tilus-
ten kuviotietojen, nautintojen ja arvojen inventoinnin sekä myös alustavan jakosuunnitelman 
laatimisen riittävällä tarkkuudella. Suunnittelutuloksen oikeudenmukaisuuden toteamiseksi 
sekä uuden kiinteistöjaotuksen rekisteröimiseksi ja rekisteritietokannan ylläpitämiseksi tätä jo 
jaon valmisteluvaiheissa luotavaa numeerista tietokantaa voidaan tarvittaessa tarkentaa ja täy-
dentää toimitusprosessin kestäessä aina sen lopettamiseen saakka. (Grannabba 2000; TJ -tiimi 
2002; Wiiala 1969 s. 275–276.)  
 

 
Numeerisen toimituskartan valmistaminen 
 
Uusjaon inventointivaiheessa selvitetty maaston sijaintitietous, kuten nautinnat ja tiluskuviot 
sekä valmiit numeeriset aineistot viedään järjestelyalueen numeeriseen toimituskarttaan. Uus-
jaon suunnitteluvaiheessa jakoalueen uutta kiinteistöjaotutusta kuvaavaa toimituskartan ja-
koelementtiä valmistettaessa käytetään apuna tietokantaohjelmiston suunnittelutoimintoja ja 
rajasovitusohjelmistoa. Niiden avulla jako suunnitellaan osittelun toteutumista reaaliaikaisesti 
seuraten ja valmistetaan yksi tai useampia jakosuunnitelmavaihtoehtoja. Jakosuunnitelmaa 
laadittaessa voidaan suunnitelmassa esittää jakoperustetta kuvaavien arvokohteiden10 (jyvi-
tysarvo/kokonaisarvo) ohella myös muiden arvojen (puuston arvot, erityisarvot, etc.) jakau-
tumista kuvaavia tietoja. (MML 1997a s. 10 ja 62.)  
 
Uusien jakorajojen tultua merkityksi maastoon toimituskartalle on tehtävä vielä sitä viimeis-
televiä täydennyksiä. Karttaan on lisättävä maastoonmerkinnästä saadut uudet rajamerkit, ra-
japisteet ja rajaviitat. Samalla rajamerkkien numerot, laadut ja sijaintikeskivirheet (RSK -
luvut) tarkistetaan ja korjataan vastaamaan todellisuutta. Lisäksi toimituskarttaan lisätään tar-
vittavat rajamitat ja rajatekstit. (MML 1997a s. 108.)  

 
 

                                                 
 10  Arvokohde on arvioitavien alueellisten kohteiden yleisnimike. Arvokohteita voivat olla esimerkiksi 

puustokuvio, erikoisarvokuvio, viljelysarvokuvio, arvioitava rakennus tai alueellinen kustannuskuvio. 
Arvokohde muodostuu yhdestä tai useammasta arvo-osasta (omaisuusosasta) ja sillä on sijainti. (TJ-
tiimi 2002a s. 13) Uusjaon toimituskartalla voidaan arvokohteista muodostaa erilaisia kohderyhmäesi-
tyksiä, kuten puustoarvojaotus, erikoisarvojaotus, viljelysarvojaotus, rasitearvojaotus ja erilaisia kus-
tannusarvojaotuksia. (Kalajokilaakson mmt 1996 s. 22; MML 1997a s. 123–126; Potka 2002 s. 2; TJ-
tiimi 2002a s. 12–13.) 
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6.2.1.3 Jyvitys ja muu arviointi 
 
Yleinen jakoperuste uusjaossa on nautinta. Jokaisen jako-osakkaan tulee saada tiluksia nautin-
tansa mukaan niin, että hänen jakoon luovuttamiensa tilusten arvo ja jaossa saamiensa tilusten 
arvo vastaavat toisiaan (KML 77.1 §).  
 
Oikean perusteen saamiseksi tilusten toisiinsa vertaamiseksi on ne perinteisessä jyvitysuusja-
ossa jyvitettävä (KML 195.1 §). Tiluksen jyväluku osoittaa tiluksen arvon verrattuna toisten 
tilusten arvoihin (KML 195.2 §). Jyväluku määritetään tiluksen kauppa-arvon tai tuottoarvon 
taikka kestävän tuottokyvyn perusteella. Jyvälukua määrättäessä otetaan huomioon tiluksen 
käyttötarkoitus ja käyttömahdollisuudet, laatu ja sijainti sekä muut tiluksen arvoon vaikuttavat 
tekijät. Jos samassa toimituksessa tiluksia jyvitetään eri perusteiden mukaan, on eri perustei-
den mukaan jyvitetyt tilukset verrattava keskenään kauppa-arvon tai tuottoarvon mukaan 
(KML 196 §; KMA 62 §). 
 
Luokkajyvityksessä jyvitysasteikko muodostetaan vapaista suhdeluvuista (esimerkiksi as-
teikolla 0-100) ja tiluksen jyväluku ilmoitetaan kokonaislukuna pinta-alayksikköä kohti. Ti-
luskuvion jyvitysarvo on sen jyväluku kerrottuna kuvion pinta-alalla. Kauppa-arvoon perus-
tuvassa rahajyvityksessä yhden pinta-alayksikön raha-arvo ilmaisee samalla jyväluvun, jota 
sanotaan tällöin jyväarvoksi. (Hollo et al. 1995 s. 269–270; Hyvönen 1982 s. 518–519; TMK 
1.18.) 
 
 Kokonaisarvouusjaossa kiinteä omaisuus jaetaan kokonaisuutena jakoperusteen mukaan ei-

vätkä siis pelkät tilukset, kuten jyvitykseen perustuvassa uusjaossa. Näin ollen kokonaisar-
voon perustuvassa uusjaossa jako-osakkaille muodostettavien kiinteistöjen kokonaisarvojen 
tulee vastata toisiaan (KML 77.4 §). Kokonaisarvouusjaon inventointivaiheessa on tästä syys-
tä suoritettava jyvitystä vastaava arviointi, jonka perusteella käyttöyksiköt voidaan muodos-
taa siten, että niihin kuuluvien tiluksien, puuston, rakennusten, kiinteiden laitteiden ja raken-
nelmien, yhteisalueosuuksien sekä erityisten etuuksien yhteinen arvo vastaa jakoperustetta. 
Omaisuusosien yhteinen arvo voidaan tällöin määrätä arviointiteknisesti erillisarvomenetel-
mällä, lähinnä summa-arvomenetelmällä. (Hyvönen 2001 s. 344–345.) 

 
 
Jyvitystä täydennetään tilikorvauksilla. Alustava ehdotus tärkeimmistä tilikorvauksista on esi-
tettävä asianosaisille yhdessä uusjakosuunnitelman kanssa, ellei sen esittäminen viivästytä 
kohtuuttomasti uusjakosuunnitelman laatimista. Tarkoituksena on, että asianosaiset saavat ja-
kosuunnitelman ja alustavan korvausehdotuksen perusteella riittävän kuvan siitä, onko ehdo-
tettu järjestely heidän kannaltaan oikeudenmukainen (KML 88.2 ja 89.1 §; TMK 8.2.10). 
Alustavan tilikorvausehdotuksen laatiminen edellyttää myös niiden määräämiseksi tarvittavi-
en arviointitehtävien suorittamista jo inventointivaiheessa. 

 
 
 

Jyvityksen työvaiheet 
 
Peltojen kuvioinnin ja jyvityksen pohjaksi on tarkoituksenmukaista suorittaa ennen jyvitystä 
viljavuustutkimus, jonka avulla saadaan selville tiluksilta otettujen maanäytteiden (1-2 kpl/ha) 
maalaji, humuspitoisuus, happamuus sekä ravinnetilanne. Jyvityksen tarpeisiin tehdyn vilja-
vuustutkimuksen tietoja voidaan myöhemmin käyttää hyväksi uusjaon tilivaiheessa tilusten 
tuottokuntoa arvioitaessa. (Keski-Pohjanmaan mmt 1996 s. 15.) 
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Toimitusmiehet päättävät jyvitysperusteista ennen jyvitystä pidettävässä toimituskokouksessa. 
Varsinainen jyvitys uusjaossa käynnistyy yleensä mallitilusten jyvityksellä.  Siinä jyvityksen 
perustaksi valitaan viljellyltä maalta, metsämaalta sekä kitu- ja joutomaalta tarpeellinen määrä 
edustavia tiluskuvioita (mallitiluksia), joiden jyväluku määrätään tutkimalla tarkoin tilusten 
käyttötarkoitus ja käyttömahdollisuudet sekä maan laatu ja sijainti, samoin kuin muut tiluksen 
arvoon vaikuttavat tekijät (Hyvönen 1998 s. 473–474). Mallitilusten jyvityksen perusteella 
laaditaan lopulliset jyvitystaulukot ja suoritetaan muiden jyvitettävien tilusten arviointi.   
 
Pelto- ja metsätilusten jyvityksen kanssa rinnakkaisena toimenpiteenä kannattaa suorittaa 
kohdealueen erityisarvojen inventointi ja samalla päättää siitä, otetaanko erityisarvot huomi-
oon jyvityksessä vai korvataanko ne erikseen tilikorvauksina. Lopuksi on suoritettava vielä 
jyvityksen redusointi, jossa otetaan huomioon tiluskuvioiden erityisarvot ja suoritetaan mah-
dolliset etäisyydestä johtuvat vähennykset.  (Oja 1997a s. 10.) 
 
Jyvityksessä on laajoilla uusjakoalueilla jatkuvasti kiinnitettävä huomiota siihen, että jyvitys 
pysyy yhtenäisenä eri puolilla jakoaluetta. Tämä voi tapahtua kalibroimalla jyvitystä riittävän 
usein mallitilusten avulla. Kuvioinnin ja jyvityksen (jyvitysarvokohdetiedoston) tarkistus suo-
ritetaan sen jälkeen, kun uusjaon kohdekuvaus on esitetty asianosaisille ja he ovat lausuneet 
siitä mielipiteensä. (Keskipohjanmaan mmt 1996 s. 15.) 
 
 
6.2.1.4 Omistusselvitykset 
 
Uusjaon omistusselvitysten tarkoituksena on selvittää kunkin tilan, tilaosuuden ja määräalan 
omistaja sekä se, onko kiinteistön omistajalla lainhuuto kiinteistöön. Lisäksi työvaiheessa sel-
vitetään kiinteistöihin kohdistuvat nautintaoikeudet ja erityiset oikeudet. Sovintojakoalueilla 
selvitetään näiden ohella nautinnan ja omistuksen vastaavuus (KMA 64 §). Työvaiheeseen 
kuuluu myös toimituksen aloittamisen jälkeen syntyneiden omistusoikeusriitojen ratkaisu 
(KML 179.2 §) ja puutteellisten lainhuutojen täydentäminen. Tarvittaessa toimitusmiehet voi-
vat kehottaa asianosaista lainhuudon hankkimiseen ja asianomaisen pyynnöstä maanmittaus-
toimisto voi toimia asianosaisen asiamiehenä lainhuutoa haettaessa.  Omistusselvitys on luon-
teeltaan koko uusjaon ajan jatkuva prosessi, koska laadittua omistajatiedostoa on päivitettävä 
aina kiinteistöjen omistustietojen muuttuessa. (TMK 8.2.7.) 
 
 
Omistusselvitysten työvaiheet 
 
Uusjaon omistusoikeusselvitykset voidaan aloittaa heti uusjakopäätöksen laillistuttua. Tarvit-
taessa epäselvien omistustilanteiden osalta on hankittava kopiot vanhemmasta omistusoikeus-
näytöstä maakunta-arkiston kiinnekirjoista. Kuulutuslainhuutojen ja lainhuutojen mahdollis-
ten oikaisujen osalta on syytä neuvotella menettelytavoista etukäteen käräjäoikeuden kanssa. 
Korjattujen omistusoikeustietojen tulee olla tallennettuna uusjaon toimitustietokantaan ennen 
uusjaon kohdekuvauksen tulostusta. (Keski-Pohjanmaan mmt 1996 s. 16; TMK 8.2.7.) 
 
 
6.2.1.5 Piirirajankäynnit ja tilusvaihdot 
 
Uusjakoalueen piirirajojen määräämiseksi on tarvittaessa suoritettava rajojen aukikarsiminen 
ja kadonneiden rajapyykkien paikkojen ja/tai muiden rajaepäselvyyksien ratkaiseminen rajan-
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käynnillä. Samassa yhteydessä voidaan suorittaa piirirajojen oikaisemiseksi tarpeelliset tilus-
vaihdot. (TMK 8.7.2.)  
 
Jakoalueen sisällä olevien epäselvien ja riitaisten kiinteistö- tai nautintarajojen (sovintojako-
jen) selvittämiseksi sovelletaan kiinteistönmääritystä koskevia asiallisoikeudellisia säännök-
siä, vaikka rajankäyntiä ei suoritettaisikaan (TMK 8.7.2). Rajankäynnistä ja tilusvaihdosta an-
netusta päätöksestä voidaan valittaa kesken toimituksen, jos toimitusinsinööri katsoo sen tar-
koituksenmukaiseksi (KML 232.2 §).    
    
 
Piirirajankäyntien ja tilusvaihtojen työvaiheet 
 
Jakoalueella tarvittavien rajankäyntien maastotyöt ovat uusjaon lopullisen rajakartan laatimi-
sen edellytyksenä. Siksi ne tulee suorittaa ennen rajakartan valmistamista. Mikäli alueella 
suoritetaan kartan laatimiseksi uusi ilmakuvaus, kannattaa jakoalueen piirirajankäynnin maas-
totyöt tehdä ennen ilmakuvausta, jolloin kaikki piirirajan rajapisteet saadaan näkyvöitettyä. 
Lopulliset piirirajojen rajankäynnit sekä -aukaisut voidaan suorittaa ja rajankäyntipäätös tehdä 
ilmakuvauksen jälkeen. (Keski-Pohjanmaan mmt 1996 s. 14.) 
 
 
6.2.1.6 Uusjakoalueen kohdekuvaus 
 
Uusjakoalueen kohdekuvaus on uusjakotoimituksen numeerisesta toimitustietokannasta tulos-
tettu asiakirja (nautintaselitelmä), joka ilmaisee uusjaon lähtötilanteen. Siinä luetellaan tiloit-
tain, palstoittain ja maankäyttölajeittain kullekin jako-osakkaalle nautinnan perusteella kuulu-
vat tilukset, tiluskuvioiden jyväluvut ja pinta-alat, jyvitysarvot ja muut inventoidut arvojao-
tukset. Lisäksi kohdekuvaustiedosto sisältää kiinteistöjaotuksen ja käyttöyksiköiden muodos-
tamissäännöt (jakoperustetiedot), joiden perusteella voidaan tulostaa ositteluasiakirja. Kohde-
kuvauksessa luetellut nautintakuviot voidaan paikantaa rajakartan ja jyvitysarvokohdejaotuk-
sen leikkauksena syntyvällä karttaelementillä. Kohdekuvaus voidaan tarpeen mukaan tulostaa 
koko jakokunnasta tai sen osa-alueelta, osakasluettelon mukaan tahi käyttöyksikköluettelon 
perusteella. Uusjaon kohdekuvaukseen joudutaan tekemään muutoksia aina, kun raja- tai 
maastoelementissä tahi omistajatiedoissa tapahtuu muutoksia. (Hollo et al. 1999 s. 270; Hy-
vönen 1982 s. 522; MML 1997a s. 52; Oja 1997a s. 10.) 
  
 
6.2.1.7 Jakoperuste ja osittelu 
 
Osana uusjakoalueen lähtötilanteen kohdekuvauksen laatimista toimitusmiehet päättävät uus-
jaon jakoperusteesta ja kiinteistöjen sekä käyttöyksiköiden muodostamisperusteista eli ositte-
lusta. Jakoperuste ilmaisee abstraktisesti murtoluvun tai desimaaliluvun muodossa osakkaan 
omistaman osuuden suuruuden jaettavana olevasta kiinteästä omaisuudesta. Abstraktinen 
osuus muunnetaan uusjaossa jyvityksen tai kokonaisarvion sekä jakosuunnitelman perusteella 
konkreettiseksi osakkaan osuutta vastaavaksi kiinteistöksi.  (Hyvönen 2001 s. 160–161 ja 
362.) 
 
Kuten edellä jyvitystä käsiteltäessä todettiin, yleinen jakoperuste uusjaossa on nautinta11. 
Nautinnalla ei kuitenkaan tarkoiteta sitä, mitä tiluksia kukin osakas tosiasiallisesti nauttii. To-

                                                 
 11  Uusjaon yhteydessä yhteisomistuksessa olevia tiloja halottaessa jakoperusteena ovat lainhuutojen mu-

kaiset osuudet ja sovintojakotilanteessa nautinta kaikkien tilusten tai vain peltojen osalta (KML 49 §). 
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siasiallinen nautinta saattaa poiketa voimassa olevasta kiinteistöjaotuksesta muun muassa ra-
jaepäselvyyksien vuoksi tai suullisesti sovittujen epävirallisten tilusvaihtojen takia. Jakope-
rusteena oleva nautinta määräytyy laillisen kiinteistöjaotuksen mukaan rekisteriyksiköittäin. 
(TMK 1.17.3.) 

 
Osittelu laaditaan jyvityksen valmistuttua ja jakoperusteen tultua määrätyksi. Se osoittaa sen 
jyvitysarvon, joka kullekin jako-osakkaalle on jaettavista tiluksista jakoperusteen mukaan an-
nettava. Uusjaossa on pyrittävä kaikissa tapauksissa jakoperusteen mukaiseen jakoon. Tämä 
vastaa jakotuloksen oikeudenmukaisuutta. (Hyvönen 2001 s. 363.) 
 
Osittelusta voidaan kuitenkin toimitusmiesten päätöksellä jakoa suunniteltaessa poiketa, jos se 
on tärkeää tarkoituksenmukaisen tilussijoituksen aikaansaamiseksi eikä aiheuta kenellekään 
osakkaalle huomattavaa haittaa. Jyvitysuusjaossa osakkaalle voidaan tällöin antaa tiluksia 
enintään 10 % vähemmän tai enintään 20 % enemmän kuin hänelle jakoperusteen mukaan 
kuuluu. Osakkaan suostumuksella hänelle voidaan antaa tiluksia enemmänkin kuin 20 % yli 
osittelun. (KML 77.2 §.) 
  
 Kokonaisarvouusjaossa osittelusta poikkeamisesta ei KML:ssa ole säädetty mitään. Hyvösen 

(2001 s. 164–165) mukaan kokonaisarvouusjaossa voidaan soveltaa halkomista koskevaa 
KML:n 51.2 §:ää ja näin noudattaa osittelusta poikkeamisessa samoja prosenttilukuja kuin 
jyvitysuusjaossakin.  

 
 

 6.2.2 Suunnitteluvaihe 
 
 Uusjaossa kiinteistösuunnittelu jakautuu kahteen päävaiheeseen jakoalueen yleissuunnitte-

luun ja yksityiskohtaiseen suunnitteluun12. Yleissuunnitteluvaiheessa jakoalueelle laaditaan 
kiinteistörunkosuunnitelma. Kiinteistörunko käsittää uusjakoalueen tie- ja kuivatusverkoston, 
jonka varaan tilojen talouskeskukset ja tiluspalstat suunnitellaan ja toteutetaan (Hyvönen 
2001 s. 158). Kiinteistörunkosuunnitelmassa esitetään muun muassa (Tenkanen 1986 s. 53):  

 
1. kiinteistörunko eli alueen peruskuivatus- ja tieverkko (mahdollisesti myös kaste-

lun vaatimia investointeja) 
2. peltojen karkea tuotantolohkojaotus tai peltolohkojaotus 
3. selvät pysyväisluonteisia leimikoita erittelevät fyysiset elementit (esimerkiksi vai-

keasti ylitettävät vesiuomat, joita ei käytetä puutavaran kuljetukseen) 
4. alustavat talouskeskusten paikat 
5. viljelmien, metsälöiden, maatilojen tms. toiminnallisten kiinteistöjen (käyttöyksi-

köiden) muodostaminen. 
 
 

Kiinteistörunko muodostaa perustan tilussijoitukselle ja kiinteistöjaotukselle ja samalla koko 
uusjaon suunnittelulle ja toteuttamiselle. Uusjakoalueen yksityiskohtainen suunnittelu taas 
paneutuu yksittäisten kiinteistöjen (käyttöyksiköiden) ulottuvuuksien ja rajasovitusten sekä 
tie- ja kuivatusverkon yksityiskohtien suunnitteluun. (Hyvönen 2001 s. 368.) Se voi maa- ja 
metsätalousalueella käsittää muun muassa seuraavat työvaiheet (Tenkanen 1986 s. 85–87): 
 

                                                 
 12  Uusjaon yleissuunnittelun ja yksityiskohtaisen suunnittelun periaatteita ja sisältöä on käsitelty perus-

teellisesti Tenkasen (1986 s 53–87) ja Wiialan (1952 s. 372–550)  teoksissa.    
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1. kuivatusten yksityiskohtaisen suunnittelun 
2. teiden yksityiskohtaisen suunnittelun 
3. siirtotilojen ja talouskeskusten paikkojen yksityiskohtaisen suunnittelun 
4. kiinteistöjen rajojen yksityiskohtaisen suunnittelun. 

 
 
Uusjaon yksityiskohtaiselle suunnittelulle on asetettu eräitä erityisvaatimuksia. Kiinteistön 
muuntamisrajoitus koskee uusjakoalueella olevaa kiinteistöä, jota ei voida sanottavasti paran-
taa. Tällaista kiinteistöä ei saa muuttaa enempää kuin on välttämätöntä muiden kiinteistöjen 
parantamiseksi (KML 78.1 §). Kiinteistöä ei myöskään vastoin omistajan suostumusta saa 
muuttaa niin, että sen kelpoisuus aikaisempaan käyttöönsä tai sellaiseen muuhun käyttöön, 
johon kiinteistö olisi tarkoituksenmukaisesti soveltunut, huononee tuntuvasti (KML 78.1 §).  
Erityiskäytössä olevia tai muutoin erityisen arvokkaita tiluksia taikka sellaisia tiluksia, joiden 
tuleva käyttötarkoitus ja arvo eivät ole riittävän luotettavasti arvioitavissa, ei saa ilman omis-
tajan suostumusta vaihtaa, ellei se ole välttämätöntä tarkoituksenmukaisen tilussijoituksen ai-
kaansaamiseksi (KML 78.2 §). Hakkuuikäinen puusto rinnastetaan erityiskäytössä oleviin ti-
luksiin. Ilman omistajan suostumusta ei metsätalouskäytössä olevia tiluksia saa vaihtaa siten, 
että kiinteistöllä olevan hakkuuikäisen puuston määrä muuttuu huomattavasti (KML 78.2 §). 
Yleistä tarvetta varten oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai asemakaavassa osoitettu alue on 
pyrittävä sijoittamaan kunnan, valtion, seurakunnan tai muun sellaisen yhteisön omistamaan 
kiinteistöön, jonka tarpeisiin alue on osoitettu (KML 78.3 §). (Hyvönen 2001 s. 368–369.)   

 
 
 6.2.2.1 Jakosuunnittelun tavoitteet  
 
 Asianosaisten jakotoiveiden kuuleminen on tarkentuva prosessi, joka käynnistyy jo uusjaon 

valmisteluvaiheessa maanomistajien kanssa käytävissä tavoitekeskusteluissa. Tämän lisäksi 
jako-osakkaille varataan säännönmukaisesti jakosuunnitelman laatimisvaiheen alussa mah-
dollisuus jakotoivomusten esittämiseen. Jako-osakkaiden kuulemisen tarkoituksena on saada 
selville heidän jakosuunnittelua koskevat toivomuksensa muun muassa tilusten sijoittelun, 
tie- ja kuivatusverkon rakentamisen sekä tilikysymysten osalta (Kalajokilaakson mmt 1996 s. 
27). Toisaalta toimitusmiehet voivat tämän työvaiheen yhteydessä käytävissä neuvotteluissa 
tuoda esille niitä jaolle asetettuja kokonaistavoitteita, joiden mukaan jakosuunnitelma tullaan 
laatimaan. Samalla voidaan selvittää myös jako-osakkaiden halukkuus tilojensa tai tilanosien-
sa yhdistämiseen uusjakosuunnitelman vahvistamisen yhteydessä (KML 88.1,2 §). (Keski-
Pohjanmaan mmt 1996 s. 21.)  

 
Jakosuunnitelman laatimiseksi tulee asianosaisten jakotoiveiden ohella selvittää myös sidos-
ryhmien jakoaluetta koskevat erityistarpeet ja eri viranomaisten suunnitelmat, kuten yhteisten 
alueiden perustamistarve, suojelu-, virkistys- ja muinaismuistoalueet, kunnan suunnitelmat 
sekä tielaitoksen, metsähallinnon, ratahallintokeskuksen ja alueellisen ympäristökeskuksen 
tarpeet ja suunnitelmat. (TMK 8.2.10.) 

 
 Jakotoivomukset pyydetään jako-osakkailta uusjakoalueen kohdekuvauksen valmistamisvai-

heessa yleensä kirjallisina, jonka jälkeen toimitusmiehet ja uusjakotyöryhmä tarvittaessa käy-
vät jako-osakkaiden kanssa tarkentavia kahdenkeskisiä neuvotteluja. Samassa yhteydessä 
maanomistajille annetaan hakemuskaavake tilojen tai tilanosien yhdistämiseksi. Sidosryhmi-
en tarpeet ja suunnitelmat saadaan selville usein jo uusjaon valmisteluvaiheessa tehtävän on-
gelma- ja tavoitekartoituksen yhteydessä ja niitä voidaan tarkentaa tarpeen mukaan pidettä-
vissä asiantuntijaneuvotteluissa. (Keski-Pohjanmaan mmt 1996 s. 21.) 



 

 

81  

 6.2.2.2 Uusjakosuunnitelma 
 

Jakosuunnittelun lopputulos kuvataan uusjakosuunnitelmassa. Siinä esitetään (KML 88.1 §): 
 

1. tehtävät tiet ja kuivatustyöt sekä rakennettavat vedenhankinta-, viemäröinti- ja 
kastelulaitteet niihin liittyvine suunnitelmineen (kiinteistörunkosuunnitelma) 

2. jako-osakkaille muodostettavat kiinteistöt, yhteiset alueet ja yhteisalueosuudet, 
erityiset etuudet, rasitteet ja tieoikeudet 

3. siirrettävien talouskeskusten paikat sekä määräykset rakennusten lunastamisesta 
tai muusta järjestelystä 

4. muodostettava yhteismetsä 
5. tilusten haltuunoton aika ja muut haltuunottoa koskevat määräykset 
6. määräykset vuokraoikeuden ja muun erityisen oikeuden haltijan aseman järjestä-

misestä 
7. muita uusjaossa tehtäviä toimenpiteitä koskevat suunnitelmat.  

 
 
Uusjakosuunnitelman laatiminen on käytännössä kolmivaiheinen prosessi, johon kuuluvat 
alustavan, valmistavan ja lopullisen jakosuunnitelman laatiminen (katso kuva 6.2/2). Ainakin 
alustavasta ja valmistavasta jakosuunnitelmasta voidaan tarvittaessa laatia myös vaihtoehtoi-
sia versioita. Asianosaisia kuullaan erikseen jokaisessa vaiheessa ja heille on varattava tilai-
suus lausua käsityksensä jakosuunnitelmista (Hyvönen 2001 s. 377). Uusjakosuunnitelman 
valmistamisen kanssa rinnakkaisina työvaiheina voidaan suorittaa ennakkosiirtoja ja peruspa-
rannushankkeita. 
 
 
Alustava jakosuunnitelma  
 
Alustava jakosuunnitelma laaditaan tavallisesti käyttöyksikkötasoisena13. Ennen varsinaista 
jakosuunnitelman laatimista joudutaan tällöin päättämään muodostettavista käyttöyksiköistä. 
Uusjaon toimitustietokantaan tallennettavat käyttöyksiköt saavat jyvitysarvoa useammasta eri 
tilasta tai tilaosuudesta. Uusjaoissa käytössä oleva ositteluohjelmisto suorittaa omistajatieto-
jen perustella käyttöyksiköiden muodostamisen automaattisesti tai käyttäjän määrittelemillä 
reunaehdoilla.  
 
Käyttöyksiköiden muodostamisen jälkeen uusi kiinteistöjaotus suunnitellaan käyttöyksiköit-
täin numeeriselle toimituskartalle graafisella työasemalla. Alustavan jakosuunnitelman val-
mistuttua se esitetään asianosaisille ja heidän mielipiteensä siitä kuullaan. Asianosaisten jako-
suunnitelmaa koskevan muutosvaatimusten hyväksyminen voi aiheuttaa muutoksia myös 
uusjaon kohdekuvaukseen, ositteluun ja/tai palstasijoitukseen.  
 
Viimeistään tässä vaiheessa selvitetään myös jako-osakkaiden halukkuus tilojen tai tilaosuuk-
sien yhdistämiseen uusjakosuunnitelman vahvistamisen yhteydessä (KML 88.1,2 §) ja otet-
taan vastaan yhdistämishakemukset. Samalla voidaan ottaa vastaan myös rasitteita ja kulku-
yhteyksiä koskevat toiveet. (TMK 8.2.10.) 

                                                 
 13  Käyttöyksikkö on toiminnallisten ja taloudellisten perusteiden mukaan muodostuva kokonaisuus. Sii-

hen luetaan kuuluvaksi samojen omistajien omistuksessa ja nautinnassa olevat tilukset. Esimerkiksi vil-
jelijäperheen omistama maatila on käyttöyksikkö, joka voi koostua useista eri kiinteistörekisteriyksi-
köistä (tiloista). Vuokratut tilukset eivät kuulu vuokramiehen käyttöyksikköön, mutta tieto niistä on 
käytettävissä jakosuunnittelussa. (TJ-tiimi 2002a s. 14.) 
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Valmistava jakosuunnitelma 
  
 Valmistava jakosuunnitelma sisältää uusjaon yksityiskohtaisen suunnittelun tulokset (Hyvö-

nen 2001 s. 377). Siinä on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon asianosaisten alusta-
vaan jakosuunnitelmaan tekemät muistutukset. Valmistavassa jakosuunnitelmassa esitetään 
lisäksi yhdistettävät tilat, tarvittavat kulkuyhteydet, perustettavat rasitteet ja tarvittavat yhtei-
set alueet.  

 
 Olennainen ero alustavaan jakosuunnitelmaan verrattuna valmistavassa jakosuunnitelmassa 

on myös se, että sen perusteella esitetään asianosaisille alustava laskelma tärkeimmistä jaosta 
aiheutuvista korvauksista, jos se ei kohtuuttomasti viivästytä uusjakosuunnitelman esittämistä 
(KML 88.2 ja 89.1 §). Tärkeimpiä uusjakosuunnitelman yhteydessä käsiteltäviä korvauksia 
voivat olla puusto-, erityisarvon ja tilusten tuottokunnon korvaus. Puustokorvaukset voidaan 
yleensä tässä vaiheessa esittää toimituskartan puustoarvojaotuksen ja rajakartan leikkauksen 
tuloksena syntyvien puuston arvokohdekuvioiden avulla. (Oja 1997a s. 20; TMK 8.2.10.) 
 

 Jos alustava jakosuunnitelma on laadittu käyttöyksikkötasolla, joudutaan valmistavan jako-
suunnitelman laatimisvaiheessa käyttöyksiköittäin ratkaisemaan, yhdistetäänkö käyttöyksikön 
kiinteistöt vai puretaanko ne ennen lopullisen jakosuunnitelman laatimista jakoyksiköiksi.  
Purettavat käyttöyksiköt sisältävät yhdistämiskelvottomia tiloja ja tilaosuuksia (katso KML 
214 §). Purkamisen jälkeinen kiinteistöjaotus esitetään sekä toimituskartalla että jakokirjassa.  
 
 
Lopullinen jakosuunnitelma  
 
Lopullinen jakosuunnitelma on toimitusmiesten ratkaisu siitä, miten jako tulee kokonaisuu-
dessaan suoritettavaksi. Se sisältää alustavassa ja valmistavassa jakosuunnitelmassa esitetyt 
asiat ja niihin muistutusten johdosta mahdollisesti tehdyt muutokset. Lopullinen jakosuunni-
telma perusteluineen selostetaan toimituskokouksessa asianosaisille. Samalla heille varattaan 
mahdollisuus tutustua suunnitelmaan ja esittää sitä koskevia muistutuksia. Asianosaisten te-
kemien muistutusten tultua käsitellyiksi toimitusmiehet päättävät jakosuunnitelman vahvis-
tamisesta. Asianosainen, joka ei ole tyytyväinen toimitusmiesten vahvistamaan jakosuunni-
telmaan, saa hakea siihen muutosta valittamalla maaoikeuteen toimituksen kestäessä siltä 
osin, kun suunnitelmaan sisältyvästä asiasta ei ole aikaisemmin saanut erikseen hakea muu-
tosta. (Hyvönen 2001 s. 377; KML 89 § ja 232.1 §, kohta 7.) 
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Kuva 6.2/2.  Uusjakosuunnitelman laatimisvaiheet 
  
 

 6.2.3 Toteuttamisvaihe 
 
Uusjaon toteuttamisvaiheessa tehdään tilojen yhdistämispäätös, rekisteröidään jakosuunni-
telma, käydään jakorajat maastoon, toteutetaan mahdolliset siirrot, otetaan uudet tilukset hal-
tuun, päätetään lopullisesti toimituksessa laadittavista tileistä, tehdään tilien maasto- ja sisä-
työt, ellei niitä ei ole tehty ennen jakosuunnitelman vahvistamista, käsitellään rasite- ja tie-
oikeusasiat sekä yhteisten alueiden osakaskuntien järjestäytyminen, hoidetaan ojitusyhtiöiden 
järjestäytyminen, järjestellään erityiset oikeudet, päätetään korvaustilien vahvistamisesta ja 
maksatuksesta, ositellaan kiinteistötoimitusmaksu ja hoidetaan toimituksen lopputoimenpi-
teet (katso kuva 6.2/1).  
 
 
6.2.3.1 Tilojen yhdistäminen ja jakosuunnitelman rekisteröinti 
 
Asianosaisten tehtyä tilojen yhdistämishakemukset jakosuunnitelmavaiheessa uusjakotiimi 
hoitaa tarvittavien lainhuutojen ja rasitustodistusten hankkimisen ja tekee luonnoksen yhdis-
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ranomaisten kuuleminen 
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tämispäätökseksi. Maanmittaustoimisto tekee yhdistämispäätöksen laajoissa uusjakohank-
keissa heti jakosuunnitelman laillistumisen jälkeen, jolloin jakosuunnitelma merkitään kiin-
teistörekisteriin samanaikaisesti yhdistämispäätöksen kanssa (KML 91 §). Pienissä hankkeis-
sa yhdistämispäätös ja uusjakosuunnitelman rekisteröinti voidaan tehdä vasta toimituksen lo-
pussa. (Keski-Pohjanmaan mmt 1996 s. 23.) 
 
 
6.2.3.2 Jakorajankäynti 
 
Uusjaon toteuttamisvaiheessa käydään ja pyykitetään uusjakosuunnitelmassa vahvistetut ja-
korajat maastoon. Jakorajat merkitään maastoon KML 185 §:n ja Maanmittauslaitoksen kes-
kushallinnon asiasta 4.12.1996 antamien määräysten (MML 1996) mukaisesti. Rajankäynnin 
yhteydessä rekisteriyksiköiden väliset rajat asemakaava-alueen ulkopuolella avataan niin le-
veiksi, että rajalinjan paikka on maastossa selvästi havaittavissa. Toimituksen päättymisen 
jälkeen jakorajankäynnistä voidaan vielä valittaa sillä perusteella, ettei rajoja ole käyty maal-
la toimituksessa tehtyjen lainvoimaisten päätösten mukaan. (Hyvönen 2001 s. 171–172.) 
 
 
Jakorajankäynnin työvaiheet 
 
Jakorajojen käynti maastoon voidaan aloittaa riidattomilta osiltaan välittömästi lopullisen ja-
kosuunnitelman vahvistamisen jälkeen. Työvaihetta varten toimitustietokannasta on tulostet-
tava tarvittavat paalutuskartat ja -luettelot sekä hankittava toimitusalueelle tarvittavat raja-
pyykit. 
 
Maastoon merkinnän suorittaa työryhmä, johon kuuluu maanmittaustoimiston kartoittaja 
ryhmänjohtajana sekä 2-3 apumiestä. Rajankäynnin lähtöpisteinä käytetään pääasiassa van-
hoja rajapyykkejä ja olemassa olevia jonopisteitä. Uusia tukipisteitä rakennetaan tarpeen mu-
kaan, esimerkiksi peltoalueille ja metsäautoteiden varsille. Käytännössä myös piirirajankäyn-
tien ja rajojen oikaisemiseksi tehtyjen tilusvaihtojen pyykitys voidaan tehdä jakorajankäynnin 
yhteydessä. Rajankäyntityöryhmä voi myös vain sovittaa rajat maastoon, avata rajalinjat ja 
merkitä rajapisteiden paikat esimerkiksi punaisilla puupaaluilla, jonka jälkeen erillinen pyy-
kin istutustyöryhmä (1+2 henkilöä) rakentaa rajapyykit paikoilleen ja tekee tarvittavat raja-
viitat. (Kalajokilaakson mmt 1996 s 32; Keski-Pohjanmaan mmt 1996 s. 22–23.) 
 
Rajankäynnin lopuksi annetaan rajankäyntipäätös, jossa rajankäynnin sisältö selostetaan. Ra-
jankäynnistä aiheutuneet täydennykset merkitään rajankäyntipäätöksen mukaisesti myös toi-
mituskartalle. 
 
 
6.2.3.3 Uusien tilusten haltuunotto 
 
Uusien tilusten haltuunoton aika määrätään uusjakosuunnitelmassa. Samoin siinä annetaan 
muut haltuunottoon liittyvät määräykset, kuten vaihtuvalla alueella olevan sadon ja puuston 
korjaamista sekä omaisuuden siirtämistä koskevat ohjeet. (KML 88.1,5 §) Pääsäännön mu-
kaan haltuunoton ajankohta ratkaisee, milloin asianosainen voi ryhtyä käyttämään hänelle ja-
ossa tulleita uusia tiluksia. Tarvittaessa uusi omistaja tai käyttöoikeuden haltija voi saada vir-
ka-apua alueen haltuunoton ja omaisuuden siirtämisen toteuttamiseksi, ellei siirrettävän 
omaisuuden omistaja huolehdi siirrosta ajallaan tai ellei alueen entinen omistaja luovuta alu-
een hallintaa uudelle omistajalle (HE 227/1994 s. 66).   
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Toimitusmiehet voivat määrätä rajoituksia puuston myymiselle ja käyttämiselle myös hal-
tuunoton jälkeiselle ajalle, jos se on tarpeen kiinteistöstä menevän korvauksen saamisen tur-
vaamiseksi (KML 204.2 §). Maaoikeus voi siirtää tarvittaessa haltuunoton aikaa tuonnem-
maksi, jolloin haltuunottoon liittyvät oikeusvaikutukset samalla siirtyvät. (Hyvönen 1998 s. 
506–507.)  
 
 
6.2.3.4 Talouskeskusten ja rakennusten siirrot 
 
Uusjaossa kysymykseen tulevat siirrot voidaan jakaa kokonaisten talouskeskusten siirtoihin 
uudelle talouskeskuksen paikalle (KML 80 §) ja yksittäisten rakennusten siirtoihin olemassa 
olevan talouskeskusalueen laajentamiseksi ja sen toiminnallisuuden parantamiseksi (KML 
81.1 §). Kokonaisen talouskeskuksen siirrot ovat nykyisin harvinaisia johtuen talouskeskus-
ten ja niiden välisten palstojen etäisyyden merkityksen vähentymisestä ja siirtojen kalleudes-
ta. Erityisesti sovintojakoalueilla talouskeskukset saattavat kuitenkin sijaita niin lähellä toisi-
aan ja niin ahtaasti, ettei talouskeskuksen alue ole riittävän suuri maatalouskoneiden liikku-
mista ja tuotantorakennusten sijoittamista varten eikä talouskeskusta voi laajentaa ilman siir-
toja. (HE 227/1994 s. 37; TMK 8.2.9.) 
 
Talouskeskuksen siirto voi olla joko kiinteistön omistajan suostumukseen perustuva tai toi-
mitusmiesten päätöksellä tehtävä pakollinen siirto (KML 80 §). Siirto voidaan toteuttaa siir-
tämällä, purkamalla tai myymällä rakennukset tai määräämällä ne jakosuunnitelman mukai-
sen uuden omistajan lunastettaviksi. Siirron toteuttamistapa ratkaistaan sen mukaan, mikä ai-
heuttaa vähiten rakennusten menetyksiä tai on muutoin tarkoituksenmukaisin. Käytännössä 
talouskeskuksen siirto ei yleensä tarkoita rakennusten fyysistä siirtämistä, vaan vanhat raken-
nukset voidaan purkaa tai ne voivat jäädä paikoilleen uusille omistajille esimerkiksi asunto-
käyttöön. Siirtyjä rakentaa tällöin itselleen uudet ajanmukaiset asuin- ja tuotantorakennukset 
hänelle uusjakosuunnitelmassa osoiteltuun talouskeskukseen. (Hyvönen 2001 s. 373–374; 
TMK 8.2.9.) 
 
 
Siirtojen työvaiheet 
 
Siirrettävien talouskeskusten ja rakennusten paikat, siirron toteuttamistapa sekä määräykset 
rakennusten lunastamisesta tai muusta järjestelystä esitetään uusjakosuunnitelmassa. Siirtoja 
voidaan toteuttaa jo ennen uusjakosuunnitelman laillistumista ennakkosiirtoina, jos uusien 
rakennusten tai laitteiden rakentaminen on välttämätöntä (KML 84.1 §). Ennakkosiirto voi 
olla tarpeen esimerkiksi rakennusten huonon kunnon tai tulipalon takia taikka jos siirron lyk-
kääminen muutoin aiheuttaa siirtyjälle tarpeettomia lisäkustannuksia (TMK 8.2.9).  Toimi-
tusmiesten on ennakkosiirroissa tehtävä ennakkosiirtopäätös, joka osoittaa siirron toteutta-
mistavan. Tarvittaessa ennakkosiirtopäätökseen on liitettävä alustava tilusten sijoitussuunni-
telma. Jos rakennus tai laite sijoitetaan toisen maalle, annetaan tarpeelliset tilukset siirtyjän 
käyttöön vastiketiluksia tai vuotuista korvausta vastaan. Ennakkosiirrot voidaan toimeenpan-
na ennakkosiirtopäätöksen saatua lainvoiman. (KML 84 §) Päätökseen haetaan muutosta 
toimituksen kestäessä (KML 232.1, 6 1§). 
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6.2.3.5 Korvaukset ja toimituskustannukset 
 
Korvaukset 
 
Lopulliset tilit kaikista asianosaisten kesken toimituksessa suoritettavista korvauksista on 
tehtävä ennen toimituksen lopettamista (KML 199 §). Tilitys tarkoittaa lunastuksessa, järjes-
telyssä tai jaossa siirtyneiden omaisuusosien sekä toimitukseen liittyvien edunmenetysten, 
kuten vahinkojen, haittojen ja kustannusten hinnoittelua rahassa sekä osittelua ja maksetta-
vaksi määräämistä toimituksessa muodostettujen kiinteistöjen ja toimituksen asianosaisten 
kesken. (Hyvönen 1998 s. 486.)  
 

 Uusjaon yleiset korvausperusteet on esitetty KML:n 92 ja 93 §:ssä ja säädökset korvauksista 
sisältyvät KML:n 199–206 §:n ja KMA 66 ja 67 §:n. Lisäksi toimituskustannuksista sääde-
tään erikseen KML:n 16 luvussa ja KMA:n 5 luvussa. Asianosaisten edunvalvontakuluista on 
säädetty KML:n 211 §:ssä. Laissa ei ole enää lueteltu laadittavia tililajeja, vaan korvaustili on 
periaatteessa tehtävä aina, kun siihen ilmaantuu aihetta. Asianosaisen henkilökohtaisia edun-
valvontakustannuksia korvataan toimituksessa kuitenkin ainoastaan poikkeustapauksessa 
(KML 211 §). (Hyvönen 1998 s. 435 ja 486.) 

 
 Uusjaossa laadittavaksi tulevia korvaustilejä voivat aiheuttaa (Hyvönen 1998 s. 487–500 ja 

2001 s. 380 – 383; Keski-Pohjanmaan mmt 1996 s. 24–27; MML 1997a s. 111): 
 

- osittelusta poikkeamisen korvaus (KML 77.3 §) 
- puustokorvaus 
- puuttuvan tuottopuuston korvaus14 
- rakennuskorvaus ja sitä vastaava omaisuuskorvaus (81.1 ja 83 §) 
- erityisarvon korvaus (198.2 §) 
- tuottokunnon korvaus (KML 74 ja 93 §) 
- siirtokorvaus (KML 81.3 §) 
- siirtokustannusten ja siirtomenetyksen korvaus (KML 82 §) 
- korvaus vastiketiluksista (KML 84.2 §) 
- perusparannuskustannukset (KML 72–74 §) 
- korvaus erityisen oikeuden järjestelystä (KML 86 ja 87 §) 
- korvaus uusjaon aiheuttamista menetyksistä (KML 92 §) 
- korvaus lunastuksesta (KML 60, 61, 61a, 79, 81.1, 137.2, 141 ja 149 §)  
- korvaus rasitteesta (KML 162 ja 164 §). 

 
 
Alustava arvio tärkeimmistä korvauksista esitetään jo jakosuunnitelman laadintavaiheessa. 
Varsinaiset korvaustilit tehdään kuitenkin vasta jakosuunnitelman laillistuttua ja hankkeiden 
valmistuttua. Tällöin tiedetään hankkeiden lopulliset kustannukset ja voidaan myös arvioida 
ketkä hyötyvät hankkeista ja kuinka paljon. Samoin voidaan arvioida haitan ja vahingon kär-
sijät ja heidän menetyksensä.    
 
Tilien laatimiseksi toimitusmiesten tulee päättää niiden laatimisperusteista (korvaus-, arvioin-
ti-, osittelu- yms. perusteet).  Tilien maastotöiden ja laskentavaiheen jälkeen laaditut tilit esi-
tetään asianosaisille erikseen pidettävissä tilaisuuksissa tai toimituskokouksissa. Asianosais-

                                                 
14  JAKO -tuotantoympäristössä puuttuvan tuottopuuston korvauksen laskenta on teknisesti yhdistetty osit-

telusta poikkeamisen korvausten laskentaan (Potka 2002). 
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ten huomautusten perustella tileihin voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia, jonka jälkeen teh-
dyt korjaukset esitetään vielä jako-osakkaille. (Keski-Pohjanmaan mmt 1996 s. 25.) 
 
 Käytännössä suurin ja työläin tili on yleensä puustotili. Sen laatimisesta on vastannut tavalli-

sesti maanmittaustoimisto, joskin osia puuston arvioinnin maastotöistä on voitu antaa esimer-
kiksi metsänhoitoyhdistyksen tehtäväksi. Merkittävästi maastotöitä sisältäviä tilejä voivat met-
sätilin lisäksi olla osittelusta poikkeamisen tili, tilusten tuottokunnon tili (viljavuusnäytteiden 
otto) sekä tilit siirto- ja rakennuskorvauksista (siirtokustannusten ja rakennusten arviointi). 
(Keski-Pohjanmaan mmt 1996 s. 24–25.)  

 
 
Tilit maksusuorituksineen ja korkoineen sekä valtiolle takaisin maksettavat kustannukset 
vahvistetaan lopullisina uusjaon loppukokouksessa tehtävällä korvauspäätöksellä. Tästä ovat 
poikkeuksena sellaiset korvaukset, jotka on osakkaiden kannalta tärkeää tai maksuvelvollis-
ten kannalta kohtuullista käsitellä ja määrätä maksettavaksi jo ennen toimituksen lopettamista 
(KML 203.2). Uusjaossa esimerkiksi puustokorvaukset voivat olla tällainen jaon aikana mak-
settavaksi määrättävä korvauslaji. (Keski-Pohjanmaan mmt 1996 s. 25.)  
 
Uusjaossa tehtävä korvauspäätös sisältää toimitusmiesten päätöksen korvausperusteesta, ar-
vioimisperusteesta, arvohetkestä, saajasta, maksajasta, maksutavasta, rahamäärästä, korosta, 
maksuajasta ja turvatoimista sekä muista näihin seikkoihin mahdollisesti liittyvistä kysymyk-
sistä. Korvaukset tutkitaan ja ratkaistaan toimituksessa virallisperiaatteen mukaan viran puo-
lesta, vaikka korvausta ei olisi vaadittu lainkaan, jollei muusta ole erikseen säädetty (KML 
201.1 §).  Saapuvilla olevat asianosaiset, joita tilikorvaus koskee, voivat sopia korvausperus-
teista tai tietyn korvaustilin tekemättä jättämisestä sekä kaikista muista korvauspääkseen liit-
tyvistä kysymyksistä. Toimitusmiesten on kuitenkin valvottava, ettei sopimus ole poissa ole-
valle asianosaiselle kohtuuton eikä loukkaan kenenkään oikeutta. (Hyvönen 1998 s. 448 ja 
2001 s. 378.) 
 
 
Toimituskustannukset 
 
Korvaustilien lisäksi toimitusmiehet päättävät toimituksen lopussa asianosaisilta perittävien 
toimituskustannusten osittelusta ja perimisestä (toimituskustannustili). Toimituskustannuk-
siin kuuluvat toimitusmenot ja kiinteistötoimitusmaksu. Toimitusmenoilla tarkoitetaan toimi-
tuksen suorittamiseen liittyviä toimituksen aikaisia menoja. Toimitusmenoja ovat (KML 
207.1 §): 
 

1. KML:n 180 §:ssä tarkoitettujen tehtävien suorittamisesta aiheutuvat menot ja 
korvaukset, kuten apuhenkilöiden kustannukset sekä maastotöitä varten tar-
peelliset tarvikkeet ja työvälineet. 

2. KML 182.2 §:ssä tarkoitetut korvaukset, kuten toimitusalueella liikkumisesta 
ja kartoituslinjojen avaamisesta sekä muista maastotöistä asianosaiselle tai 
muun henkilön omaisuudelle aiheutuvat vahingot tai haitat. 

3. Uskotuille miehille, toimitsijoille ja asiantuntijoille maksettavat palkkiot ja 
korvaukset. 

4. Muut sellaiset uusjaon suorittamisesta aiheutuvat kustannukset ja korvaukset, 
jotka eivät kuulu kiinteistötoimitusmaksuun tai jotka eivät ole edunvalvonta-
kustannuksia. 
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Kiinteistötoimitusmaksulaissa (558/95) on erikseen säädetty kiinteistötoimitusmaksusta. 
(KML 207.2 §) Valtion osallistumisesta uusjaon toimituskustannuksiin on säädetty uusjako-
jen tukemisessa annetussa laissa (24/81). 
 
Toimitusmenot maksetaan toimitusmiesten päätöksellä etukäteen valtion varoista. Toimi-
tusinsinööri voi kuitenkin antaa uusjaon maastotöiden apuhenkilötehtäviä asianosaisten suori-
tettavaksi, jolloin näistä aiheutuvat kustannukset voidaan tilittää suoraan asianosaisten mak-
settaviksi (KML 180.2 ja 208.1 §). Kun valtio uusjaossa maksaa osaksi tai kokonaan kiinteis-
tötoimitusmaksun, maksetaan myös vastaavat toimitusmenot lopullisesti valtion varoista 
(KML 213.1 §). 
 
 
6.2.3.6 Rasite- ja tieoikeuksien käsittely 
 
Uusjaon toteuttamisvaiheessa selvitetään kaikki uusjakoalueelta poistettavat ja sinne perus-
tettavat rasite- ja tieoikeudet. Poistettavista rasite- ja tieoikeuksista tehdään luettelo. Samoin 
laaditaan luettelo uusjaon jälkeen voimaan jäävistä ja uusjaossa perustettavista uusista rasite- 
ja tieoikeuksista (JAKO -tietokantaan perustettavista käyttöoikeusyksiköistä). Luettelot esite-
tään asianosasille ja toimitusmiehet korjaavat niitä tarpeen mukaan esitettyjen muistutusten 
perusteella. Rasite- ja tieoikeuksista tehdään päätös toimituksen loppukokouksessa. Voimaan 
jäävät ja uudet rasitteet ja tieoikeudet merkitään uusjaon jakokirjaan ja toimituskarttaan kun-
kin hallitsevan ja palvelevan kiinteistön tai muun rekisteriyksikön kohdalle. Kiinteistörekiste-
riin merkinnät niistä tehdään toimituksen rekisteröinnin yhteydessä. Tärkeimmät uusjakoalu-
een tiet perustetaan tässä yhteydessä yksityisteiksi, joille lasketaan myös kunnossapitoyksi-
köt, perustetaan tiekunnat ja valitaan niiden toimielimiksi tapauskohtaisesti joko hoitokunta 
tai toimitsija. (Keski-Pohjanmaan mmt 1996 s. 26.) 
 
 
6.2.3.7 Erityisten oikeuksien järjestelyt 
 
Uusjaossa on tarpeen mukaan käsiteltävä ja ratkaistava vuokramiehen ja muiden MK 14:1.1 
§:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien haltijoiden asema jaon jälkeisessä tilanteessa. Vaih-
toehtoja vuokrasuhteen järjestämiseksi on neljä (KML 86 ja 87 §; Hyvönen 1998 s. 496–
497): 
 

1. Vuokra-alue pyritään antamaan entiselle vuokranantajalle, jollei se huomatta-
vasti vaikeuta jaon toteuttamista.  

2. Vuokraoikeus muutetaan sopimuksen tai toimitusmiesten päätöksen perusteel-
la kohdistumaan entisen vuokranantajan jaossa saamiin uusiin tiluksiin, jollei 
muuttamisesta aiheudu vuokramiehelle huomattavaa haittaa. Tällöin siirtokus-
tannukset järjestyvät samoin kuin talouskeskuksen siirrossa. 

3. Vuokrasuhde voidaan sopia tai määrätä jäämään voimaan entisellä paikallaan 
alueen uutta omistajaa sitovana, jollei siitä aiheudu hänelle huomattavaa hait-
taa. 

4. Muunlaisen ratkaisuvaihtoehdon puuttuessa vuokrasuhde on määrättävä rau-
keamaan ja samalla on ratkaistava tähän liittyvät korvaukset ja muut seuraa-
mukset.  
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6.2.3.8 Yhteisten alueiden käsittely 
 
Uusjaossa yhteiseksi perustetuista alueista laaditaan käyttöyksiköiden suunnitteluvaiheessa 
tai jakosuunnitelman laillistumisen jälkeen osakasluettelot. Tarvittaessa toimituksessa käsi-
tellään ja hyväksytään myös yhteisalueen säännöt, valitaan alueen hallintoa varten hoitokunta 
ja alistetaan yhteisalueen säännöt työvoima- ja elinkeinokeskuksen vahvistettaviksi. (Keski-
Pohjanmaan mmt 1996 s. 26.) 
 
 
6.2.3.9 Ojitusyhtiöiden perustaminen 
 
Mikäli uusjaon yhteydessä toteutetaan peruskuivatushankkeita, perustetaan uusjaossa alueel-
lisen ympäristökeskuksen avustuksella tarvittavat ojitusyhtiöt ojaverkon kunnossapitoa var-
ten ja hyväksytään perustettavien ojitusyhtiöiden säännöt. (Keski-Pohjanmaan mmt 1996 s. 
26.) 
 
 
6.2.3.10 Toimituksen lopputoimenpiteet 
 
Sen jälkeen kun kaikki toimitukseen kuuluvat asiat on uusjaon loppukokouksessa käsitelty, 
toimitusinsinööri lopettaa uusjaon ja ilmoittaa saapuvilla oleville asianosaisille muutoksen-
hakuoikeudesta toimitukseen ja siitä, miten muutoksenhaussa on meneteltävä (KML 190.1 
§).  
 
Uusjaon saatua lainvoiman valitusajan päätyttyä tai oikeuskäsittelyjen jälkeen asiakirjat ja 
toimituskartta viimeistellään ja toimitus merkitään kiinteistörekisteriin (KML 192.1 §). Tä-
män jälkeen maanmittaustoimisto tekee päätöksen uusjakojen tukemislain mukaan suoritettu-
jen kustannusten takaisinperimisestä ja lähettää tiedon rekisteröinnistä sekä tarvittavat asia-
kirja- ja karttajäljennökset asianosaisille. Samalla heille voidaan lähettää ohjeita muun muas-
sa tilisuorituksista, kiinteistötoimitusmaksun maksamisesta, uusjaon tukemislain mukaisten 
lainojen takaisinmaksamisesta, maksuhelpotusten hakemisesta, teiden ja ojien kunnossapidos-
ta, rasitteista ja toimituksen laillistumisen merkityksestä. (Keski-Pohjanmaan mmt 1996 s. 
28.) 
 
 

 6.3 Perusparannukset 
 
Uusjaossa voidaan suunnitella ja toteuttaa osakaskiinteistöjen tarvitsemia, yhteisiä peruspa-
rannushankkeita siinä määrin kuin ne ovat jaon tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisia 
(KML 72–74 §). Yhteisten perusparannushankkeiden toteuttamista jaon yhteydessä puoltaa 
se, että näin koko uusjakoalueelle voidaan kerralla suunnitella ja rakentaa taloudellisesti edul-
linen ja toiminnallisesti tarkoituksenmukainen tie- ja kuivatusverkko. Lisäksi perusparannus-
ten toteuttaminen jaon yhteydessä mahdollistaa uusien palstojen nopean käyttöönoton jaon 
jälkeen. 

 
 Uusjaossa toteutettavia yhteisiä perusparannushankkeita voivat olla (KML 72–74 §): 
 

1. Kuivatus 
Uusjaon kuivatushankkeena voidaan suorittaa vesilain tarkoittamia ojituksia (VL 6 lu-
ku), joihin sisältyy perus- ja paikalliskuivatusta. Peruskuivatus tarkoittaa yhtenäisen 
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alueen kuivattamista tai alueen käyttöä haittaavan veden poistamista. Paikallisojitus 
taas on yksittäisten viljelys- tai metsätilusten kuivattamista. Paikalliskuivatuksena tu-
levat uusjaossa kysymykseen metsäojitus sekä peltojen piiri- ja salaojitus. Kuivatus-
hankkeiden tulee olla uusjaon tavoitteiden saavuttamisen kannalta tarpeellisia ja nii-
den tulee edistää tarkoituksenmukaisen jakosuunnitelman ja palstajaotuksen aikaan-
saamista.(TMK 8.2.8.) 
 

2. Tien tekeminen 
 Uusjaossa voidaan tiehankkeina suunnitella ja rakentaa asutuksen pääsy-, viljelys- ja 

metsäteitä sekä näihin teihin liittyviä siltoja. Tiehankkeiden tulee olla jaon tarkoituk-
sen kannalta tarpeellisia ja niiden toteuttamisen tulee edistää tarkoituksenmukaisen ja-
kosuunnitelman ja tieverkon aikaansaamista. (TMK 8.2.8.) 

 
3. Vedenhankinta- ja viemäröintilaitteiden rakentaminen 
 Uusjaossa voidaan rakentaa vedenhankinta- ja viemäröintilaitteita jaon osakaskiinteis-

töjä varten. Hankkeiden tulee palvella jakoalueen osakkaiden tarkoituksenmukaista 
yhteistä vedenhankintaa ja viemäröintiä. (TMK 8.2.8.) 

 
4. Kastelulaitteiden rakentaminen  
 Uusjaossa voidaan jako-osakkaiden yhteishankkeena rakentaa kastelulaitteita. Hank-

keiden tulee palvella uusjaon tarkoitusta ja niiden on oltava taloudellisesti kannattavia. 
(TMK 8.2.8.) 

 
5. Pellon raivaus ja metsitys 
 Peltoalueen tuotantolohkojen ja tilussijoituksen parantamiseksi voidaan uusjaossa suo-

rittaa peltojen raivausta. Vastaavasti voidaan uusjaossa metsittää sellaista peltoa, jon-
ka käyttö jaon jälkeen peltona ei ole tarkoituksenmukaista. (TMK 8.2.8.) 

 
 
Perusparannusten suunnittelu ja toteutus laajemmissa uusjakohankkeissa jakautuu kahteen 
vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa, osana uusjaon yleissuunnittelua, suunnitellaan alueen 
kiinteistörunko eli ne tie- ja kuivatushankkeet (perusparannushankkeet I), jotka huomioonot-
taen tilojen talouskeskukset ja tiluspalstat uusjaossa sijoitetaan. Lisäksi ensimmäisen vaiheen 
perusparannuksina voidaan suunnitella jo osa salaojitushankkeista, tärkeimmät jakoalueelle 
rakennettavat yhteiset vedenhankinta-, viemäröinti- ja kastelulaiteet sekä tie- ja kuivatus-
hankkeiden vaatimia pellonraivauksia ja metsityksiä. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettavien 
perusparannushankkeiden suunnittelu käynnistetään välittömästi kiinteistörunkosuunnitelman 
valmistuttua ja niitä voidaan myös ryhtyä toteuttamaan toimitusmiesten päätöksillä jo ennen 
uusjakosuunnitelman laillistumista (KML 76 ja 232.1,6 §).  (Kalajokilaakson mmt 1996 s. 
19–21; Keski-Pohjanmaan mmt 1996 s. 17–18; Tenkanen 1986 s. 53–66; TJ-tiimi 2002a s 15 
ja 19–20.) 
  
Toisessa vaiheessa jakosuunnitelman laillistumisen jälkeen suunnitellaan loput uusjaon pe-
rusparannusinvestoinnit (perusparannushankkeet II). Näitä hankkeita ovat yksittäiset tie- ja 
kuivatushankkeet sekä pääosa uusjaossa tehtävistä salaojituksista. Kaikki perusparannus-
hankkeet on mahdollisuuksien mukaan saatettava loppuun toimituksen kestäessä (KML 76 §). 
(Kalajokilaakson mmt 1996 s. 19–21; Keski-Pohjanmaan mmt 1996 s. 17–18; Tenkanen 1986 
s. 53–66; TJ-tiimi 2002a s 15 ja 19–20.) 
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Työvaiheet 
 
Perusparannushankkeiden suunnittelun perustaksi toimitusmiesten on selvitettävä maanomis-
tajia kuulemalla sekä asiantuntijaselvitysten ja -lausuntojen avulla jakoalueen tie- ja kuiva-
tusverkon nykytila ja parantamistarpeet sekä muiden perusparannusten tarve. Toimitusmiehet 
vastaavat perusparannushankkeita koskevien suunnitelmien laatimisesta. Suunnittelu voidaan 
antaa tehtäväksi asiantuntijaviranomaisille tai -organisaatioille. Vedenhankinta- ja viemäröin-
tilaitteita koskevat suunnitelmat laatii tai teettää alueellinen ympäristökeskus (KML 72.2 §). 
(TMK 8.2.8.)   
 
Toimitusinsinööri tilaa perusparannussuunnitelmat toimituksessa tehdyn päätöksen perusteel-
la. Ennen kuin toimitusmiehet toimituskokouksessa vahvistavat suunnitelman toteutettavaksi, 
kuivatustöiden ja kastelulaitteiden rakentamista koskevista suunnitelmista pyydetään työvoi-
ma- ja elinkeinokeskuksen lausunto (KML 73 §) ja alueellisen ympäristökeskuksen lausunto, 
jos on kyse metsätiehankkeista, valtaojituksista tai metsäojituksista tahi jos hanke saattaa 
koskea suojelun toteuttamista. Ympäristökeskus ilmoittaa samalla lausunnossaan, tarvitaanko 
hanketta varten VL 6:2 §:n mukainen ympäristölupaviraston lupa. (Karhu 2002; TMK 8.2.8; 
Toivanen 2002.)   
 
Päätöksenteko ojituksesta kuuluu toimitusmiesten toimivaltaan, jos ojitus koskee vain uusja-
koaluetta tai uusjakoalueen kuivattamiseksi tärkeän ojan tekemistä uusjakoalueeseen kuulu-
mattoman kiinteistön alueelle eikä ympäristölupaviraston lupa ole VL 6:2 §:n nojalla tarpeen. 
Sama koskee ojituksen päättämistä silloinkin, kun uusjakoalueeseen kuulumattomien kiinteis-
töjen omistajat suostuvat yhteiseen ojitukseen. Muussa tapauksessa asiasta päätetään VL:n 
yhteistä ojitusta koskevien säännösten mukaan (KML 75 §). (Hyvönen 2001 s. 158–159.) Jos 
uusjaossa suoritettavissa perusparannuksissa saattaa tulla kyseeseen ympäristövaikutusten ar-
vioinnista annetun lain mukainen arviointi (YVA -menettely), se on tehtävä ennen peruspa-
rannushanketta koskevan suunnitelman vahvistamista (katso kohta 6.4). (TMK 8.2.8.)   
 
Laaditut perusparannussuunnitelmat esitetään ja käsitellään toimituskokouksessa. Asianosai-
sille on annettava riittävästi aikaa tutustua suunnitelmiin ja muistutusten tekemiseen. Tarvit-
taessa asian käsittely on lykättävä seuraavaan kokoukseen. (TMK 8.2.8.)   
 
Vahvistaessaan perusparannussuunnitelman toimituksessa toteutettavaksi on toimitusmiesten 
samalla annettava päätös hankkeen kustannusarviosta, hanketta koskevan alueen haltuunotos-
ta ja siitä, kuka on oikeutettu nostamaan ja käyttämään valtion varoja hankkeen toteuttami-
seen sekä tehtävä hankkeen rahoitusehdotus. Lisäksi on päätettävä, minkä ajan kuluessa han-
ke on toteutettava. (TMK 8.2.8.)   
 
Perusparannushankkeen toteuttamisesta koskevasta päätöksestä annetaan valitusosoitus, kos-
ka päätöksestä voidaan valittaa toimituksen kestäessä (KML 232.1.6 §). Hankkeen toteutta-
mista ei saa aloittaa ennen valituksen käsittelyä, ellei maaoikeus toimitusinsinöörin esitykses-
tä anna lupaa hankkeen aloittamiseen (KML 232.3 §). 
 
Perusparannussuunnitelmasta annettava päätös koskee koko suunnitelmaa ja sen kustannus-
arviota. Siten esimerkiksi tie- tai kuivatushanketta koskevaa valituksenalaista päätöstä ei tule 
antaa erikseen tiealueen tai kuivatusojan linjauksesta ja erikseen kustannusarviosta. Sen si-
jaan perusparannushankkeen kustannusten osittelu käsitellään vasta toimituksen lopussa. 
(TMK 8.2.8.)   
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Perusparannushankkeiden toteuttaminen etenee vahvistettujen suunnitelmien mukaisesti. 
Toimitusmiehet vastaavat perusparannushankkeiden toteuttamisesta, niihin myönnettyjen val-
tion varojen käyttämisestä ja valvonnasta. Kutakin hanketta varten nimetään hankkeen työn-
johto. Hankkeita koskevien töiden suorittamisen tulee yleensä perustua tarjouskilpailuun. 
Toimitusinsinööri vastaa tarjouspyyntöjen ja tarjousten käsittelystä, mutta hän voi käyttää 
apuna asiantuntijaviranomaisia ja -organisaatioita tai toimitsijoita. (TMK 8.2.8.)   
 
Perusparannushankkeiden toteuttaminen rahoitetaan jaon aikana valtion varoista uusjakojen 
tukemisesta annetun lain (24/81) mukaisesti, sikäli kuin valtio ei tue samoja toimenpiteitä 
muun lainsäädännön nojalla. Myös Euroopan yhteisö voi osallistua näiden hankkeiden rahoi-
tukseen. (Hyvönen 2001 s. 159 ja 382–383.) 

 
 Hanke katsotaan valmistuneeksi, kun se on vastaanotettu ja jako-osakkaat ja toimitusmiehet 

ovat sen hyväksyneet. Uusjaon kestäessä jako-osakkaiden on vastattava hankkeen asianmu-
kaisesta kunnossapidosta, kunnes hoito on siirretty tiekunnalle, ojitusyhtiölle tai muulle 
hankkeesta vastaavalle elimelle. (TMK 8.2.8.)   

 
 
 6.4 Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) 
  
 Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on kansainvälisesti vakiintunut selvitys- ja 

kuulemismenettely (Environmental Impact Assessment, EIA), jonka tavoitteena on selvittää 
ympäristöön vaikuttavan hankkeen kaikki ympäristövaikutukset ennen lopullista päätöksen-
tekoa sen toimeenpanosta (Vihervuori 1995 s. 783). 

 
 Uusjaossa tehtävän ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on tuottaa päätösten perus-

taksi tietoa uusjaon ja sen liitännäishankkeiden ympäristövaikutuksista, tarkastella kriittisesti 
hankkeiden eri toteuttamisvaihtoehtoja sekä vähentää tiedon puutteeseen perustuvia valituk-
sia ja tyytymättömyyttä (Hyvönen 2001 s. 364–365). Ympäristövaikutusten arvioinnista an-
nettu laki (YVAL, 468/1994) ei kuitenkaan vaadi ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
käyttöä tilusjärjestelytoimenpiteissä. Mikäli uusjakoalueeseen kuuluu alue, joka on sisällytet-
ty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon tai sillä on tällaiselle alueelle ulottuvia 
merkittäviä haitallisia vaikutuksia, hankkeen ympäristövaikutukset on kuitenkin luonnonsuo-
jelulain (501/97) perusteella arvioitava asianmukaisella tavalla (LSL 65 §). Sen lisäksi uusja-
koon voi sisältyä liitännäishankkeita, jotka vaativat YVA -menettelyn soveltamista. Tällaisia 
hankkeita voivat olla esimerkiksi YVAA 6 §:n hankeluettelon 2e kohdan mukainen yli 200 
hehtaarin laajuisen, yhtenäiseksi katsottavan alueen metsä-, suo- tai kosteikkoluonnon pysy-
väisluonteinen muuttaminen toteuttamalla uudisojituksia tai kuivattamalla ojittamattomia 
suo- ja kosteikkoalueita, poistamalla puusto pysyvästi tai uudistamalla alue Suomen luontai-
seen lajistoon kuulumattomilla puulajeilla tai YVAL 4.2 §:n mukaiset muut hankkeet, joiden 
harkitaan yksittäistapauksissa todennäköisesti aiheuttavan laadultaan ja laajuudeltaan merkit-
täviä haitallisia ympäristövaikutuksia. (MML 1995e s. 45.)  

  
  Vuonna 1996 käynnistynyt Hailuodon uusjako on ensimmäinen uusjakotoimitus, jonka ympä-

ristövaikutukset on arvioitu YVA -lain 4.2 §:n perusteella. Arviointi suoritettiin välittömästi 
uusjaon toimeenpanopäätöksen laillistuttua, ennen perusparannussuunnitelmien vahvistamis-
ta.  Huomiota arvioinnissa kiinnitettiin erityisesti uusjaon vaikutuksiin luonnonympäristöön, 
maisemaan ja rakennettuun ympäristöön sekä hankkeen taloudellisiin vaikutuksiin. YVA:n 
rinnalla Hailuodossa tehtiin myös uusjaon sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA). (Pohjois-
Pohjanmaan mmt 1999 s. 72–76; Reinikainen 1999 s. 6-8.) 
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Työvaiheet 
 
Ympäristövaikutusten arviointi perustuu arviointiohjelmaan, jonka hankkeesta vastaava toi-
mittaa alueelliselle ympäristökeskukselle. Arviointiohjelmalla tarkoitetaan hankkeesta vas-
taavan laatimaa suunnitelmaa tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämi-
sestä (YVAL 2 § kohta 3, YVAA 11 §). 

 
  Hankkeesta vastaavalla tarkoitetaan toiminnanharjoittajaa taikka sitä, joka muutoin on vas-

tuussa hankkeen toteuttamisesta tai valmistelusta (YVAL 2 § kohta 5). Hyvösen mukaan (2001 
s. 365) hankkeesta vastaava on uusjaoissa yleensä asianomainen maanmittaustoimisto. Han-
keuusjaossa hankkeen toteuttaja voi olla vastaavana, jos arvioinnin tarpeellisuus liittyy hank-
keeseen eikä uusjakoon. Käytännössä YVA:n toimeenpanosta huolehtivat toimitusmiehet, jot-
ka tarvittaessa käyttävät selitysten tekemiseen asiantuntija-apua (KML 13 §). (TMK 8.2.8.) 

 
 
 Päätöksen arvioimismenettelyn soveltamisesta tiettyyn uusjakoon tekee ympäristöministeriö 

alueellisen ympäristökeskuksen (yhteysviranomainen) esityksestä tai omasta aloitteestaan 
(YVAL 6 §). Päätösharkinnassa annetaan erityistä painoa muun muassa uusjaon ja sen liitän-
näishankkeiden laadulle ja laajuudelle, kohdealueen tärkeille luonnon- ja kulttuuriarvoille, 
luonnon sietokyvylle, luonnon- ja maisemansuojelualueille sekä useiden eri hankkeiden yh-
teisvaikutuksille (YVAA 7 §). Jos yhteysviranomainen taas katsoo, että uusjakoon ei sovelle-
ta arviointimenettelyä, se antaa asiasta tarvittaessa lausuntonsa hankkeesta vastaavalle 
(YVAL 6.2 §). 

 
 Yhteysviranomaisen on huolehdittava arviointiohjelman tiedottamisesta kuuluttamalla siitä 

hankkeen arvioidulla vaikutusalueella. Yhteysviranomaisen on huolehdittava myös siitä, että 
arviointiohjelmasta pyydetään tarvittavat lausunnot ja varataan mahdollisuus mielipiteiden 
esittämiseen (YVAL 8.2 §). Ympäristövaikutusten arviointihankkeen osallisia, joilla on oike-
us mielipiteensä esittämiseen, ovat uusjakohankkeissa uusjakoalueen maanomistajat ja asuk-
kaat sekä muut alueella toimivat tai uusjakoalueen asioita käsittelevät yksityiset kansalaiset, 
järjestöt, ryhmät ja viranomaiset (MML 1995e s. 23–24). 

 
 YVA -menettelyssä laaditaan arviointiselostus, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaih-

toehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista (YVAL 2 § kohta 4, YVAA 
12 §). Selostus toimitetaan yhteysviranomaiselle, joka kuuluttaa selostuksesta osallisten kuu-
lemiseksi hankkeen vaikutusalueella. Yhteysviranomainen liittää arviointiselostukseen oman 
lausuntonsa arviointiselostuksesta ja sen riittävyydestä sekä muut siitä annetut lausunnot ja 
esitetyt mielipiteet. Menettely päättyy kun yhteysviranomainen toimittaa selostuksen liittei-
neen tiedoksi maanmittaustoimistolle ja hanketta käsitteleville viranomaisille (YVAL 12 §).   

  
 Ympäristövaikutusten arviointitarve sekä tarvittaessa hankkeen ympäristövaikutukset on sel-

vitettävä arviointimenettelyssä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa osana hankkeen muuta 
suunnittelua. Arviointimenettelyn on oltava valmis ennen kuin ympäristöön vaikuttavissa 
hankkeista tehdään toteuttamispäätöksiä (YVAL 7.2 §). Maanmittauslaitoksen ohjeiden mu-
kaan hankkeiden eri toteuttamisvaihtoehtojen mahdollinen YVA -tarve sekä arviointien vai-
kutukset vaihtoehtojen kustannuksiin ja toteutusaikatauluihin selvitetään jo uusjaon valmiste-
luvaiheessa ja varsinainen ympäristövaikutusten arviointiprosessi käynnistetään toimitus-
miesten päätöksellä uusjaon toteuttamispäätöksen laillistuttua (MML 1995e s. 46–47). 

 
 Mikäli YVA:n soveltaminen on katsottu hankkeessa tarpeelliseksi, viranomainen ei saa 

myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä ennen 
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kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen ja yhteysviranomaisen siitä antaman lau-
sunnon. Eri hankkeiden toteuttamispäätösten tulee sisältää tämän jälkeen maininta siitä, kuin-
ka ympäristövaikutukset on niissä otettu huomioon (YVAL 13 §). Käytännössä YVA voi vai-
kuttaa uusjaon yhteydessä tehtävien liitännäishankkeiden, kuten metsäojitusten suunnitteluun. 
Ne voidaan YVA:n valmistuttua suunnitella tarvittaessa tarkemmin arviointimenettelyn tu-
lokset huomioon ottaen. (Pohjois-Pohjanmaan mmt 1999 s. 1-4.) 

 
 
 6.5 Maankäytön suunnittelu 
 

Uusjaoissa on 1960-luvulta alkaen laadittu yhteistyössä kunnan ja maanomistajien kanssa taa-
jamien ja ranta-alueiden detaljikaavoja (Kaarlela, Hailuoto), rantayleiskaavoja (Larsmo) ja 
erityyppisiä vapaamuotoisia ”kyläsuunnitelmia” (Veteli, Isokylä). Tavoitteena maankäytön 
suunnittelun niveltämisellä uusjakoprosessiin on saavuttaa maanomistajien kannalta oikeu-
denmukainen ja tasapuolinen lopputulos järjestelyalueilla, joilla on tarvetta toisaalta tilusjär-
jestelyihin ja toisaalta maankäytön ohjaamiseen kaavoituksen avulla. Kytkemällä maanomis-
tusolojen järjestely kaavoitukseen voidaan kaava lisäksi laatia tulevan maankäytön kannalta 
mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi ja kaavan mukainen alue saadaan viivytyksettä kaa-
van mukaiseen käyttöön.(KOM 1990:22 s. 119.)   
 
 Hailuodon uusjaon valmisteluvaiheessa selvitettiin mahdollisuuksia käyttää uusjakoa yhdessä 

ranta-asemakaavan kanssa ranta-alueilla suojelu- ja virkistysalueiden sekä laajojen rakenta-
misesta vapaiden alueiden toteuttamisessa. Kokeilussa maanomistajille ranta-asemakaavan 
mitoitusperusteiden mukaisesti kuuluvat rakennusoikeus sijoitettiin kaavan avulla rakentami-
seen soveltuville alueille ja muut alueet osoitettiin rakentamisesta vapaiksi. Tämän jälkeen 
kaavan mukainen maankäyttöratkaisu voidaan toteuttaa uusjaon jakoehdotuksessa. Menettely 
todettiin toteuttamiskelpoiseksi ja se sai lähes yksimielisen maanomistajien kannatuksen. 
Kaavoitus- ja uusjakoprosessien yhteensovittaminen vaatii kuitenkin tiivistä yhteistyötä 
maanomistajien, kaavan laatijan, uusjaon toimitusmiesten ja muiden viranomaisten, erityises-
ti alueellisen ympäristökeskuksen kesken. Hailuodon koetyössä havaittiin, että tämän tyyppi-
sissä hankkeissa vähintään rakennusoikeuden kiinteistökohtaisen jakautumisen osoittava kaa-
valuonnos on oltava valmiina jo uusjaon jakosuunnitelmavaiheessa. Suurin ongelma saattaa-
kin syntyä hankkeiden aikataulujen yhdistämisessä muun muassa muutoksenhakumahdolli-
suuksien erilaisuudesta johtuen. (Hailuototoimikunta s. 30–31; Mäkelä 1998 s. 104–105)  
 

 
Uusjaoissa esille tulevat kaavamuodot ovat vastaisuudessa pääsääntöisesti kyläkeskuksen tai 
ranta-alueen yleiskaava tahi ranta-asemakaava. Uusjakoalueen maankäytön suunnittelutarve 
tulee alustavasti selvittää jo uusjaon valmisteluvaiheessa ja jos uusjakoalueella on kaavoitus-
tarvetta, toimitusmiesten on uusjaon käynnistyttyä yhdessä kunnan kanssa suunniteltava uus-
jako- ja kaavoitusprosessien yhteensovittaminen. (Hailuototoimikunta 1995 s. 31.)  

 
 
 6.6 Johtamisprosessit 

 
Projektihallinnon näkökulmasta uusjaon johtamisjärjestelmä on projektiorganisaatio. Toimi-
tusinsinööri on hankkeen projektipäällikkö, joka vastaa uusjaon toteuttamisesta. Uusjaon ul-
koisia asiakaita, jotka maksavat projektin kustannukset, ovat asianosaiset ja ministeriö. 
Maanmittaustoimiston matriisimuotoisessa projektiorganisaatiossa henkilöt varataan uusjako-
hankkeen käytettäväksi projektisuunnitelmassa osoitetuksi ajaksi. Tällöin henkilön linja-
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esimies säilyy, mutta projektipäälliköt vaihtuvat. Uusjakoprojekti voi käyttää myös alihankki-
joita tai konsultteja, joiden kanssa se laatii suoraan sopimukset.   
 
Uusjakohankkeen johtamisprosessit voidaan jäsentää ISO 9000 -standardin mukaisesti strate-
giseen ja operatiivisiin johtamisprosesseihin. Strateginen prosessi määrittää uusjakohankkeen 
osapuolet sekä uusjaolle asetettavat tavoitteet ja reunaehdot.  Operatiivisilla prosesseilla ohja-
taan uusjaon sisältöä, ajankäyttöä, kustannuksia, resursseja, henkilöstöä, yhteydenpitoa ja 
viestintää, riskejä, hankintoja, tuotoksen sisältöä ja ominaisuuksia sekä sen koordinointia ja 
integrointia. (ISO 9000; Stenlund 1999 s. 63–72.) 
 
Toimituskokoukset ovat oleellinen osa uusjaon johtamisjärjestelmää, sillä kaikki toimitukses-
sa esille tulevat asiat käsitellään ja ratkaistaan tarpeen mukaan pidettävissä toimituskokouk-
sissa (KML 172 §).  Prosessin näkökulmasta toimituskokoukset ovat toistuvia tehtäviä, joilla 
on suhteellisen vakio esiintymistiheys ja kestoaika (Microsoft 1998 s. 49). Uusjaoissa toimi-
tuskokouksia pidetään hankkeen edetessä keskimäärin 2-5 kertaa vuodessa. Niiden esiinty-
mistiheyden määrää ennen kaikkea tarve käsitellä esille tulevat lupa-asiat ja perusparannus-
hankkeiden toteuttamiseen liittyvät tehtävät riittävän nopeasti ja säännöllisesti.  
 
 

 6.7 Uusjaon tukiprosessit 

 6.7.1 Kiinteistönmuodostus 
 
Lohkomiset 
 
Uusjako ei ole normaalin vaihdannan esteenä missään sen osavaiheessa. Määräala voidaan 
luovuttaa uusjakoalueella saajalle milloin tahansa ennen uusjakopäätöstä tai vasta sen jälkeen. 
Ennen uusjakopäätöstä uusjakoalueelta saatuun määräalaan sovelletaan, mitä kiinteistöstä on 
säädetty. Tällainen määräala muodostetaan uusjaon yhteydessä päältäpäin eli ennen jako-
suunnitelman laatimista lohkomalla kiinteistöksi, jos määräalan lohkomisen edellytykset ovat 
olemassa. Käytännössä lohkominen suoritetaan tällöin eri toimituksena ja saatetaan loppuun 
kiireellisenä. (Hyvönen 2001 s. 370: KML 95.1-2 §.) 
 
Uusjaon toimeenpanopäätöksen jälkeen uusjakoalueelta hankittu määräala voidaan lohkoa 
normaalisti, jollei lohkominen merkittävästi viivästytä uusjaon toimittamista eikä ole muuta-
kaan erityistä syytä lohkomisen suorittamatta jättämiseen (KML 37.1 §). Uusjakosuunnitel-
man vahvistamisen jälkeen määräaloja voidaan lohkoa uusjaossa muodostetuista tiloista, jos 
lohkomisen yleiset edellytykset ovat olemassa. (Hyvönen 2001 s. 370; TMK 8.2.7.)    
      
 
Lunastukset 
 
Jos osakas omistaa uusjakoalueella vain arvoltaan vähäisen alueen, jota hän ei voi tarkoituk-
senmukaisesti käyttää ja jota ei voida uusjaolla sanottavasti parantaa ja josta ei uusjaossakaan 
voida muodostaa tarkoituksenmukaista käyttöyksikköä, voidaan tällainen alue pakkolunastaa 
toimitusmiesten päätöksellä täyttä korvausta vastaan ja antaa jakosuunnitelmassa uusjaon 
muille osakkaille (KML 79 §). Asianosaisten vaatimuksesta uusjaossa voi tulla sivutoimituk-
sena vireille myös vesijätön lunastaminen (KML 60 §), yhteisalueen lunastaminen (KML 61 
ja 141 §), yhteisalueosuuden lunastaminen (KML 137.2 §), erityisen etuuden lunastaminen 
(KML 149 §) ja ulkopalstan lunastaminen (KML 61a §). Näiden lisäksi voi rakennuksen lu-
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nastaminen toimitusmiesten päätöksellä tulla kysymykseen tapauksissa, joissa rakennuksen 
sijaintipaikan omistaja vaihtuu (KML 81.1 §). (Hyvönen 2001 s. 371–372.) 
 
 

 6.7.2 Valtion maanhankinta 
 
Uusjaoissa pyritään tilakokoa suurentamaan hankkimalla jaon alkuvaiheessa maata vapaaeh-
toisilla kaupoilla valtion omistukseen, jonka jälkeen tämä maareservi osoitetaan jakosuunni-
telmassa lisämaiksi aktiivitiloille. Käytössä olevassa toimintamallissa paikallisen työvoima- ja 
elinkeinokeskuksen maaseutuosasto toimii maan ostajana. Uusjaon toimitusmiehet ja maan-
mittaustoimisto huolehtivat myyntimahdollisuudesta tiedottamisesta maanomistajille ja suun-
nittelevat yhdessä maaseutuosaston kanssa lisämaan jakamisen sitä haluaville tiloille.  
 

Nykyinen maanhankinnan toimintamalli on luotu 1960-luvulla Pyhäjoen uusjaossa. Siellä val-
tio osti uusjakoalueelta maata yhteensä noin 2750 ha (noin 9 % jakokunnan maapinta-alasta), 
josta peltoa oli noin 250 ha. Ostetut alueet annettiin lisämaiksi 54 maatilalle, jolloin lisämaa-
ta sai noin joka kuudes uusjakoalueen tila siten, että tilaa kohti myytiin peltoa keskimäärin 
5,2 ha ja metsämaata 50,6 ha. (Uljas 1983 s. 144–145.) 

 
 

 6.7.3 Valvontatehtävät 
 
Taloudellisten menetysten ja mahdollisten väärinkäytösten estämiseksi sekä toimituksen suo-
rittamisen helpottamiseksi asianosaiset ovat toimituksen ajan velvollisia hoitamaan myös sel-
laisia omistamiaan alueita, joiden omistus voi toimituksessa muuttua. Tästä syystä uusjako-
alueella saadaan toimituksen tiedottamisen ja tilusten haltuunoton välisenä aikana suorittaa 
puuston hakkuita, maa-ainesten ottamista myytäväksi tai muuten poisvietäväksi, uusien ra-
kennusten rakentamista tai olemassa olevien rakennusten peruskorjaamista taikka muita sel-
laisia omaisuuden arvoa tai käyttötarkoitusta muuttavia toimenpiteitä vain toimitusmiesten 
asettamin rajoituksin tai erikseen antamalla luvalla. Rajoitukset on asetettava siten, että ne ei-
vät tarpeettomasti vaikeuta sellaisten toimenpiteitten suorittamista, joiden vaikutukset toimi-
tuksen suorittamiseen ovat vähäisiä. Lupa toimenpiteen suorittamiseen on annettava, jollei 
toimenpide merkittävästi vaikeuta toimituksen suorittamista tai vaaranna toimituksen tarkoi-
tuksen toteuttamista (KML 177.1 §). 
 
Toimitusinsinöörin on toimituksen alussa ja tarpeen mukaan sen kestäessä selostettava asian-
osaisille KML 177 §:n säännökset tilusten ja rakennusten käytöstä. Toimitusmiesten on annet-
tava ne rajoitukset, joilla puun ja tarveaineiden myyminen sekä rakennusten rakentaminen on 
mahdollista toimituksen aikana. Toimitusmiesten on annettava myös tarpeelliset määräykset 
niistä rajoituksista, joita noudattaen toimenpide saadaan suorittaa ilman erityistä lupaa. Toimi-
tusmiesten asettamia rajoituksia ja luvasta antamaa ratkaisua on noudatettava muutoksenhaus-
ta huolimatta. Se, joka rikkoo toimitusmiesten tilusten käytöstä antamia määräyksiä, voidaan 
tuomita sakkoon tai vankeuteen kiinteistötoimitusrikoksesta. Rikosilmoituksen tekeminen 
kuuluu toimitusinsinöörin tehtäviin (KML 177.3 ja 287 a §). 
 
Perinteisissä uusjaoissa erityisesti puuston myyntihakkuiden ja rakentamisen valvonta ovat 
työllistäneet toimitusmiehiä. Kuvassa 6.7/1 on esitetty vuosittain käsiteltyjen lupa-asioiden 
määrä Pyhäjoen kunnan Parhalahden kylän uusjaossa. 
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Toimitusinsinöörien mielestä hakkuu- ja rakentamislupakäytäntöä olisi kevennettävä. Lupa-
menettelyn ulkopuolelle voitaisiin jättää rakentamisen osalta jo olemassa olevalla rakennus-
paikalla tehtävät peruskorjaukset, lisärakentaminen ja muutostyöt sekä kaavan mukaisten ra-
kennuspaikkojen rakentaminen. Hakkuissa voitaisiin siirtyä muiden kuin päätehakkuiden 
osalta ilmoitusmenettelyyn, jos hakkuut alittavat tietyn toimituksessa määrättävän hakkuu-
määrän ja/tai ovat tilalle laaditun metsäsuunnitelman mukaisia. Lisäksi lupien käsittely voitai-
siin siirtää tapahtuvaksi pääsääntöisesti toimituskokousten ulkopuolella. (Keski-Pohjanmaan 
mmt 1996 s. 45.) 
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 Kuva 6.7/1  Vuosittain käsitellyt lupa-asiat Pyhäjoen kunnan Parhalahden kylän 

uusjaossa 
 
  
 Viljeltyjen tilusten käyttö 
 
 Viljeltyjä tiluksia koskevia määräyksiä harkittaessa tulee ottaa huomioon muun muassa tila-

päisesti viljelyksestä poissa olevien tilusten rikkakasvien torjunta, kuivatusojien kunnossapito 
sekä omistajan velvollisuus poistaa perusparannushankkeiden seurauksena syntynyt sellainen 
kivisyys, jota ei poisteta hankkeen kustannuksella. Asianosaisille on myös huomautettava, et-
tä viljeltyjen tilusten käytöstä annettuja määräyksiä rikkonut tiluksen omistaja joutuu tileissä 
suorittamaan korvauksen määräysten rikkomisesta. Toimitusmiesten asettamin rajoituksin tai 
erikseen antamin luvin voidaan ohjata myös omaisuuden käyttötarkoituksen muutoksia, jol-
loin esimerkiksi pelto voidaan metsittää tai metsä raivata pelloksi. (TMK 8.2.5.) 

 
 
 Rakennusten rakentaminen ja korjaaminen 
  
 Lupa uusien rakennusten rakentamiseen ja vanhojen peruskorjaamiseen voidaan ennen uusja-

kosuunnitelman laillistumista myöntää yleensä vain, jos se on KML 84 §:ssä säädetyillä pe-
rusteilla välttämätöntä. Jos lupa joudutaan antamaan muulloin, on pyrittävä siihen, ettei toi-
menpide aiheuta siirtokustannusten tarpeetonta nousua tai muutoin vaikeuta jaon tarkoituk-
senmukaista suorittamista. Jos rakentaminen on suunniteltu olemassa olevalle rakennuspaikal-
le, tulee lupaharkinnassa ottaa huomioon rakentamisluvan vaikutus jakosuunnitelmaan. Ra-
kennusten tavanomainen vuosikunnostus ei ole luvanvaraista. Kun toimituksessa on myönnet-
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ty lupa rakentamiseen, asianosaiselle on ilmoitettava ja pöytäkirjaan merkittävä, että siihen 
saa ryhtyä vasta, kun päätös on lainvoimainen. (TMK 8.2.5.) 

 
  
 Puuston käyttö kotitarpeiksi 
  
 Annettaessa määräyksiä puuston kotitarvekäytöstä on kiinnitettävä huomiota yksityismetsä-

lain säännöksiin. Tarvittaessa voidaan kotitarvepuun otto määrätä toimitettavaksi metsäam-
mattimiehen leimauksen mukaan. Kotitarvepuun ottoa koskevia määräyksiä varten omistajan 
tulee selvittää tarpeen määrä ja käyttökohde etenkin rakennuspuun osalta. Asianosaiset voivat 
KML 176 §:n mukaisesti sopia, että myös kotitarvepuun otto on toimituksen aikana luvanva-
raista. Jos sopimus on tarkoitus tehdä kokouksessa, kokouskutsussa on oltava siitä maininta. 
(TMK 8.2.5.) 

 
 
 Puuston myynti 
  
 Jos asianosaiset haluavat myydä puustoa jaon aikana, heille on annettava ohjeet hakemusten 

sisällöstä ja jättämisestä. Toimitusmiesten velvollisuutena on valvoa, ettei puuston myynti 
vaikeuta jakoa. Lisäksi on otettava huomioon yksityismetsälain säännökset puuston myynnis-
tä. Tämän vuoksi suunnitellusta hakkuusta on pyydettävä metsäkeskuksen tai metsänhoitoyh-
distyksen lausunto. Päätehakkuun suorittaneelle maanomistajalle on huomautettava metsän 
uudistamisvelvollisuudesta myös silloin, kun alue voi vaihtua jakosuunnitelman perusteella. 
(TMK 8.2.5.) 

 
 Kun toimituksessa myönnetään lupa myydä tai hakata puustoa, asianosaisille on ilmoitettava 

ja pöytäkirjaan merkittävä, että toimenpiteeseen saadaan ryhtyä vasta, kun päätös on saanut 
lainvoiman. Toimituskartan puustoarvojaotusta on päivitettävä jatkuvasti annettujen hakkuu-
lupien tiedoilla. (Kalajokilaakson mmt 1996 s. 22; TMK 8.2.5.) 

 
 
 Maa-ainesten ottaminen 
  
 Maa-ainesten ottamisesta kotitarvekäyttöön sovelletaan, mitä edellä on sanottu puuston käy-

töstä kotitarpeiksi. Kun toimituksessa myönnetään lupa maa-ainesten ottamiseen, asianosai-
selle on ilmoitettava ja pöytäkirjaan merkittävä, että siihen saa ryhtyä vasta, kun päätös on 
lainvoimainen. (TMK 8.2.5.) 

 
 

 6.7.4 Yhteistoiminta sidosryhmien kanssa 
 
 Uusjakotoimituksen eri osatehtävät toteutetaan tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. 

Uusjakotoimituksen ulkoisia sidosryhmiä ovat muun muassa seuraavat organisaatiot: 
  

- alueellinen ympäristökeskus (maankäytön suunnittelu, perusparannushankkeet, 
YVA -menettely) 

- kunta (KML 70 §:n mukainen kuuleminen, maankäytön suunnittelu), 
- kylätoimikunta (asianosaisten kuuleminen) 
- käräjäoikeus (omistusoikeusselvitykset) 
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- maa- ja metsätalousministeriö (peltolohkorekisteri, uusjaon rahoituspäätös) 
- maakunta-arkisto (omistusoikeusselvitykset) 
- maakuntaliitto (maankäytön suunnittelu) 
- maaoikeus (muutoksenhaku toimitusmiesten päätöksiin) 
- maaseutukeskus (rakennussuunnittelu) 
- metsänhoitoyhdistys (hakkuuluvat, puuston arviointi) 
- metsäkeskus (hakkuuluvat, perusparannushankkeet, puuston arviointi) 
- rahalaitokset (uusjakovarojen käyttö ja valvonta) 
- ratahallinto (tasoristeyskysymykset) 
- Salaojakeskus Oy tai vastaava asiantuntija (sala- ja piiriojitus) 
- seurakunta (virkatodistukset) 
- tiehallinto (liittymäluvat, kiinteistörungon suunnittelu) 
- tuottajayhdistys (asianosaisten kuuleminen) 
- työvoima- ja elinkeinokeskus/työvoimaosasto (maastotöiden apumiehet) 
- työvoima- ja elinkeinokeskus/maatilaosasto (maanhankinta) 
- verohallinto (perusparannushankkeiden arvonlisäverokysymykset)  
- Viljavuuspalvelu Oy tai vastaava asiantuntija (maaperäanalyysit). 
 

Lisäksi uusjakotoimitusten perusparannushankkeet tehdään tiiviissä yhteistyössä eri urakoitsi-
joiden kanssa. 
 

 6.7.5 Tietovarastojen ylläpito  
 
Uusjakoalueella tapahtuu jaon aikana runsaasti muutoksia kiinteistöjaotuksessa, omistusoike-
uksissa ja henkilötiedoissa. Nämä muutokset näkyvät uusjaon numeerisen rajakartan ja toimi-
tustietokannan omistaja- ja henkilötietojen päivitystarpeena. Tietovaraston ylläpitoon on suo-
siteltavaa nimetä vastuuhenkilö, joka valvoo ja organisoi tietojen lisäyksen, muuttamisen ja 
poistamisen sekä lisäksi tietää tietovarastojen ajantasaisuuden laadun. Pitkäkestoisissa uusja-
oissa omistustiedot on suositeltavaa päivittää ensisijaisesti lainhuutorekisteriin, josta ajan-
tasaiset tiedot saadaan sovellusyhteyden avulla toimitustietokantaan. Tämä turvaa omistustie-
tojen kohdentumisen oikein toimituksen aikana tehtävissä osittamisissa. (MML 1997a s. 59–
61; MML 1999a s. 37.) 
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 7 UUSJAKO EUROOPASSA - KANSAINVÄLINEN KATSAUS  
   
 Uusjakotyyppinen maaseutualueiden tilusjärjestelymenettely on käytössä lähes kaikissa Man-

ner-Euroopan valtioissa. Tällä hetkellä toiminnan painopistealueita ovat Alankomaat, Saksa, 
Ranska, Belgia, Luxemburg, Itävalta ja Sveitsi sekä Norja, Ruotsi ja Suomi. (Läpple 1992 s. 
5; Meuser 1992 s. 65–66; Sky 2001 s. 43–44.) 

 
 Tässä luvussa tarkastellaan erilaisia vaihtoehtoja, joita Euroopassa on käytössä uusjakotoimi-

tuksissa niiden sisällön ja toimitusmenettelyn osalta. Lisäksi esityksessä käsitellään yksityis-
kohtaisemmin alankomaalaista, ruotsalaista ja saksalaista uusjakomenettelyä ja verrataan niitä 
eräiltä osin suomalaiseen uusjaon toimitusprosessiin. Esityksen tavoitteena on löytää proses-
seista yhtäläisyyksiä ja eroja, joita voidaan käyttää hyödyksi suomalaista uusjakoprosessia 
uudistettaessa. Yhtäläisyyksien ja erojen etsiminen on mielekästä, koska Alankomaiden, 
Ruotsin ja Saksan lainsäädäntö15, kulttuuri ja kiinteistörakenteen ongelmat muistuttavat suo-
malaisia olosuhteita, mutta toisaalta maiden välillä on kiinteistöoloissa ja toimitusprosesseis-
sa myös mielenkiintoisia eroja.  
 
 

 7.1 Lähtökohdat  
 

Uusjakojen esiasteina pidettäviä järjestelytoimituksia on Euroopassa tehty jo keskiajalla 
muun muassa Englannissa ja Etelä-Saksassa (Gamperl 1955 s. 55; Lambert 1963 s. 37). Val-
tiovallan aseman vakiinnuttua toimintaa alettiin 1700-luvulla ohjata lainsäädännöllä. Englan-
nissa parlamentti antoi jo vuosisadan alussa kuntakohtaisia aitaamisasetuksia, joiden perus-
teella tilukset koottiin ja aidattiin niin sanotuissa aitaamistoimituksissa (enclosure movement) 
suuriin palstoihin. Manner-Euroopassa ensimmäisiä kiinteistörakenteen parantamiseen täh-
tääviä lakeja olivat Ruotsi-Suomen isojakoasetukset vuosilta 1749 ja 1757 sekä Tanskan 
maanjakolait vuosilta 1758, 1776 ja 1781. Saksan valtioissa ensimmäiset järjestelylait annet-
tiin vuosisadan loppupuolella (esimerkiksi Preussissa vuonna 1769 ja Baijerissa vuonna 
1791). (Meuser 1992 s. 25–34.) 
 
Rakenteeltaan nykyaikainen uusjakoprosessi otettiin käyttöön eri puolilla Eurooppaa 1800-
luvun loppupuolelta ja 1900-luvun alussa. Vuonna 1963 laaditun selvityksen mukaan (Lam-
bert 1963 s. 33 ja 46) uusjakotyyppinen järjestely oli siihen mennessä tehty Länsi-Euroopassa 
noin 38 milj. peltohehtaarin alueella eli noin neljäsosalla kaikista tuolloin viljelyskäytössä ol-
leista tiluksista. 
 

  Vuonna 1988 tehdyissä selvityksissä uusjakotarvetta arvioitiin olevan esimerkiksi Alanko-
maissa noin 0,7 milj. peltohehtaarin, Espanjassa noin 1,7 milj. peltohehtaarin, Portugalissa 
noin 4,0–5,0 milj. peltohehtaarin, Puolassa noin 1,5 milj. peltohehtaarin, ja Ranskassa noin 
7,4 milj. peltohehtaarin sekä Ruotsissa noin 0,3 milj. metsähehtaarin alueella (Beun 1992 s. 
78; Casado Lopez & Martinez Velasco 1992 s. 190; Dorémus 1992 s. 184; Duarte Mendes 
1992 s. 203–204; Hopfer 1992 s. 337; Österberg & Pettersson 1992 s. 271). 

 

                                                 
 15  Lainsäädännöllisesti Suomi kuuluu pohjoismaiseen oikeusperheeseen, joka taas historiallisesti juontaa 

juurensa saksalaisen oikeuden kautta roomalaiseen oikeustraditioon (Viitanen 2000a s. 26; Zweigert & 
Kötz 1992 s. 286–295).  
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 7.1.1 Lainsäädäntö  
 

Uusjakotoiminta on kaikkialla lakisääteistä. Toisen maailmansodan jälkeen useat Euroopan 
valtiot ovat uudistaneet uusjakolainsäädäntönsä ja tällä hetkellä se on yleensä peräisin 1970-
luvulta (Belgia, Itävalta, Norja, Ruotsi ja Saksa) tai 1980-luvulta (Alankomaat, Puola Ranska 
ja Unkari). Suomessa uusjakotoimintaa ohjaava uusi kiinteistönmuodostamislaki tuli voimaan 
vuonna 1997. Lisäksi uusjakotoiminnalla on kaikkialla suoria tai epäsuoria kytkentöjä maan-
käyttö- ja rakentamislainsäädäntöön, ympäristö- ja luonnonsuojelulainsäädäntöön sekä maa-
talous-, metsä-, tie-, vesi- ja lunastuslainsäädäntöön. (Meuser 1992 s. 67–91.) 
  
Syynä uusjakolainsäädännön uudistamistarpeeseen 1900-luvun loppupuolella olivat uusjako-
jen toimintaympäristössä tapahtuneet nopeat muutokset, jotka asettivat uusjakotoiminnalle 
uusia maatalous- ja yhteiskuntapoliittisia vaatimuksia. Maatalouden ylituotantotilanne ja 
maaseutualueiden rakennemuutokset aiheuttivat Keski-Euroopassa tarpeen maataloustuotan-
non hallittuun supistamiseen ja maatilatalouden tuottavuuden parantamiseen tuotantokustan-
nuksia alentamalla. Tämän ohella uusjakojen tavoitteiksi haluttiin ottaa enemmän muun mu-
assa sosiaalisista, ekologisista ja kulttuuriarvoista johtuvia päämääriä. Lainsäädäntöuudistus-
ten myötä perinteisestä uusjaosta muotoutuikin erityisesti Keski-Euroopassa tavoitteenasette-
lultaan moniulotteinen maaseutualueiden kehittämistoimi, jota voidaan käyttää myös kohde-
alueiden infrastruktuurin parantamiseen, maiseman- ja luonnonsuojelun edistämiseen ja eri-
laisten virkistysaluehankkeiden toteuttamiseen. (Kantee 1984 s. 97; Meuser 1992 s. 25–34; 
Tenkanen 1990a s. 6-7 ja 1994 s. 4.) 
 
 
Alankomaat 
 

 Alankomaissa ryhdyttiin 1960-luvulle tultaessa kiinnittämään huomiota maatalouden ja mui-
den maankäyttömuotojen aluetarpeiden välisiin ristiriitoihin. Erityisesti korostuivat tarpeet ra-
joittaa kaupunkimaisen taaja-asutuksen leviämistä suunnittelemattomasti maatalousalueille, 
parantaa alueiden yleistä infrastruktuuria ja varata alueita luonnon- ja maisemansuojeluun se-
kä virkistyskäyttöä varten. Koska vuodelta 1954 peräisin ollut tilusjärjestelylaki ei sisältänyt 
mitään säädöksiä näiden maankäyttötarpeiden järjestelemiseksi, säädettiin vuonna 1985 uusi 
ja edelleen voimassa oleva maaseutualueiden kehittämislaki (Wet Inrichting Landelijk Ge-
bied), jossa on määritelty maaseutualueiden kehittämisen tavoitteet ja oikeudelliset perusteet 
tilusjärjestelyjen toimeenpanolle. (Beun 1992 s. 49; Landinrichtingsdienst 1989 s. 17.) 
 
Maaseutualueiden kehittämislain mukaisia tilusjärjestelytoimituksia on neljää eri tyyppiä (In-
richtingswet 13 §):  
 

1. aluesaneeraus (alueen uudelleenjärjestely, herinrichting) 
2. uusjako (ruilverkaveling) 
3. sopeuttamisjärjestely (hankeuusjako, aanpassingsinrichting)  
4. sopimusuusjako (vapaaehtoinen tilusvaihto, ruilverkaveling bij overeenkomst).   

 
Yleisimmät tilusjärjestelytoimitukset ovat uusjako ja aluesaneeraus. Toimitusmenettelyltään 
nämä hankkeet ovat hyvin samantyyppisiä. Sekä uusjaon että aluesaneerauksen toimeenpa-
non edellytyksenä on se, että toimitus on kehittämishankkeena hyväksytty mukaan vuosittain 
päivitettävään valtakunnalliseen maaseutualueiden kehittämissuunnitelmaan (Voorbe-
reidingsscheema Landinrichting). Päätöksen aluesaneerauksen toteuttamisesta tekee tämän 
jälkeen maakuntahallitus ja se voidaan toimeenpanna, jos hankkeella edistetään huomattavas-
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ti myös maatalouden ulkopuolisten maankäyttötarpeiden toteutumista. Maatilatalouden lähtö-
kohdista käynnistyvän uusjakohankkeen aloittamisesta taas päättävät valmisteluvaiheen jäl-
keen äänestämällä maanomistajat ja vuokramiehet. (Beun 1992 s. 60–61.) 
 

  Uusjaossa ja aluesaneerauksessa voidaan tilusjärjestelyjen ohella yhtäläisesti suunnitella ja 
toteuttaa tie- ja vesirakennushankkeita ja perustaa virkistysalueita sekä luonnon- ja maise-
mansuojelukohteita. Alankomaissa uusjakojen tärkeiksi liitännäishankkeiksi nähdään luon-
tosuhteista johtuen erityisesti kuivatushankkeiden toteuttaminen sekä taajama- ja maaseutu-
alueiden maankäyttötarpeiden yhteensovittaminen viheralueita ja vihreitä käytäviä muodos-
tamalla sekä luonnontilaisia alueita säilyttämällä. (Beun 1992 s. 54–55; Landinrichtings-
dienst 1989 s. 9-16.)  

 
  Tavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavien maa-alueiden hankinnan osalta uusjaon ja 

aluesaneerauksen välillä on se ero, että saneeraushankkeissa maata voidaan hankkia maata-
louden tai sen ulkopuolisten maankäyttömuotojen tarpeisiin vapaaehtoisten kauppojen ja va-
paaehtoisten tilusvaihtojen ohella myös pakkolunastamalla. Uusjaoissa pakkolunastusmah-
dollisuutta ei ole, mutta yksittäistapauksissa voidaan maatalouden ulkopuolisiin maankäyttö-
tarpeisiin käytettävä maa-alue hankkia tähän tarkoitukseen pakollisella tilusvaihdolla. (Beun 
1992 s. 61.)  
 
 

Kaksi muuta maaseutualueiden kehittämislain mukaista tilusjärjestelytoimitusta ovat sopeut-
tamisjärjestely ja sopimusuusjako. Sopeuttamisjärjestely on hanketilusjärjestely, jonka tavoit-
teena on minimoida rakentamishankkeesta (esimerkiksi moottoritien rakentaminen tai pur-
kaminen) alueen maankäytölle aiheutuvat kielteiset vaikutukset. Sopimusuusjako taas on 
luonteeltaan vapaaehtoinen tilusvaihto ja sen käyttö rajoittuu pieniin hankkeisiin, joissa kaik-
ki asianosaiset yksimielisesti sopivat tilusten järjestelyistä. (Landinrichtingsdienst 1989 s. 9-
16.) 
 
 
Ruotsi 
 
Tilusjärjestelytoimituksia käsittelevät aineelliset ja prosessuaaliset säädökset on Ruotsissa 
koottu vuonna 1970 säädettyyn kiinteistönmuodostamislakiin (Fastighetsbildninglag, FBL). 
Kaikki olemassa olevia kiinteistöjä koskevat tilusjärjestelyt suoritetaan FBL:n mukaan yhden 
toimitustyypin, kiinteistöjärjestelyn (fastighetsreglering) puitteissa. Kiinteistöjärjestelyn käyt-
töala ja sisältö vaihtelee näin laajoista tilusjärjestelyhankkeista kahden kiinteistön väliseen ti-
lusvaihtoon tai rajasovitukseen. Myös kiinteistön rasiteoikeuksien tai yhteisalueosuuksien jär-
jestelyt tapahtuvat FBL:n mukaisessa kiinteistöjärjestelytoimituksessa. Kiinteistöjärjestelyssä 
voidaan:  

 
- siirtää alueita kiinteistöstä tai yhteisalueesta toiseen vastaavaan yksikköön 
- siirtää osuus yhteisiin alueisiin kiinteistöstä toiseen 
- muodostaa yhteisalueita 
- perustaa, muuttaa tai lakkauttaa rasiteoikeuksia.  

 
 

Lisäksi kiinteistöjärjestelyn yhteydessä voidaan toteuttaa tiettyjä asianosaisten yhteishankkei-
ta, kuten tie- ja kuivatusverkon perusparannuksia sekä rakennusten purkamisia ja siirtoja. 
(FBL 5:1 §; Landahl & Nordsröm 1991 s. 166–168; Lantmäteriet 1999 s. 9-10; Österberg & 
Pettersson 1992 s. 259–289.)  
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Kiinteistöjärjestelyt keskittyvät Ruotsissa nykyisin Dalarnan läänin metsäalueille.  Näillä alu-
eilla tilojen tilukset jäivät 1800-luvulla tehdyissä isojaoissa useisiin eri palstoihin ja isojaon 
jälkeen siellä ei ole tehty laillisia jakoja (laga skifte) palstojen kokoamiseksi yhteen. Kiireel-
listä tarvetta metsätilusjärjestelyjen suorittamiseksi näillä alueilla on arvioitu edelleen olevan 
vähintään noin 300 000 - 400 000 ha:n alueella. (Backman 2002 s. 4; Österberg & Pettersson 
1992 s. 271.) 
  
Pääosa muista kuin metsäalueiden tilusjärjestelyhankkeista on Ruotsissa vapaaehtoisuuteen 
pohjautuvia, pienialaisia tilusvaihto- tai ketjutilusvaihtotyyppisiä kiinteistöjärjestelyjä. Näi-
den toimitusten hakijoina ovat yleensä kaikki suunnitellun järjestelyalueen maanomistajat, ja 
hakemukseen liittyy usein lääninhallituksen maatalousyksikön laatima jakosuunnitelma. 
(Ahllund 1995 s. 38; Backman 2001a.) Tässä esityksessä keskitytään Ruotsin osalta tarkaste-
lemaan metsäalueilla tehtävien laajempien kiinteistöjärjestelytoimitusten toimitusmenettelyä. 
 

  
Saksa 
 
Saksassa uusjakolainsäädäntö muodostaa vertikaalisen normijärjestelmän. Uusjakotoimintaa 
ohjaa liittotasavallan uusjakolaki (Flurbereinigungsgesetz). Lisäksi uusjakotoiminnassa huo-
mioon otettavia säädöksiä on muun muassa liittotasavallan luonnonsuojelulaissa, rakennus-
laissa, tielaissa, vesilaissa, ympäristövaikutusten arviointilaissa, metsälainsäädännössä ja kai-
voslaissa. Osavaltiotasolla liittotasavallan uusjakolakia täydentävät toimeenpanolait sekä 
toimintaa ohjaavat hallintoviranomaisten kiertokirjeet. (Quadflieg 1992 s. 18–19.) 
 
Uusjakolain mukainen perustoimitus on uusjako (Flurbereinigung, FlurbG 1 ja 37 §), jonka 
toimitusmenettelyä muuntelemalla on kehitetty yksinkertaistettu uusjako (vereinfachtes Flur-
bereinigungsverfahren, FlurbG 86 §), hankeuusjako (Unternehmensflurbereinigung, FlurbG 
87–90 §) ja kiinteistöjen yhdistämistoimitus (beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren, 
FlurbG 91–103 §). Lisäksi tilusjärjestelytoimituksiin luetaan Saksassa uusjakolain mukainen 
vapaaehtoinen tilusvaihto ja uusissa osavaltioissa (entisen Saksan Demokraattisen Tasavallan 
alueella) maataloustuotannon sopeuttamislain (Landwirtschaftanpassungsgesetz) nojalla teh-
tävät vapaaehtoiset tilusvaihdot (LwAnpG 54–55 §) ja tilusjärjestelytoimitukset (LwAnpG 
56-61a §). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ensisijaisesti varsinaisen uusjakotoimituksen si-
sältöä, joskin esitystä on joiltain osin täydennetty muita tilusjärjestelytoimituksia koskevilla 
huomautuksilla. 
 
 
Suomi 
 

 Suomessa vuoden 1995 kiinteistönmuodostamislain uusjakoa koskevat säädökset ovat vertai-
lumaihin nähden ajantasaisia. Kiinteistönmuodostamislaki on Saksan liittotasavallan uusjako-
lain ja Alankomaiden maaseutualueiden kehittämislain kaltainen puitelaki.  Se ei rajoita uus-
jakojen käyttöä vain maatilatalouden tuotantoedellytysten parantamiseen, vaan mahdollistaa 
uusjaon käytön laaja-alaisesti maaseutualueiden kiinteistörakenteen uudistamiseen muidenkin 
elinkeinojen ja maankäyttötarpeiden lähtökohdista. Eroina Alankomaihin ja Saksaan nähden 
ja toisaalta yhdistävänä tekijänä Ruotsin ja Suomen kesken on se, ettei uusjakoja Suomessa 
tähän mennessä ole yhdistetty osaksi maaseutualueiden ohjelmaperusteista kehittämistoimin-
taa.  
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 7.1.2 Toimeenpano-organisaatio 
 

Uusjakojen toimitusmenettelyn katsotaan olevan hallinnollista päätöksentekoa ja uusjaot on 
organisoitu useimmissa valtioissa hallintoviranomaisten tehtäväksi. Uusjakoprosessissa on 
kuitenkin myös oikeusprosessille tyypillisiä piirteitä, koska toimituksissa on usein kyse esi-
merkiksi yhden tai useamman omistajan oikeuksien täsmentämisestä, kiinteistöjen ulottuvuu-
den määräämisestä tai asianosaisten välisten korvausten määräämisestä. (Hollo et al.1995 s. 
271; Holma 1995 s. 238–239; Hyvönen 1998 s. 27.)   
 
Keskushallintotasolla uusjaot kuuluvat yleensä maataloudesta (ja metsätaloudesta) vastaavan 
ministeriön toimialaan. Tyypillisesti hallinto-organisaation on kolmiportainen. Keskusviras-
ton lisäksi siihen kuuluu aluehallintotason ja paikallishallintotason uusjakoviranomainen.  
 
Uusjakotoimituksen toteuttamisvastuun osalta on olemassa kaksi päävaihtoehtoa: ”toimi-
tusinsinöörimalli” ja ”toimikuntamalli”. Toimitusinsinöörimallissa (Itävalta, Ruotsi, Saksa ja 
Suomi) hankkeiden toteuttamisesta vastaa uusjakoviranomaisen tehtävään määräämä ”toimi-
tusinsinööri”. 
 
Toimikuntamallissa vastuu uusjaon toimeenpanosta on monijäsenisellä toimikunnalla (Alan-
komaat, Belgia, Portugali, Puola, Ranska Tanska ja Sveitsi), joka tarvittaessa voi käyttää 
apunaan eri alojen asiantuntijoita. Toimikunta voidaan nimetä hoitamaan kaikkia tietyllä (hal-
linnollisella) alueella vireille tulevia järjestelyhankkeita (Ranska) tai sen tehtävänä voi olla 
huolehtia vain tietyn uusjakoprojektin läpiviennistä (Alankomaat). Toimikunnan nimittämis-
valta voi olla ministeriöllä, aluehallintoviranomaisella tai uusjakoviranomaisella. Osassa mai-
ta maanomistajilla on edustus toimikunnassa ja osassa se koostuu pelkästään eri organisaati-
oiden ja viranomaisten edustajista. (Meuser 1992 s. 92–102; MML 1995b s. 8; Sky 2001 s. 
44–46.) 
 
Uusjakoalueen maaomistajat muodostavat yleensä oikeustoimikelpoisen yhteisön (jakokun-
nan), jolla on maakohtaisesti vahvempi tai heikompi rooli hankkeiden toteuttamisessa. Vahva 
lakisääteinen asema jakokunnalla on esimerkiksi Alankomaissa, Ranskassa ja Saksassa, joissa 
se osallistuu arviointitehtäviin, hankkeiden suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen. (Dorémus 
1992 s. 171; Meuser 1992 s. 92–102.) 
 
 
Alankomaat 
 
Alankomaissa vastuu maaseutualueiden kehittämislain mukaisten uusjakohankkeiden toi-
meenpanosta on maatalous-, ympäristö- ja kalastusministeriöllä (Ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij).  Toimintaa ohjaa ja valvoo keskushallintotasolla maaseutualueiden 
kehittämisen keskustoimikunta (Centrale Landinrichtingscommissie, CLC).  Toimikuntaan 
kuuluu enintään 20 jäsentä eri ministeriöistä, maakunta-, kunnallis- ja polderihallinnosta sekä 
maataloutta, maiseman- ja luonnonsuojelua ja virkistyskäyttöä edustavista organisaatioista. 
Keskustoimikunnan työskentelyä avustaa maatalous-, ympäristö- ja kalastusministeriön alai-
nen maan- ja vesienkäyttövirasto. (Beun 1992 s. 56–58; Landinrichtningsdienst 1989 s. 17–
20.)  
 
Yksittäisen uusjakotoimituksen valmistelusta ja toimeenpanosta vastaa paikallinen maaseutu-
alueiden kehittämistoimikunta – uusjakotoimikunta (Landinrichtingscommissie, RDC), jonka 
jäsenet nimittää maakuntahallitus keskushallinnon kehittämistoimikuntaa kuultuaan. Paikalli-



 

 

105  

seen uusjakotoimikuntaan kuuluu enintään seitsemän jäsentä, jotka edustavat maakunnallisia 
maatalousjärjestöjä, luonnon- ja maisemansuojeluorganisaatioita, kunnallishallintoa ja vesi-
hallintoa. Uusjakotoimikunnan sihteerinä toimii maan- ja vesienkäyttöviraston uusjakopro-
jektille nimeämä projektinjohtaja. Katasterilaitoksen edustaja (maanmittausinsinööri) osallis-
tuu toimikunnan työhön asiantuntijana. (Landinrichtningsdienst 1989 s. 17–20.) 
 
Uusjaon valmisteluvaiheessa uusjakotoimikunta laatii maaseutualueiden kehittämissuunni-
telmaan otetun hankkeen osalta hankekohtaisen edullisuusvertailun ja hankesuunnitelman. 
Sen jälkeen kun uusjako on päätetty aloittaa, uusjakotoimikunta toimii hankkeen toteuttajana 
yhteistyössä maan- ja vesienkäyttöviraston aluetoimiston kanssa. Uusjakotoimikunnalla on 
kokonaisvastuu hankkeen toimeenpanosta ja siihen liittyen se muun muassa seuraa hanke-
suunnitelman toteutumista, laatii tarvittavat työsuunnitelmat sekä valmistelee ja hyväksyy 
hankkeiden toteuttamiseksi tarvittavat urakat. Uusjaon valmistelussa ja toteuttamisessa uusja-
kotoimikuntaa avustaa säännönmukaisesti ulkopuolinen konsulttiyritys. Maan- ja vesienkäy-
tönviraston vastuulla uusjakohankkeissa ovat rahoitus, neuvonta, yleisvalvonta ja eräät perus-
parannusten suunnittelutehtävät. (Beun 1992 s. 57; Landinrichtningsdienst 1989 s. 17–20.) 
 
 
Ruotsi 
 
Ruotsissa kiinteistöjärjestelytoimitukset ovat maanmittauslaitoksen (valtion) viranomaisteh-
tävä. Maanmittausviranomainen (lantmäterimyndigheten) järjestelytoimituksissa on maanmit-
tauslaitoksen palveluksessa oleva toimitusmaanmittari (förrättningslantmätare).  Toimitus-
maanmittarin katsoessa sen tarpeelliseksi tai mikäli yksikin asianosainen sitä pyytää ja pyyntö 
ei aiheuta kohtuutonta viivytystä toimituksen suorittamiselle, toimitusmaanmittari kutsuu 
toimitukseen toimitusmiehiksi kaksi paikallisen kunnanvaltuuston valitsemasta uskottua 
miestä (FBL 4:1.1). Käytännössä kiinteistönjärjestelytoimitukset suorittaa aina kolmihenki-
nen toimitusmiehistö.  (Korhonen 1999 s. 83; Lantmäteriet 1999 s. 8; Lindskog 1975 s. 32.) 
 
Maanmittauslaitoksen yhteistyökumppaneita ja toimitusmiesten käyttämiä asiantuntijoita 
(FBL 4:34) järjestelytoimituksissa ovat lääninhallitus (Länstyrelsen), metsähallinto (Skogs-
vårdsstyrelsen), maataloustuottajajärjestö (Lantbrukarnas Riksförbund), metsänomistajajär-
jestö (Skogsägarna Mellanskog) ja sahanomistajajärjestö (Sågverksföreningen). Yhteistyö-
kumppanit muodostavat alueellisen yhteistyöryhmän. Sen tehtävänä on osallistua tilusjärjes-
telyjä koskevien strategisten periaatepäätösten tekemiseen, tulevien tilusjärjestelyalueiden va-
lintaan ja hankkeiden kiireellisyysjärjestyksestä päättämiseen, hankkeiden rahoituskysymys-
ten käsittelyyn, tiloille annettavan maareservin käytön suunnitteluun, inventointitietojen han-
kintaan, maatilasuunnitteluun, metsätaloussuunnitteluun ja arviointitehtäviin. (Backman 
2001a s. 8; Backman 2002 s. 5.) 
 
Järjestelytoimituksen toimeenpanossa maanmittauslaitos vastaa hankkeen edellytysten tutki-
misesta ja sen toteuttamisesta. Lääninhallituksen tehtävänä on huolehtia maareservin jaosta ti-
loille, maatilasuunnittelusta sekä kulttuuri- ja luonnonympäristöön liittyvistä kysymyksistä. 
Metsähallinnon vastuulla kiinteistöjärjestelyissä ovat metsänarviointi, maisema-analyysit se-
kä metsätaloussuunnittelu ja -neuvonta. (Backman 2001a s. 8; Bäckman & Hejdenberg 1989 
s. 76.) 
 
Metsätilusjärjestelyt toteutetaan Ruotsissa projekteina. Toimitusinsinööri laatii hankkeen 
käynnistyttyä projektisuunnitelman, jossa kuvataan tilusjärjestelyprojektin tehtävät, tehtävien 
suorittajat, toteuttamisaikataulu sekä hankkeen kustannusarvio. Projektihallinto ja -
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suunnitelma on Ruotsissa todettu toimiviksi keinoiksi lyhentää toimitusten läpimenoaikaa, 
alentaa toimituskustannuksia, selkiinnyttää päätöksentekoprosessia ja tehostaa hankkeiden 
seurantaa. (Backman 1998 s. 8.) 
 
 
Saksa 
 
Saksassa uusjakotoiminta kuuluu liittovaltiotasolla kuluttajasuojasta, ravintohuollosta ja maa-
taloudesta vastaavalle ministeriölle (Bundesministerium fűr Verbraucherschutzt, Ernährung 
und Landwirtschaft). Osavaltioissa toimintaa ohjaa ylimpänä hallintoviranomaisena (Oberste 
Flurbereinigungsbehörde) osavaltion maatalousasioista vastaava ministeriö. Sen alaisuudessa 
toimivat aluehallintotasolla ylemmät uusjakoviranomaiset (Obere Flurbereinigungsbehörde) 
ja paikallishallintotasolla uusjakoviranomaiset (Flurbereinigungsbehörde). Näiden lisäksi jo-
kaisessa uusjaossa sen toimeenpanoon osallistuu alueen maanomistajien muodostama jako-
kunta (Teilnehmergemeinschaft). (Meuser 1992 s. 92–102; Quadflieg 1992 s. 19–23.) 

 
Osavaltiot (Land) huolehtivat liittovaltion uusjakolain antamissa rajoissa uusjakotoiminnasta 
omalla alueellaan. Ne säätävät toimeenpanolaeilla uusjaon toimeenpano-organisaatiosta, ni-
mittävät ylemmät uusjakoviranomaiset ja uusjakoviranomaiset sekä vahvistavat niiden toimi-
alueet. (Batz 1990 s. 46.) 
 
Aluehallintotasolla toimiva ylempi uusjakoviranomainen ohjaa ja valvoo Saksassa toimialu-
eensa uusjakoviranomaisia ja huolehtii siitä, että eri uusjakotoimituksissa noudatetaan yhte-
näisiä toimintatapoja.  Sen lisäksi ylempi uusjakoviranomainen on ensimmäinen muutoksen-
hakuaste paikallishallintotason uusjakoviranomaisen tekemiin päätöksiin. (Batz 1990 s. 46–
47;  FlurbG 141 §.) 
 
Paikallishallintotason uusjakoviranomainen vastaa uusjakotoimitusten toimeenpanosta (poik-
keuksena tästä Baijerin osavaltio, jossa uusjaon toteuttamisvastuu on uusjaon jakokunnalla). 
Käytännössä uusjakoviranomainen määrää uusjaon johtajaksi uusjakoinsinöörin (Flurbe-
reinigungsingenieur), joka projektinjohtajana toteuttaa hankkeen yhteistyössä kunnan, jako-
kunnan, eri viranomaisten ja paikallisen maataloustuottajajärjestön kanssa. (Batz 1990 s. 50–
51.)  
 
 Esimerkiksi Ala-Saksin osavaltiossa uusjakotoimintaa ohjaa osavaltion elinkeino-, maa- ja 

metsätalousministeriössä maaseutualueiden kehityksestä vastaava osasto. Sen alaisuudessa 
aluehallintotasolla toimivia ylempiä uusjakoviranomaisia on 4 kpl ja paikallishallintotason 
uusjakoviranomaisia (Amt für Agrarstruktur) on 11 kpl. (Sulingen 1996 liite 2.) 

 
 

 Uusjakoalueen maanomistajat muodostavat Saksassa julkisoikeudellisen osanottajayhteisön, 
jakokunnan (Teilnehmergemeinschaft), jonka tehtävänä on osanottajien yhteisten asioiden 
hoito. Sen on erityisesti huolehdittava yhteisten laitosten rakentamisesta ja kunnossapidosta 
jaon aikana, tarpeellisten perusparannushankkeiden toimeenpanosta (ellei uusjakosuunnitel-
massa toisin määrätä tai ellei niitä anneta yksityisten maanomistajien tahi julkisoikeudellisten 
yhteisöjen tehtäväksi), muiden uusjakoaluetta koskevien suunnitelmien valmistelusta, maksu-
jen perimisestä osakkailta ja laskujen maksatuksesta sekä kaikista muista sellaisista jakokun-
nan yhteisistä tehtävistä, jotka eivät kuulu uusjakoviranomaiselle. (Batz 1990 s.50; FlurbG 
16–19 §.) 
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 7.1.3 Uusjakotoiminnan tavoitteet 
 

 Uusjakojen tavoitteenasettelussa on maakohtaisia eroja, koska toimitusmenettelyn kehityk-
seen ovat vaikuttaneet muun muassa kunkin maan historiallinen kehitys, kulttuuri, perinnäis-
tavat ja lainsäädäntö (vertaa Viitanen 2000a s. 49). Tavoitehierarkian ylätasolla uusjakojen 
päämäärät voidaan kuitenkin toiminnallisesti ryhmitellä maa- ja metsätalouselinkeinoa, mui-
den elinkeinojen kehittämistä, asuin- ja elinympäristöä sekä muita maankäyttötarpeita koske-
viin tavoitteisiin. Tavoitteen asettajien perusteella uusjaon tavoitteita voidaan taas tarkastella 
maanomistajien, muiden asianosaisten, yhteiskunnan sekä muiden intressiryhmien näkökul-
masta. Näistä kahdesta edellä mainitusta jaottelusta lähtien uusjaon tavoitteet voidaan ryhmi-
tellä kuvassa 7.1/1 esitetyllä tavalla (vertaa Viitanen 2000a s. 51). (Läpple 1992 s. 6-8; Meus-
er 1992 s. 65; Tenkanen 1994 s. 4-5; Vitikainen 1991 s. 17.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 Kuva 7.1/1  Uusjaon tavoitteet 
 
 
  Maa- ja metsätalous: 
  Maatilatalouden tavoitteet uusjaossa koskevat muun muassa elinkeinon työ- ja tuotanto-

olojen parantamista, tuotantokustannusten alentamista ja tuotannon määrän hallittua sopeut-
tamista markkinoiden kysyntää vastaavaksi. Maakohtaisesti uusjaoilla voi olla maatilatalou-
den ja sen liitännäiselinkeinojen näkökulmasta myös muita oleellisen tärkeitä päämääriä. 
Näitä ovat esimerkiksi Norjassa yhteisten alueiden jaot ja vesialueiden kalastusoikeuksien 
järjestelyt, Ranskassa ja Saksassa kyläkeskusalueiden ahtauden lieventäminen tieverkoston ja 
tonttialueiden järjestelyjen avulla, Itävallassa ja Sveitsissä viinipalstojen tilusjärjestelyt sekä 

Maanomistajien asettamat 
tavoitteet: 
-  yhteiset tavoitteet 
-  yksilökohtaiset tavoitteet.

Yhteiskunnan asettamat 
tavoitteet: 
-  valtion tavoitteet 
-  maakunnan tavoitteet 
-  kunnan tavoitteet. 

Muiden asianosaisten asettamat 
tavoitteet: 
-  vuokramiehet 
-  rasite- ja nautintaoikeuden 
 haltijat 
-  pantinhaltijat 
-  etc. 
 

Muiden yhteistyökumppaneiden 
asettamat tavoitteet: 
-  kylän asukkaat 
-  luonnon- ja 
 ympäristönsuojelujärjestöt 
-  konsultit 
-  urakoitsijat 
-  etc. 
 

UUSJAON TAVOITTEET 
-  maa- ja metsätalouselinkeino
- muut elinkeinot 
- asuminen ja elinympäristö 
- muut maankäyttötarpeet.
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Etelä-Euroopan maissa eroosion ehkäisyyn tähtäävät toimenpiteet. (Meuser 1992 s. 50–66; 
Vitikainen 1991 s. 18–19.) 

 
  Metsäalueiden pirstoutuneen kiinteistörakenteen parantaminen ja metsän eri käyttömuotojen 

tasapainoisen ja kestävän kehityksen edistäminen tilusjärjestelyjen avulla ovat metsävaltaisis-
sa maissa luonnollinen osa näillä alueilla tehtävien uusjakojen tavoitteenasettelua (Ruotsi ja 
Suomi). (Meuser 1992 s. 50–66.) 

 
  Useissa maissa (Espanja, Portugali, Puola, Saksa ja Suomi) tavoitteena on myös aktiivivilje-

lyksessä olevien tilojen tilakokoon suurentaminen antamalla niille uusjaon yhteydessä tähän 
tarkoitukseen hankittua lisämaata. Valtioissa, joissa vuokratilusten osuus maatilojen tiluksista 
on suuri (Alankomaat, Belgia, Luxemburg, Ranska ja Saksa), uusjaon tavoitteenasettelussa 
otetaan yleensä huomioon sekä omien että vuokratilusten järjestelytarpeet (käyttöyksikkökoh-
tainen tarkastelunäkökulma) ja tiluksia voidaan järjestellä myös vuokramiesten aseman pa-
rantamiseksi. (Meuser 1992 s. 50–66.) 

 
  Muut elinkeinot: 
  Muiden elinkeinojen kehittämistä koskevien päämäärien mukaantulo uusjaon tavoitteisiin 

perustuu siihen tosiasiaan, ettei pelkästään maatilatalous voi jatkossa tarjota työpaikkoja kai-
kille maaseutukylissä asuville henkilöille. Tässä tilanteessa uusjaossa toteutettavilla maan-
käyttöratkaisuilla luodaan edellytyksiä maatilatalouden ulkopuoliselle työpaikkatarjonnalle. 
Esimerkiksi kulkuyhteyksiä parantamalla voidaan tehdä mahdolliseksi työssäkäynti kylän lä-
hitaajamissa. (Meuser 1992 s. 50–66; Virtanen et al. 1981 s. 23–26.) 

 
  Asuminen ja elinympäristö: 
  Uusjakojen tavoitteena on myös turvata hyvä asuin- ja elinympäristö kaikille uusjakoalueen 

asukkaille. Tavoitteen toteutuminen edellyttää asuinympäristön kasvi- ja eläinkunnan moni-
muotoisuuden säilyttämistä ja luonnonolojen turvaamista edistämällä muun muassa vesien-, 
ilman- ja maaperänsuojelua sekä eroosion ja happamoitumisen ehkäisyä. (Meuser 1992 s. 
50–66; Virtanen et al. 1981 s. 25; Vitikainen 1991 s. 17–18.) 

 
  Muut maankäyttötarpeet: 
  Uusjaoissa on tavoitteena ehkäistä eri maankäyttömuotojen välisten ristiriitojen syntymistä. 

Erityisesti maaseutualueiden lisääntyvä käyttö virkistykseen ja vapaa-ajanviettoon, luonnon- 
ja ympäristönsuojeluun, luonnonvarojen reservialueiksi sekä maakunta- ja valtakunnantason 
maankäyttövaraukset, esimerkiksi liikennealueiksi, ovat välttämättömiä ottaa huomioon myös 
yksittäisten uusjakohankkeiden tavoitteenasettelussa. (Meuser 1992 s. 50–66; Virtanen et al. 
1981 s. 26–27; Vitikainen 1991 s. 20–21.)  

 
 
 Uusjaon tavoitteiden osalta on otettava huomioon se, että saman toiminnallisen tavoitteen 

kohdalla eri tavoitteenasettajilla voi olla erilaisia painotuksia. Esimerkiksi maataloustuotan-
non osalta maanviljelijät voivat asettaa uusjaon ensisijaiseksi päämääräksi tuotantokustannus-
ten alentamisen. Maaseutukylän asukkaat taas korostavat tarvetta sopeuttaa maataloustuotanto 
kyläyhteisön muihin maankäyttötarpeisiin. Kansantalouden (valtion) näkökulmasta päämää-
ränä voi olla tuotantokustannusten alentamistarpeen ohella maataloustuotannon omavarai-
suusasteen hallittu kohottaminen tai supistaminen. 

 
 Keski-Euroopassa uusjaot ovat nykyisin usein osa haja-asutusalueiden laajempia alueellisia 

kehittämisohjelmia. Esimerkiksi Alankomaissa uusjaon toimeenpanon edellytyksenä on, että 
se on kehittämishankkeena hyväksytty mukaan vuosittain päivitettävään valtakunnalliseen 
maaseutualueiden kehittämissuunnitelmaan (Voorbereidingsscheema Landinrichting). Sak-
sassa uusjaot toteutetaan maaseudun rakenteen parantamiseksi ja rannikkoalueiden suojelemi-
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seksi tarkoitetun GAK -hankeohjelman (Gemeinschaftsaufgabe: ”Verbesserung der Agrar-
struktur und des Kűstenschutzes“) puitteissa. (Beun 1992 s. 50–55; GAK 2002.) Etelä- ja Itä-
Euroopassa sekä Pohjoismaissa uusjaot on sitä vastoin tähän saakka ymmärretty ensisijaisesti 
kehittämisohjelmien ulkopuolisiksi tai korkeintaan niiden toimeenpanoa välillisesti tukeviksi 
kiinteistötoimituksiksi. Tämä uusjakojen suhde alueellisiin kehittämisohjelmiin näkyy myös 
niiden tavoitteenasettelussa.   

 
 Aluekehitysohjelmien osana uusjaoilla pyritään kiinteistörakenteen parantamiseen tähtäävien 

tavoitteiden ohella edistämään maaseutualueiden suunnitelmallista maankäyttöä siten, että 
alueet saadaan järjestettyä poliittisen päätöksentekijän hyväksymässä alueellisessa kehittä-
misohjelmassa osoitettuun käyttötarkoitukseen. Sitä vastoin maissa, joissa uusjaot mielletään 
enemmänkin itsenäisiksi kiinteistötoimituksiksi, uusjakojen tavoitteenasettelu on yleensä sup-
peampaa. Hankkeiden ensisijainen päämäärä on kohdealueen pirstoutuneen kiinteistöraken-
teen parantaminen ja kiinteistöjen käytön edistäminen, joskin päätavoitteen ohella myös näis-
sä uusjaoissa voi olla mukana pyrkimyksiä edistää erilaisten aluekehityshankkeiden toteutta-
mista. (katso uusjakojen tavoitteista Bachke & Steinsholt 1992 s. 291–292; Beun 1992 s. 50–
55; Boever 1992 s. 33–34; Casado Lopez & Martinez Velasco 1992 s. 186–195;  De Leeuw & 
Demuynck & Reginster 1992 s. 92–94; Dorémus 1992 s. 159–164; Duarte Mendes 1992 s. 
208; Flury 1992 s. 125–127; Hazivar 1992 s. 108–110; Hopfer 1992 s. 338; Nonino 1992 s. 
227–232; Quadflieg 1992 s. 15–18; Szabó & Ágfalvi & Humayer 1992 s.362–375; Tenkanen 
1994 s. 4-5; Vitikainen 1992 s. 243–245; Wolters 1992 s. 311–317; Yildiz & Demirel 1992 s. 
472; Österberg & Pettersson 1992 s. 262–266.) 

 
 Hankeuusjakojen tavoitteet poikkeavat varsinaisten uusjakojen tavoitteista. Niiden lähtökoh-

tana on pyrkimys lisätä yhteiskunnan mahdollisuuksia ylläpitää ja kehittää perusinfrastruktuu-
riinsa kuuluvia rakenteita (teitä, rautateitä, lentokenttiä, etc.) sekä toisaalta hoitaa ja säilyttää 
maisemaa, luontoa ja ympäristöä. (Batz 1990 s. 149–151; MML 2002b s. 10.)  

 
  
 Vertailu: Alankomaat, Ruotsi, Saksa ja Suomi 
 
 Alankomaissa ja Saksassa uusjakojen tavoitteenasettelun pääpaino on peltoalueiden kiinteis-

törungon uudistamisessa ja tilusten järjestelyissä. Tähän liittyvä kyläkeskusalueen maankäy-
tön suunnittelu, tarvittavat tilusten järjestelyt ja yhteiseen sekä yleiseen käyttöön tulevien ra-
kennusten tonttien hankkiminen ja rakentaminen voidaan Saksassa toteuttaa uusjakoon integ-
roitavassa kyläuudistustoimituksessa.  Myös viheralueiden ja vihreiden käytävien muodosta-
minen uusjaoissa sekä luonnontilaisten alueiden säilyttäminen puskurivyöhykkeinä ovat näis-
sä maissa uusjakojen tavoitteenasettelussa huomattavasti tärkeämmässä asemassa kuin Ruot-
sissa ja Suomessa. Sitä vastoin metsätilusten järjestelyihin uusjakoa ei Alankomaissa ja Sak-
sassa juurikaan käytetä. (Meuser 1992 s. 55–66.) 

  
 Perinteisten uusjakojen ohella suuret liikenne- ja vesiväylähankkeet ovat aiheuttaneet Alan-

komaissa ja Saksassa jo 1900-luvun alkupuolelta lähtien tarvetta sopeuttaa peltoalueiden 
palstajaotus väylähankkeen jälkeiseen tilanteeseen erilaisten hanketilusjärjestelyjen avulla. 
Sen lisäksi hanketilusjärjestelyt ovat näissä maissa nykyisin keskeinen keino edistettäessä eri-
laisten suojelualuehankkeiden toteuttamista. (Meuser 1992 s. 65–66.) 

 
 Ruotsissa uusjakojen painopiste on metsätilusjärjestelyjen toteuttamisessa. Näiden hankkei-

den tavoitteet ja toimenpideohjelmat ovat 1990-luvulla pelkistyneet entistä enemmän vain ti-
lusten järjestelyihin.  Syynä tähän ovat olleet supistukset valtion rahoitustuen määrässä ja sii-
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tä johtunut tarve pienentää hankkeiden toteuttamiskustannuksia sekä tavoite lyhentää järjeste-
lyjen läpimenoaikoja. (Backman 2001a.) 

 
 Suomessa uusjakotoiminnan painopistettä ollaan siirtämässä kokonaisten maaseutukylien 

alueen käsittävistä uusjaoista (alueellisesta järjestelystä) pienempialaisiin, suppeimmillaan 
vain muutaman maanomistajan tilukset käsittäviin järjestelyihin (hakijakohtainen järjestely). 
Lisäksi tavoitteena on lisätä hankeuusjakojen käyttöä infrastruktuurin rakentamishankkeiden 
ja suojeluohjelmien toteuttamiskeinona. Maanmittauslaitoksen tilusjärjestelyjen strategiassa 
vuosille 2002–2006 nämä muutokset näkyvät pyrkimyksenä kehittää uusjaoista entistä nope-
ampia, tavoitteiltaan suppeampia ja kustannuksiltaan halvempia toimitusmalleja. (MML 
2002b s. 15–16.) Samalla nämä tavoitteet merkitsevät sitä, että talouskeskusalueiden raken-
nusjärjestelyt ja siirrot sekä pääosa metsäalueiden tilusjärjestelyistä on jäämässä uusjako-
hankkeiden ulkopuolelle. Sitä vastoin tieverkon järjestelyt, peruskuivatukset ja peltojen sala-
ojitukset näyttävät säilyttäneen asemansa viime aikoinakin vireille tulleiden uusjakojen toi-
menpideohjelmissa (katso esimerkiksi Pohjanmaan mmt 2002a ja 2002b). 

 
 
 7.2 Toimitusprosessi 
 
 Uusjakotoimituksen sisältö jakautuu kaikkialla samanlaisiin päävaiheisiin. Prosessiin kuulu-

vat laajuudeltaan ja kestoajaltaan vaihtelevina osatehtävinä hankkeen valmisteluvaihe, inven-
tointi- ja suunnitteluvaihe sekä uusjaon toimeenpanovaihe. Seuraavassa tarkastellaan yksi-
tyiskohtaisemmin uusjaon toimitusprosessin eri päävaiheisiin kuuluvia tehtäviä. Prosesseja 
kuvattaessa tarkastelussa on pyritty mahdollisuuksien mukaan käyttämään suomalaista ter-
minologiaa. 
 
 
Alankomaat 
 
Liitteessä C on esitetty lohkokaaviona alankomaalaisen uusjaon nykyisen toimitusmenettelyn 
päävaiheet. Valmisteluvaiheessa arvioidaan hankkeen kannattavuus. Inventointi- ja suunnitte-
luvaiheessa selvitetään omistustilanne sekä vuokra- ja muut oikeudet, arvioidaan tilukset, 
kuullaan maanomistajien järjestelytoivomukset ja laaditaan uusjakosuunnitelma. Oleellinen 
osa uusjaon suunnittelua on tässä vaiheessa laadittavat tie- ja vesirakennussuunnitelma sekä 
maisemasuunnitelma. Toimeenpanovaiheen keskeisiä tehtäviä ovat uusien tilusten haltuunot-
to, tie- ja kuivatushankkeiden toimeenpano, kustannusten osittelu sekä toimituksen rekiste-
röinti.(Beun 1992 s. 62; MML 1995b s. 4.) 
 
 
Ruotsi 
 
Ruotsissa on metsätilusjärjestelyjen toimitusmenettelyä uudistettu määrätietoisesti 1990-
luvulta alkaen. Toimitusmenettely on pyritty saamaan entistä avoimemmaksi ja samalla siitä 
on tehty entistä joustavampi ja monimuotoisempi. Keskeinen tavoite prosessin uudistamises-
sa on ollut myös uusien, vireille tulevien toimitusten läpimenoaikojen lyhentäminen nykyi-
sestä noin 5-7 vuodesta noin 4 vuoteen. Uudistettua järjestelytoimitusta kutsutaan Ruotsissa 
nimellä ”omarrondering”. Liitteessä C on esitetty ruotsalaisen metsätilusjärjestelyn nykyisen 
toimitusprosessin pääpiirteet. (Backman 2001a s. 14–15; Lantmäteriet 1999 s. 9-10.) 
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Saksa 
 

Liitteessä C on esitetty saksalaisen uusjakotoimituksen toimitusprosessin pääpiirteet. Saksas-
sa on yksinkertaistetun uusjaon, hankeuusjaon ja yhdistämistoimituksen toimitusprosessia py-
ritty uusjakoon verrattuna keventämään. Oleellisimmat erot uusjaon ja näiden erikoisuusjako-
jen toimitusprosessien välillä ovat seuraavat: 

 
  Yksinkertaistetun uusjakotoimituksen toimitusmenettelyssä: 

- Toimitus voi tulla vireille paitsi GAK -ohjelmahankkeena myös uusjakolain 10.2 §:ssä 
tarkoitetun julkisoikeudellisen yhteisön (sivuosakas) hakemuksesta, jos se pyytää sitä uus-
jaon yhteydessä toteutettavien hankkeiden toteuttajana (FlurbG 86 §). 

- Varsinaisessa uusjaossa keskeinen tie- ja vesirakennussuunnitelma ja siihen liittyvä mai-
semanhoitosuunnitelma voidaan jättää laatimatta ja sisällyttää näiden hankkeiden suun-
nittelu tarvittavilta osin uusjakosuunnitelman laatimisen yhteyteen (FlurbG 58 ja 86 §). 

- Julkisoikeudellisten yhteisöjen uusjakoalueelle laatimat suunnitelman voidaan jättää to-
teuttamatta, jos niiden toteuttaminen pitkittäisi huomattavasti toimituksen kestoaikaa 
(FlurbG 86 §). 

 
Hankeuusjaon toimitusmenettelyssä: 
- Hankeuusjaon toimeenpanopäätöksessä on mainittava toimituksen erikoistarkoitus, jol-

loin toimitus ei vaadi muita edellytyksiä (FlurbG 88 §). 
- Uusjaon osakkaat ovat velvolliset luovuttamaan maata hanketta varten tarpeelliseen alu-

eeseen tilojensa arvojen mukaisissa suhteissa. Maatilojen ja puutarhayritysten luovutus-
velvollisuutta arvioitaessa on kuitenkin huolehdittava siitä, etteivät niiden mahdollisuudet 
tuotantotoimintansa harjoittamiseen vaarannu (FlurbG 88 §).  

- Hankkeen toteuttamiseksi luovutettavien alueiden omistusoikeus siirtyy uusjakosuunnitel-
man laillistuttua hankkeen toteutuksesta vastaavalle, jonka on maksettava luovutetuista ti-
luksista rahakorvaus (FlurbG 88 §). 

- Hankkeen toteutuksesta vastaavan on poistettava hankkeesta aiheutuvat haitat ja ellei tä-
mä ole mahdollista tai ellei uusjakoviranomainen katso haittojen poistamista tarkoituk-
senmukaiseksi, on hankkeen toteuttajan maksettava haitoista uusjakoviranomaisen mää-
räämä rahakorvaus (FlurbG 88 §). 

 
Yhdistämistoimituksen toimitusmenettelyssä: 
- Toimitus suoritetaan alueen maanomistajien tai paikallisen maataloustuottajajärjestön 

(Landwirtschaftliche Berufsvertregung) hakemuksesta. 
- Luonnonsuojelu- ja maisemanhoitohankkeissa hakijana voi olla myös luonnonsuojelusta 

ja maisemanhoidosta vastaava viranomainen (FlurbG 93 §). 
- Tilusten arvonmääritys on tehtävä yksinkertaisella tavalla (FlurbG 96 §). 
- Toimituksessa on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan vaihtamaan kokonaisia palstoja ja 

arvoerojen korvauksista on pyrittävä sopimaan vapaaehtoisesti (FlurbG 97 ja 99 §). 
- Tie- ja vesirakennustyöt rajataan järjestelyn yhteydessä vain välttämättömimpiin hankkei-

siin. Toimituksessa ei laadita tie- ja vesirakennussuunnitelmaa eikä siihen liittyvää mai-
semanhoitosuunnitelmaa. Jos toimitus tehdään luonnonsuojelu- ja maisemanhoitotoimen-
piteiden mahdollistamiseksi, on nämä toimenpiteet esitettävä uusjakosuunnitelmassa. 
(FlurbG 97). 

  

 7.2.1 Valmisteluvaihe 
 
Uusjako voi tulla vireille yhden tai useamman maanomistajan hakemuksesta tai ilman maan-
omistajien myötävaikutusta julkisen vallan määräyksestä. Lainsäädännössä ja käytännön uus-
jakotoiminnassa pidetään kuitenkin yleisesti tärkeänä sitä, että asianosaiset itse ovat hankkei-
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den hakijoita. Eräissä maissa aloitteentekijänä voi olla myös alueella toimiva yhdistys, kuten 
esimerkiksi maataloustuottajien etujärjestö (Alankomaat, Espanja ja Saksa). (Sky 2001 s. 47.)  
 
Kun yleinen etu vaatii uusjaon toimeenpanoa, se yleensä saadaan vireille viranomaisaloittees-
ta. Sen lisäksi erilaisten infrastruktuurin rakentamishankkeiden ja suojeluhankkeiden toteu-
tuksesta vastaaville on pääsääntöisesti annettu oikeus saada vireille hankkeen toteuttamiseksi 
tarvittava hankeuusjako. (Meuser 1992 s. 112–114.) 
 
Uusjaon valmisteluvaiheessa tehdään yleensä kohdekohtainen tarveselvitys, joka sisältää to-
teutettavaksi suunnitellun uusjaon kohdealueen ongelmakartoituksen, selvityksen uusjako-
hankkeen tavoitteista, toimenpide-ehdotuksen uusjaon sisällöksi sekä selvityksen hankkeen 
toteuttamiskelpoisuudesta. Tämän lisäksi tiedottaminen toimeenpantavaksi suunnitellun uus-
jaon sisällöstä alueen maanomistajille ja sidosryhmille kuuluu tavallisesti uusjaon valmistelu-
vaiheen tehtäviin. (Meuser 1992 s. 106–111.) 
 
Uusjaon tarveselvityksen laajuudessa on kuitenkin huomattavia eroja eri maiden välillä. Yk-
sinkertaisimmillaan siinä tarkastellaan vain kohdealueen kiinteistörakenteen parantamisesta 
maataloudelle koituvia hyötyjä ja kustannuksia (Bulgaria, Italia, Puola ja Portugali). Laajim-
millaan tarveselvitys on tarkentuva prosessi, jonka lopputuloksena saadaan moniulotteinen 
edullisuusvertailu uusjaon toteuttamiskelpoisuudesta. Vertailussa voidaan tällöin arvioida 
hankkeesta eri elinkeinoille koituvien taloudellisten vaikutusten ohella muun muassa sen ym-
päristövaikutuksia ja sosiaalisia vaikutuksia (Alankomaat, Ruotsi, Saksa ja Suomi).  (Anti-
kainen 1996 s. 39–46; Meuser 1992 s. 106–111.) 
 
 
Alankomaat 
 
Alankomaissa uusjaon toimeenpanon edellytyksenä on se, että hanke on otettu mukaan maa-
talous-, ympäristö- ja kalastusministeriön vahvistamaan ja vuosittain päivitettävään maaseu-
tualueiden kehittämissuunnitelmaan. Aloitteen tietyn alueen ottamiseksi suunnitelmaan voi-
vat tehdä maakunnan aluehallintoviranomaiset, asianomainen kunta ja alueella toimivat jär-
jestöt (esimerkiksi maanomistajien etujärjestö). Ministeriö voi ottaa alueen mukaan kehittä-
missuunnitelmaan myös omasta aloitteestaan ja maanomistajat ja/tai vuokramiehet voivat 
esittää tietyn alueen ottamista mukaan suunnitelmaan, edellyttäen, että hakijoina on vähintään 
30 % alueen maanomistajista ja/tai vuokramiehistä alueen pinta-alalla mitattuna. (Landinrich-
tingsdienst 1989 s. 18; Inrichtingswet 23 §.) 
 
Ministeriö pyytää kehittämissuunnitelmaan esitettyjen uusjakohankkeiden osalta lausunnon 
maaseutualueiden kehittämisen keskustoimikunnalta, jonka jälkeen se vahvistaa suunnitel-
man. Sen jälkeen kun Alankomaiden hallitus on hyväksynyt rahoituksen kehittämissuunni-
telmaan otetuille hankkeille, maakuntahallitus nimittää paikallisen uusjakotoimikunnan, joka 
selvittää yhteistyössä kunnan ja valtion viranomaisten sekä eri alojen asiantuntijoiden kanssa 
yksityiskohtaisesti hankkeen toteuttamisedellytykset. (Beun 1992 s. 39–46.) 
 
 
Ruotsi 
 
Ruotsissa metsätilusjärjestelyjen valmisteluvaiheessa valitaan mahdolliset tilusjärjestelyalueet 
ja tiedotetaan tilusjärjestelytoiminnasta näiden alueiden maanomistajille. Maanmittauslaitos 
valitsee mahdolliset metsätilusjärjestelyjen kohdealueet alueellisen yhteistyöryhmän suosi-
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tuksesta. Yhteistyöryhmä käyttää järjestelytarvetta arvioidessaan mittareina muun muassa 
palstojen keskikokoa, palstojen leveyttä (sarkamaisuutta), palstojen lukumää-
rää/maanomistaja, yhteisalueiden määrää ja yhteisalueiden omistajien lukumäärää. (Backman 
2001a s.12.) 
 
Tiedottamisvaiheessa maanmittaustoimisto pitää alueella tupailtoja ja suurempia tiedotusko-
kouksia. Niissä maanomistajille kerrotaan yksityiskohtaisesti tilusjärjestelyhankkeen tavoit-
teista, kustannuksista ja hyödyistä, toimituksen läpimenoajasta, viranomaisten yhteistyöstä 
hankkeen suunnittelussa ja toteuttamisessa, ympäristökysymysten huomioimisesta järjestely-
hankkeissa ja toimitusten rahoituksesta.  Tiedottamisen keskeinen tavoite on saada maan-
omistajat kiinnostumaan järjestelystä siinä määrin, että he hakevat sen toimeenpanoa omista-
milleen kiinteistöille.  (Österberg & Pettersson 1992 s. 280; Lantmäteriet 1999 s. 9.)  
 
Kiinteistöjärjestelytoimituksen hakijana Ruotsissa on ensisijaisesti maanomistaja, joka järjes-
telyä tarvitsee. Yhteisaluetta koskevan järjestelyn osalta hakijana voi olla maanomistajan 
ohella myös yhteisaluetta hallinnoiva yhdistys (samfällhetsförening). Tie-, rakennus- tai 
luonnonsuojelulain mukainen lunastaja voi hakea järjestelyä, jos järjestelyllä voidaan välttää, 
pienentää tai ehkäistä hankkeesta syntyviä haittoja. Kunta voi hakea rakentamishankkeen tar-
koituksenmukaiseksi toteuttamiseksi tarvittavaa maa- tai vesialueen kiinteistöjärjestelyä ja 
lääninhallituksella on oikeus hakea järjestelyä, jonka suorittaminen on yleisen edun kannalta 
tärkeää. Aiemmin lääninhallitus toimikin aktiivisesti laajojen metsätilusjärjestelyjen hakijana, 
mutta tällä hetkellä edellytetään, että metsätilusjärjestelyissä hakijana aina on yksi tai useam-
pi alueen maanomistajista.  (Backman 2001b; FBL 5:3 §; Lindskog 1975 s. 43–44.) 
 
 
Saksa 
 
Uusjaot toteutetaan Saksassa maaseudun rakenteen parantamiseksi ja rannikkoalueiden suoje-
lemiseksi tarkoitetun GAK -hankeohjelman puitteissa.  Hankeohjelman toimeenpanosta anne-
tun lain mukaan alueet, joilla uusjaon toimeenpano tulee kysymykseen, osoitetaan joko osa-
valtiokohtaisesti tai seudullisesti laadittavissa ja vuosittain päivitettävissä maaseutualueiden 
kehittämissuunnitelmissa. Aloitteen tietyn kohteen ottamiseksi mukaan kehittämissuunnitel-
maan voi tehdä osavaltion ylimmälle uusjakoviranomaiselle alueen maanomistaja, maanomis-
tajien yhdistys, kunta tai kohdealueella toimivat eri viranomaiset.  Uusjakoviranomainen sel-
vittää ehdotettujen uusjakohankkeiden toteuttamiskelpoisuuden ja tekee esityksen suunnitel-
maan otettavista uusjakokohteista kehittämissuunnitelman laatimisesta vastaavalle suunnitte-
lutoimikunnalle. Sen jälkeen kun tämä poliittisesti valittu suunnittelutoimikunta on vahvista-
nut kehittämissuunnitelman, ylempi uusjakoviranomainen voi tehdä uusjakopäätöksen (Flur-
bereinigungsbesluss), jossa kehittämissuunnitelmassa osoitetun alueen uusjako määrätään 
toimeenpantavaksi. (GAK 2002.) 
 
Ennen uusjakopäätöksen tekemistä ylemmän uusjakoviranomaisen on Saksassa laadittava 
uusjakohankkeen projektisuunnitelma, jossa selvitetään maaseutualueiden kehittämissuunni-
telmassa esitettyä tarkemmin uusjaon sisältö, toteuttamiskustannukset ja hyödyt sekä sen to-
teuttamisaikataulu. Projektisuunnitelmaa laadittaessa kuullaan uusjaon toimeenpanoon osal-
listuvia viranomaisia ja muita yhteistyökumppaneita, paikallista maataloustuottajajärjestöä ja 
tarvittaessa metsätalousjärjestöä, muita alueella toimivia maatalousalan organisaatioita, kun-
taa ja kuntainliittoja (Batz 1990 s. 23–27 ja 47; GAK 2002).  
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 7.2.2 Toteuttamispäätös ja uusjakoalueen rajaus  
 
Uusjaon edellytyksenä on kaikkialla se, että siitä saatavien hyötyjen arvioidaan olevan siitä 
aiheutuvia kustannuksia ja haittoja suuremmat. Tämän lisäksi uusjaon perusedellytyksenä voi 
olla se, että tietty määrä alueen maanomistajista lukumäärällä ja/tai omistamiensa alueiden 
pinta-alalla tahi alueiden (verotus)arvolla mitattuna puoltaa hanketta. Niinpä esimerkiksi 
Sveitsissä maanomistajien enemmistön tulee kannattaa uusjaon toimeenpanoa ja kannattajien 
tulee myös omistaa vähintään puolet uusjakoalueen pinta-alasta. (Meuser 1992 s. 112–114; 
Sky 2001 s. 47.) Toisaalta esimerkiksi Ruotsissa, Saksassa ja Suomessa uusjaon edellytykset 
ratkaistaan hankkeen valmisteluvaiheessa tehtyjen selvitysten perusteella viranomaispäätök-
sellä.  
 
 Vaikka uusjako voi Ruotsissa ja Suomessa lain mukaan käynnistyä viranomaispäätöksellä 

vain yhdenkin maanomistajan haettua uusjakoa, halutaan hankkeen taakse nykyisin saada 
uusjaon valmisteluvaiheessa selvä maanomistajien kannatus. Tanskassa taas käytännön läh-
tökohta on se, ettei kenenkään jako-osakkaan tiluksia oteta pakolla mukaan uusjakoon, vaikka 
laki tämän mahdollistaakin. (Backman 2001b; MML 2002b s. 17–18; Wolters 1992 s. 326.) 

 
 
Maanomistajien pakossa osallistua toteutettavaksi päätettyyn uusjakoon on eri puolilla Eu-
rooppaa tapahtunut aikojen kuluessa samansuuntainen muutos. Aluksi maanomistajat osallis-
tuivat tilusten järjestelyihin vapaaehtoisesti. Kun olemassa oleva kiinteistörakenne esti tai 
vaikeutti järkevien tuotantouudistusten toimeenpanoa, yksittäiset maanomistajat yrittivät so-
pimuspohjaisesti saada muutoksia omistamiensa tilojen kiinteistöoloihin. Osapuolten yksi-
mielisyyden saavuttaminen suuremman maanomistajajoukon kesken esimerkiksi kyläkohtai-
sesti oli kuitenkin vaikeaa, koska yhteisön jäsenet voivat eri syistä kieltäytyä lähtemästä mu-
kaan muutokseen. Näin vapaaehtoiset tilusjärjestelyt muodostuivat prosessitaloudellisesti te-
hottomiksi ja pitkäkestoisiksi. Sen lisäksi riski niiden jäämisestä kesken oli aina suuri. Koska 
uudet taloudelliset edut kuitenkin haluttiin saavuttaa nopeasti ja mahdollisimman suurina, te-
hokas ratkaisu tilanteesta ulospääsyyn oli käyttää valtion pakkokeinoja vastustuksen murta-
miseksi ja muutoksen toteuttamiseksi.  Maanomistajille säädettiin pakko osallistua viran-
omaisen päätöksellä tilustensa järjestelyyn sen jälkeen, kun hanke oli päätetty tietyllä alueella 
toteuttaa. (Pettersson 1983 s. 35.) 

 
 Vapaaehtoisuuteen perustuvassa tilusjärjestelyssä ongelmana on se, että jokaisen jako-

osakkaan tulee hyväksyä jakosuunnitelma sen kaikilta osiltaan. Jos näin ei tapahdu, suunni-
telmaa on muutettava tai siihen kielteisesti suhtautuvat osakkaat on jätettävä hankkeen ulko-
puolelle. Sonnenbergin (2002 s. 4) mukaan tällainen vapaaehtoinen tilusjärjestely (vapaaeh-
toinen tilusvaihto) voidaan toteuttaa onnistuneesti vain, jos siinä on mukana vähemmän kuin 
10 maanomistajaa (ja mieluummin vähemmän kuin 5 maanomistajaa).  

 
 Hyvä esimerkki kokonaan vapaaehtoisuuteen perustuvan tilusjärjestelyn vaikeuksista on Ke-

minmaan kunnan Viitakosken kylässä 1970-luvulla suunniteltu maatilalain (188/77) mukainen 
maatilajärjestely. Huolellisesti jakosuunnitelmavaiheeseen saakka luonnosteltu hanke kariu-
tui, kun muutama sen toteuttamisen kannalta keskeisessä asemassa ollut maanomistaja kiel-
täytyi osallistumasta hankkeen toimeenpanoon. (Jutila 1975.) 

 
 
Osallistumispakon vastapainoksi maanomistajille tarjotaan uusjaossa mahdollisuus osallistua 
hankkeen toteuttamiseen. Tämä vaatii sitä, että päätöksentekovalta on organisatorisesti mah-
dollisimman lähellä maanomistajia (toimitusmiehillä) ja että maanomistajilla on todelliset 
mahdollisuudet vaikuttaa päätösten sisältöön. Käytännössä tämä voidaan järjestää antamalla 
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asianosaisille lakisääteisesti oikeus osallistua aktiivisesti uusjaon toimeenpanoon toimitusko-
kouksissa tai järjestelyä toteuttavan toimikunnan jäseninä, antamalla heille valta tehdä muu-
tosvaatimuksia toimitusmiesten päätösehdotuksiin ja valitusoikeus toimituksessa tehtyihin 
päätöksiin. (Pettersson 1983 s. 35.) 
 
Luontevaa on, että uusjakoalueen rajaus tehdään samassa yhteydessä ja saman päätöksenteki-
jän toimesta kuin uusjaon toteuttamispäätöskin. Käytännössä uusjakoalue voidaan rajata ole-
massa olevan hallinnollisen jaotuksen perusteella (Ranska), toiminnallisista lähtökohdista 
(Saksa ja Suomi), ensisijaisesti hakemuksen perusteella (Ruotsi) tai siten, että jakoalueeseen 
otetaan mukaan vain uusjaon toimeenpanoa kannattavien maanomistajien tilukset (Tanska). 
Vaikka uusjaon päätarkoitus on maaseutualueiden kiinteistörakenteen parantaminen, järjeste-
lyalueeseen voidaan yleensä ottaa mukaan myös maaseutukylän kyläkeskusalue. Esimerkiksi 
Saksassa kyläkeskuksen osalta voidaan tietyillä ehdoilla toteuttaa uusjakoon niveltyvä kylä-
uudistushanke (Dorferneuerung). (Meuser 1992 s. 112–114.) 
 
 
Alankomaat 
 
Maaseutualueiden kehittämisen keskustoimikunta ottaa kantaa uusjaon toteuttamiskelpoisuu-
teen paikallisen uusjakotoimikunnan laatiman hankesuunnitelman ja siihen sisältyvän edulli-
suusvertailun perusteella. Keskustoimikunta edellyttää, että toteutettavat uusjaot ovat hanke-
suunnitelman perustella arvioiden taloudellisesti kannattavia, tavoitteiltaan monipuolisia ja 
joustavia ja että niiden toteuttamista kannatetaan myös sidosryhmien keskuudessa. (MML 
1995b s. 7-8.)  
 
 Uusjakohanke katsotaan Alankomaissa taloudellisesti toteuttamiskelpoiseksi, jos sen sisäinen 

korko edullisuusvertailuun sisältyvässä kustannus-hyötyanalyysissä on yli 6 %. Sisäisen koron 
ollessa 5-6 %:n välillä hanke voidaan toteuttaa, jos hankkeen ei-rahamääräisten hyötyjen 
(hyödyt muun muassa työ- ja elinolosuhteiden parantumisesta sekä luonnon- ja maisemansuo-
jelusta) katsotaan olevan painoarvoltaan niin suuria, että ne kattavat korkoeron.  Jos uusja-
kohankkeen sisäinen korko on alle 5 %, hanketta ei pidetä toteuttamiskelpoisena. Sisäistä 
korkoa käytetään vertailukriteerinä myös asetettaessa toteuttamiskelpoisia uusjakoja keski-
näiseen kiireellisyysjärjestykseen. (Beun 1992 s. 74.) 

 
 
Lopullisen päätöksen maaseutualueiden keskustoimikunnan toteutettavaksi hyväksymän ja 
paikallisen maakuntahallituksen vielä tämän jälkeen toteuttamiskelpoiseksi vahvistaman uus-
jaon toimeenpanosta tekevät valmisteluvaiheen jälkeen äänestämällä uusjakoalueen maan-
omistajat ja vuokramiehet. Myönteisen päätöksen edellytyksenä on, että uusjakoa kannattaa 
uusjakotoimikunnan koollekutsumassa jakokunnan kokouksessa vähintään puolet äänestyk-
seen osallistuvista maanomistajista ja vuokramiehistä joko pääluvun tai heille kuuluvien tilus-
ten pinta-alan perusteella mitattuna. (Landinrichtingsdienst 1989 s. 18.)  
 
 
Ruotsi 
 
Ruotsissa toimitusmiehet selvittävät toimituksen edellytykset viran puolesta. Kiinteistönmuo-
dostaminen on Ruotsissa sallittua vain, jos se täyttää tarkoituksenmukaisuusvaatimuksen, 
ajankohtaisuusvaatimuksen ja kestävyysvaatimuksen asettamat yleiset ehdot (FBL 3:1 §; Hy-
vönen 1998 s. 346–347). 
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 Yleinen tarkoituksenmukaisuusvaatimus (det allmänna lämplighetskravet): Jokaisen kiinteis-
tötoimituksessa muodostettavan tai uudelleenmuotoiltavan kiinteistön tulee olla sijainniltaan, 
laajuudeltaan ja muilta ominaisuuksiltaan käyttötarkoitukseensa pysyvästi sopiva. Tällöin on 
erityisesti otettava huomioon, että kiinteistön muoto on tarkoituksenmukainen ja että kiinteis-
tölle voidaan saada tarpeelliset tieyhteydet. Jos kiinteistöä käytetään rakentamiseen, myös sen 
vedensaanti ja viemäröinti on voitava järjestää hyväksyttävällä tavalla. (FBL 3:1.1 §.) 

 
 Vuonna 1991 tarkoituksenmukaisuusvaatimusta muutettiin (Lag 1990:1101) niin, että maa- ja 

metsätalouskiinteistöjen osalta kiinteistönmuodostuksessa on otettava huomioon myös aluepo-
liittiset näkökohdat sekä tekijät, joilla voidaan edistää luonnon- ja kulttuuriympäristön suoje-
lua (FBL 3:5 §). Käytännössä muutos mahdollistaa entistä pienempien ja osa-aikaisen toi-
meentulon tarjoavien maa- tai metsätilojen tahi näiden yhdistelmien muodostamisen haja-
asutusalueille. Vaatimus luonnon- ja kulttuuriympäristön suojelusta taas näkyy esimerkiksi 
siinä, että aktiivitilojen tiluksiin voidaan sisällyttää myös vähätuottoisia luonnonlaitumia ja 
heinäniittyjä, jos niiden kunnossapito turvataan tällä järjestelyllä. (Lantmäteriet 1991 s. 8-9.)  

 
 Ajankohtaisuusvaatimus (aktualitetskravet): Jos kiinteistö halutaan muodostaa tai muotoilla 

uudelleen uutta käyttötarkoitusta varten, tulee käyttötarkoituksen muutoksen olla ajankohtai-
nen näköpiirissä olevan ajanjakson kuluessa (FBL 3:1.2 §). 

 
 Kestävyysvaatimus (varaktighetskravet): Uutta käyttötarkoitusta varten muodostettavan tai 

uudelleenmuotoiltavan kiinteistön on oltava pysyvästi tarpeen uuteen käyttötarkoitukseensa. 
Jos tämä tarkoitus voidaan tyydyttää muulla tavalla kuin kiinteistönmuodostamisella, niin 
toimitusta ei voida suorittaa tätä tarkoitusta varten (FBL 3:1.2 §). 

 
 
Kiinteistönmuodostamisen yleisten ehtojen lisäksi FBL:n 3. lukuun sisältyy maa- ja metsäta-
louspoliittisia, kaavoitus- ja rakentamispoliittisia sekä muita vastaavia osittamisrajoituksia, 
jotka kuuluvat kaikkien kiinteistötoimitusten yleisiin aineellisiin edellytyksiin. Yleisten ai-
neellisten edellytysten lisäksi kiinteistöjärjestelytoimitusten toimeenpanolle on asetettu 
FBL:n 5. luvussa erityisinä edellytyksinä yleinen hyötyedellytys, parantamisedellytys ja mie-
lipide-edellytys. 
 
 Yleinen hyötyedellytys: Järjestelytoimituksen edellytyksenä on, että sillä saadaan aikaan pa-

rannus kiinteistöjaotukseen tai että alueen maankäyttö saadaan tarkoituksenmukaisemmaksi. 
Tämän lisäksi toimituksesta saatavan hyödyn tulee olla siitä aiheutuvia kustannuksia ja hait-
toja suurempi. Vaikka yleinen hyötyedellytys täyttyisi, järjestelyä ei kuitenkaan saa tehdä, jos 
se olennaisesti vaikeuttaisi alueella lähitulevaisuudessa odotettavissa olevan laajemman tilus-
järjestelyn toimeenpanoa tai lisäisi olennaisesti sen toteuttamiskustannuksia.  (FBL 5:4 §; 
Landahl & Nordsröm 1991 s. 177–178.) 

 
 Hyötyinä edullisuusvertailussa otetaan Ruotsissa huomioon järjestelyalueen kiinteistöjaotuk-

sen tai maankäytön paranemisesta aiheutuvat järjestelyhyödyt. Tilusjärjestelyhankkeen kus-
tannuksista taas otetaan huomioon asianosaisten maksettavaksi tulevat kustannukset ja hait-
toina asianosaisille aiheutuvat taloudelliset haitat. (FBL 5:4 §; Landahl & Nordsröm 1991 s. 
177–178.) 

 
 Parantamisedellytys: Tilusjärjestelyn tulee olla tarpeellinen hakijan kiinteistön olosuhteiden 

parantamiseksi. Edellytyksen toteutumista arvioitaessa olosuhteiden paraneminen alueen 
muilla kiinteistöillä ei vaikuta asiaan. Parantamisedellytys rajoittaa järjestelyalueen laajuut-
ta, koska hakija ei voi pakottaa toista maanomistajaa osallistumaan järjestelyyn, jos tämän 
maanomistajan kiinteistön ottamisesta mukaan järjestelyyn ei ole hyötyä hakijan kiinteistölle. 
(FBL 5:5.1 §; Landahl & Nordsröm 1991 s. 180.) 
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 Mielipide-edellytys: Tilusjärjestelyn hakijana voi olla muukin kuin maanomistaja (kunta, lää-
ninhallitus, alueen lunastaja, yhteisalueyhdistys). Lähitulevaisuudessa toteutettavan laajem-
man tilusjärjestelyn toimeenpanon kannalta saattaa myös olla perusteltua laajentaa haettua 
järjestelyhanketta ottamalla mukaan muitakin kiinteistöjä kuin niitä, joiden mukanaolosta koi-
tuu hyötyä hakijan kiinteistölle. Näissä tapauksissa järjestelyn toimeenpano edellyttää maan-
omistajien suostumusta hankkeeseen, sillä järjestelyä ei tällöin saa suorittaa, jos suunnitellun 
järjestelyalueen maanomistajat yleisesti vastustavat sitä ja jos heillä on vastustukseensa päte-
viä syitä. Hankkeen toimeenpanosta ei kuitenkaan äänestetä, vaan toimitusmiehet arvioivat 
järjestelyn kannatuksen laajuuden. Pääpainon toimitusmiehet asetettavat tällöin niiden 
maanomistajien mielipiteille, joille koituu hankkeesta suurin hyöty. (FBL 5:5.2 §; Landahl & 
Nordsröm 1991 s. 181–183.)  

 
 
Ruotsissa toimitusmiesten päätös toimituksen toimeenpanosta (edellytyksistä) on metsätilus-
järjestelytoimituksissa 1990-luvulla tarkoituksella siirretty tehtäväksi vasta sen jälkeen, kun 
asianosaisille on esitetty alustava jakosuunnitelma ja heidän mielipiteensä toimituksen toteut-
tamiskelpoisuudesta on sen jälkeen selvitetty. Tähän menettelyyn sisältyy tietoinen kustan-
nusriski. Jos toimitus jätetään sikseen FBL:n 5:5.2 §:n mukaisen mielipide-edellytyksen puut-
tuessa, hankkeesta siihen mennessä kertyneet kustannukset jäävät maanmittauslaitoksen mak-
settaviksi. Riski halutaan kuitenkin ottaa, koska Ruotsissa katsotaan, että vasta osallistuttuaan 
järjestelyn tavoitteiden asetteluun ja nähtyään jakosuunnitelmaluonnoksen, asianosaisilla on 
riittävästi asiatietoa ottaa kantaa toimituksen toimeenpanon suhteen. (Backman 2001b; Lant-
mäteriet 1999 s. 10.) 
 
Samalla kun toimitusmiehet päättävät toimituksen edellytyksistä, päättävät he myös järjeste-
lyalueen laajuudesta. Järjestelyn ulottuvuus määräytyy ensisijaisesti hakemuksen perusteella. 
Jos järjestelyn tavoitteena on parantaa yleisemmin tietyn alueen kiinteistörakennetta, toimi-
tusmiehet ottavat kuitenkin järjestelyalueen laajuutta harkitessaan huomioon aluetta koskevat 
suunnitelmat, alueen kiinteistöjaotuksen, luontosuhteet sekä erilaiset rakentamishankkeet 
niin, että järjestelyllä saavutetaan suurin mahdollinen hyöty ilman, että toimituksen toteutta-
minen kuitenkaan toisaalta tarpeettomasti vaikeutuu. (FBL 4:8.2 ja 5:6.1 §.) 
 
 
Saksa 
 
Saksassa ylempi uusjakoviranomainen antaa uusjaon valmisteluvaiheen jälkeen uusjaon 
käynnistävän uusjakopäätöksen (Flurbereinigungsbesluss), jos se pitää uusjakoa tarpeellisena 
ja uusjaon osakkaiden edun mukaisena (FlurbG 4 §). Uusjakopäätös on perusteltava ja siinä 
on vahvistettava myös uusjakoalueen laajuus. Uusjakopäätös annetaan tiedoksi kaikille jako-
osakkaille. 
 
Uusjakoalueen laajuus vahvistetaan Saksassa tarkoituksenmukaisuusnäkökohtien perusteella. 
Uusjako voi käsittää yhden tai useampia kuntia tai niiden osia. Toimitus koskee kaikkia uus-
jakoalueella sijaitsevia tiloja, ellei uusjakopäätöksessä toisin määrätä. Yli 10 ha:n suuruisen 
yhtenäisen metsäalueen ottaminen mukaan uusjakoon vaatii kuitenkin metsänhoitoviranomai-
sen suostumuksen (FlurbG 85 §)    
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 7.2.3 Inventointivaihe 
 
Inventointitehtäviä uusjaoissa ovat kiinteistöjen ulottuvuuksien sekä omistus- ja muiden kiin-
teistöihin kohdistuvien oikeuksien selvittäminen, tilusten kuviointi ja arviointi (jyvitys) ja 
uusjaon lähtötilanteen kohdekuvauksen (nautintaselitelmän) laatiminen. Inventointivaiheen 
tehtävien samankaltaisuudesta huolimatta niiden toteuttamistavoissa on maakohtaisia eroja. 
 

 
7.2.3.1 Omistusselvitykset 
 
Kiinteistöjen omistusoikeusselvitykset, joissa selvitetään tilojen omistajat ja kiinteistöihin 
kohdistuvat erilaiset oikeudet, kuten vuokrasuhteet, rasite- ja nautintaoikeudet, tieoikeudet ja 
kiinnitykset, perustuvat joko katasterin (Suomessa kiinteistörekisteri), katasterikartan (Suo-
messa kiinteistörekisterikartta) ja kiinteistökirjan (Suomessa lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri) 
tietojen tarkistukseen ja mahdolliseen päivitykseen (Alankomaat ja Saksa) tai niiden hankki-
minen voi muodostaa uusjaossa oman osatehtävänsä (Ruotsi ja Suomi). (Backman 2001a s. 
14; Beun 1992 s. 77; Meuser 1992 s. 114; NOU 1999, kohta 9.5 Nederland.)  
 
Epäselvyydet omistus- ja muissa oikeuksissa sekä kiinteistörajoissa ratkaistaan inventointi-
vaiheessa yleensä tuomioistuinkäsittelyssä. Eräissä maissa (Espanja, Ranska, Ruotsi, Suomi 
ja Tanska) maanmittausviranomaiselle on annettu oikeus ensimmäisenä asteena ratkaista näi-
tä epäselvyyksiä. Tämän menettelytavan on todettu nopeuttavan toimituksen suorittamista 
(Sky 2001 s. 48).  Omistusoikeusselvitykset annetaan yleensä julkisesti tiedoksi maanomista-
jille ja vuokramiehille, jotta heillä on mahdollisuus tietojen tarkistamiseen. (Meuser 1992 s. 
114–116; Sky 2001 s. 48.)  
 
 
7.2.3.2 Jyvitys ja muut arviointitehtävät 
 
Uusjaossa noudatetaan niin sanottua surrogaattiperiaatetta, jonka mukaan jako-osakkaan va-
rallisuusasema ei jaon johdosta saa muuttua. Jokaisen jako-osakkaan tulee uusjaossa saada ti-
luksia nautintansa mukaan niin, että hänen jakoon luovuttamiensa tilusten arvo vastaa hänen 
jaossa saamiensa tilusten arvoa. Surrogaattiperiaatteen noudattaminen edellyttää, että jyvi-
tysuusjaossa tilukset jyvitetään ja kokonaisarvouusjaossa niiden kokonaisarvo arvioidaan. 
(Batz 1990 s. 53; Tepora 1994 s. 797.) 
 
Jyvitys tapahtuu uusjaoissa arviointikohteesta riippuen kauppa-, tuotto- tai kustannusarvome-
netelmällä. Maa- ja metsätalouskäytössä olevien tilusten jyvitys perustuu yleensä niiden luon-
taiseen tuottokykyyn, kuitenkin siten, ettei jyvityksessä aina oteta huomioon tiluksen sijaintia 
talous- tai kyläkeskuksen suhteen (Alankomaat, Ranska, Ruotsi ja Saksa).  Jyvityksen voi 
suorittaa esimerkiksi uusjaon toimeenpanosta vastaava toimikunta (Ranska), tehtävään valittu 
erillinen jyvityslautakunta (Alankomaat), maatalousalan asiantuntijat (Saksa) tai toimitusinsi-
nööri ja lautamiehet (Ruotsi ja Suomi). (Meuser 1992 s. 121–125; Wiiala 1969 s. 276–280.) 
 
Jyvityksessä voidaan käyttää apuna aiempien (verotus)arviointien tuloksia, jos ne ovat ole-
massa esimerkiksi katasterin osana (Itävalta, Ranska, Saksa, Tanska ja Unkari). Pellot ja nii-
tyt voidaan jyvityksen yksinkertaistamiseksi ja systematisoimiseksi ryhmitellä niiden tuotto-
kyvyn perusteella ennakolta määrättyihin arvoluokkiin, joille on annettu luokan suhteellista 
arvoa muihin luokkiin kuvaava keskimääräinen jyväluku (esimerkiksi Alankomaissa arvo-
luokkien määrä vahvistetaan toimituskohtaisesti, Puolassa pellot jaetaan 8 ja niityt 6 luok-
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kaan, Ranskassa pellot ja niityt jaetaan 7 luokkaan samoin kuin useissa Saksan osavaltioissa). 
Arvoluokkien ja keskimääräisten jyvälukujen käyttöä perustellaan sillä, että niiden käyttö riit-
tää uusjaon tarpeisiin ja että jyvitysarvioinnin epätarkkuus on tutkimusten mukaan joka tapa-
uksessa vähintään noin 10 %:n suuruusluokkaa. (Batz 1990 s. 70.) 
 
Jyvityksen ohella uusjaossa tehdään erilaisia arviointitehtäviä hankkeen eri vaiheissa, muun 
muassa korvausten määräämiseksi ja siirtojen toteuttamiseksi. Oma arviointitehtävänsä uus-
jaossa on siitä jako-osakkaille koituvan hyödyn arviointi. Tavoitteena tässä arvioinnissa on 
määrittää se lopullinen tila- tai käyttöyksikkökohtainen hyöty, jonka perusteella osakkaat 
maksavat järjestelystä aiheutuvat kustannukset (Wiiala 1969 s. 278.)   
 
 
Alankomaat  
 
Jyvitys, jota Alankomaissa kutsutaan ”ensimmäiseksi arvioinniksi”, perustuu tilusten luontai-
seen tuottokykyyn. Siinä ei oteta huomioon tilusten sijaintia, palstan kokoa tai muotoa tahi 
kulkuyhteyksiä. Maaseutualueiden kehittämisen keskustoimikunta vahvistaa toimituskohtai-
sesti jaossa noudatettavat arviointiperusteet, maiden arvoluokituksen ja arvoluokkien suhteel-
liset arvot paikallisen uusjakotoimikunnan esityksestä. Sen jälkeen uusjakotoimikunta valit-
see jyvitystä varten tavallisesti kolmesta uusjakoalueen maanomistajasta ja/tai vuokramiehes-
tä koostuvan erillisen arviointilautakunnan. Arviointilautakuntaa avustavat jyvityksessä 
maanmittausinsinööri sekä maatalousasiantuntija. Jyvityksen valmistuttua se esitetään jako-
osakkaille ja siihen tyytymätön voi tehdä kirjallinen muistutuksen uusjakotoimikunnalle. Ell-
ei muistutus johda haluttuun muutokseen, siihen tyytymätön voi valittaa jyvityksestä paikalli-
seen alioikeuteen, jonka päätös jyvityksen osalta on lopullinen. (Kantee 1984 s. 98–99; Lan-
dinrichtingsdienst 1989 s. 19–20; Landinrichtingswet 161–163 §.) 
 
 
Ruotsi 
 
Ruotsin kiinteistönmuodostamislain (FBL) arviointisäädösten lähtökohtana on periaate, jonka 
mukaan kiinteistöjärjestelyssä kiinteistön luovuttamat maa-alueet korvataan ensisijaisesti vas-
taavan arvoisilla maa-alueilla ja ellei tämä ole mahdollista arvoero korvataan tileissä rahalla. 
Arvioinnista on annettu säädökset kiinteistönmuodostamislaissa ja ne koskevat muun muassa: 
 

- jyvitystä (gradering, FBL 5:9 §)  
- asianosaisten välillä suoritettavien tilikorvausten arviointia (likvidvärdering, FBL 

5:10, 11 sekä 8:5 §) 
- tilalle koituvan kiinteistöjärjestelyn kokonaishyödyn arviointia (båtnadsvärdering, 

FBL 5: 4, 11.1 ja 13 §)  
- henkilökohtaisten vahinkojen arviointia (FBL 12 ja 8:6 §). 

 
 
Jyvityksen tarkoituksena Ruotsissa on määrittää kiinteistöjen kesken vaihdettavien tilusten 
suhteelliset arvot ja varmistaa se, ettei minkään kiinteistön arvo ilman sen omistajan suostu-
musta järjestelyn johdosta olennaisesti alene tai toisaalta kohoa siten, että siitä aiheutuu omis-
tajalle huomattavaa haittaa (FBL 5:8 ja 18 §). Jyvitys perustuu tilusten palsta-arvoihin niin, 
ettei tiluksen jyvitysarvoa määrättäessä oteta huomioon sen sijaintia kyläkeskuksen tai tilojen 
talouskeskusten suhteen. Jyvitysarvon katsotaan olevan tiluksen keskivertoarvo kaikkien jär-
jestelyssä mukana olevien kiinteistöjen kannalta ja sama sekä tiluksen luovuttajan että saajan 
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näkökulmasta.  Jyvitysarvo määrätään tuotto- tai kauppa-arvoon perustuen ja se ilmoitetaan 
rahamääräisenä (kruunua/ha). Jyvittävällä tiluksella olevia rakennuksia ei jyvityksessä oteta 
huomioon. Tilusten jyvitys suoritetaan vain siinä laajuudessa kuin se on niiden järjestelyn 
kannalta tarpeellista. (FBL 5:9 §; Landahl & Nordström 1991 s. 202–205.) 
 
Tiluksen jyvitysarvo määrätään sen käyttötarkoituksen tai -mahdollisuuden perusteella, joka 
tilukselle parhaiten sopii ja joka myös yleensä antaa tilukselle korkeimman jyvitysarvon. Jos 
järjestely kuitenkin koskee aluetta, jota kokonaan tai osittain tullaan järjestelyn jälkeen käyt-
tämään maataloustuotantoon, voidaan kaikki järjestelyn kohteena olevat tilukset jyvittää käyt-
täen jyvitysperusteena niiden maatalouskäyttöä. Metsätalouskäytössä olevien tilusten jyvi-
tysarvoon sisältyy Ruotsissa myös paikkakunnalla tiluksen metsätyyppiä vastaava keskimää-
räinen puusto (tuottopuusto, FBL 5:9 §). 
 

  
 Saksa 

 
Jokaisen uusjaon osanottajan tulee Saksassa saada jaossa arvoltaan entistä vastaava tilusmää-
rä vähennettynä hänen osuudellaan toimituksessa yhteisiä ja yleisiä laitoksia ja rakennelmia 
varten varattuihin alueisiin. Jos kuitenkin uusjakoalueen tietyn osan parantamiseksi uusjaossa 
tehdään julkisella rahoituksella toimenpiteitä, jotka kohottavat huomattavasti alueen tilojen 
arvoa, voidaan tältä alueelta tiluksia tiloille uudelleen jaettaessa käyttää maan hintana tilusten 
kohonneita arvoja. Tarvittaessa nämä tilusten kohonneet arvot on selvitettävä uudella jyvityk-
sellä. (FlurbG 44 ja 46 §). 
 
Tilojen arvonmääritys perustuu niiden ominaisuuksiin sekä tosiasialliseen ja lain sallimaan 
käyttöön. Tavoitteena on määrittää arviointikohteelle se hinta, joka siitä vapaaehtoisessa kau-
passa arviointiajankohtana saataisiin, ottaen huomioon sen luontaiset ominaisuudet, kunto se-
kä sijainti.  Sitä vastoin arvioinnissa ei oteta huomioon arvoon vaikuttavia henkilökohtaisia 
tai tilapäisiä tekijöitä eikä myöskään uusjaon vaikutuksia tilusten arvoon. Arviointi voidaan 
perustaa kohteen tuottoarvoon, kustannusarvoon tai kauppa-arvoon. Rakennuspaikkojen, ra-
kennusmaan sekä rakennusten ja rakennelmien arvo määrätään kauppa-arvon perusteella. 
(Batz 1990 s. 53–54.) 
 
Maatalouskäytössä olevien tilusten arvo arvioidaan sen pysyvän hyödyn perusteella, jonka ne 
tuottavat omistajalleen tavanomaisessa käytössä, ottamatta huomioon tilusten etäisyyttä talo-
uskeskuksesta tai alueen liikekeskuksesta. Arvioinnin perustana käytetään peltojen ja niitty-
jen osalta vuonna 1934 suoritetun valtakunnallisen kiinteistöarvioinnin (Reichbodenschät-
zung) tuloksia, jotka uusjaossa tarkistetaan ja tarvittavilta osin korjataan. Tilan arvoon pysy-
västi vaikuttavat omaisuusosat sekä oikeudet arvioidaan tarpeen mukaan erikseen. (Batz 1990 
s. 53–54 ja 63–66; Kantee 1963 s 37–38.)  
  
Arvioinnin tuloksia käytetään jakosuunnittelun ohella hyväksi arvioitaessa ja korvattaessa 
uusjaon ulkopuolisten menetyksiä sekä ositeltaessa tilojen kesken (Batz 1990 s. 53):  
 

- jaosta aiheutuvia kustannuksia 
- yhteisten laitosten rakentamiseen saatavia avustuksia 
- hankkeiden toteuttamiseksi luovutettujen maa-alueiden luovutuksesta aiheutuneita 

menetyksiä 
- tilikorvauksia ja muita vastaavantyyppisiä rahasuorituksia. 
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Maatalousalan asiantuntijat suorittavat arviointitehtävät uusjakoinsinöörin johdolla. Uusjako-
viranomainen päättää asiantuntijoiden lukumäärästä ja valitsee heidät ylemmän uusjakovi-
ranomaisen ja paikallisen maataloustuottajajärjestön yhdessä laatimasta asiantuntijaluettelosta 
kuultuaan sitä ennen jakokunnan johtokuntaa. Arviointitulokset esitetään ja selitetään jako-
osakkaille, joiden tekemien mahdollisten muistutusten käsittelyn jälkeen uusjakoviranomai-
nen vahvistaa tulokset ja antaa ne tiedoksi osakkaille kuuluttamalla niistä julkisesti. (Batz 
1990 s. 67–68; FlurbG 32 §.)  
  
 
7.2.3.3 Toimitustietokanta ja uusjakoalueen kohdekuvaus 
 
Inventointiaineisto kootaan numeeriseksi toimitustietokannaksi ja siitä tulostetaan uusjako-
alueen kohdekuvaus (nautintaselitelmä), joka ilmaisee inventoinnin tulokset asiakirjan muo-
dossa. Kohdekuvauksessa esitetään tiluskuvioiden jyväluvut ja pinta-alat sekä jyvitysarvot 
kunkin jako-osakkaan omistuksen ja nautinnan perusteella tiloittain, palstoittain ja maankäyt-
tölajeittain. Kohdekuvauksessa esitetyt tiluskuviot kuvataan toimituskartassa, joka valmiste-
taan tavallisesti joko olemassa olevan kartta-aineiston avulla (Alankomaat ja Saksa) tai uu-
teen (ilmakuva)kartoitukseen perustuen (Ruotsi ja Suomi).  
 
Nykyaikaiselle uusjaon toimitustietokannalle on luonteenomaista sen monikäyttöisyys. Se pe-
rustetaan jo tarveselvitysvaiheessa ja samaa kartta- ja kiinteistötiedot sisältävää aineistoa voi-
daan toimituksen kuluessa tarpeen mukaan täydentää ja käyttää hyväksi inventoinnissa, uus-
jakosuunnitelman laatimisessa, erilaisten perusparannushankkeiden ja muiden uusjaon liitän-
näishankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä uusjaon jälkeisen tilanteen rekisteröin-
nissä virallisiin rekistereihin. Selvä kehityssuunta on se, että numeeristen aineistojen käytön 
yleistyessä, yhä suurempi osa aiemmin maastotöitä vaativista tehtävistä korvautuu vähemmän 
työtä vaativilla, yksikertaisemmilla ja nopeammilla olemassa olevien aineistojen päivitysteh-
tävillä. (Sky 2001 s. 49.) 

 
Yhtenäisen toimitustietokannan käyttöönotto merkitsee myös sitä, että uusjaon inventointi- ja 
suunnitteluvaihe on muotoutumassa yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa eri tehtäviä suoritetaan 
rinnakkaisina toimenpiteinä. Pisimmällä tietotekniikan hyväksikäyttö jakojen eri työvaiheissa 
on Ruotsissa, jossa metsätilusjärjestelyissä on käytössä ArcCadastre ja GISOM -ohjelmistot 
(GIS i omarrondering) ja Suomessa, jossa käytössä on JAKO -paikkatieto-ohjelmisto. 
(Backman 2001a; Lantmäteriet 2001; MML 1995b; Sulingen 1996.) 

 
 

 7.2.4 Jakoperuste ja osittelu 
 
Uusjaon jakoperuste ilmaisee abstraktisesti murto- tai desimaaliluvun muodossa sen osuuden 
suuruuden, jonka kukin jako-osakas jaossa saa jakokunnan (jaettavan alueen) tilusalasta. Ja-
koperusteena uusjaossa on nautinta. (Hollo et al. 1995 s. 269.) 
 
Jyvityksen valmistuttua uusjaossa laaditaan osittelu. Se osoittaa sen jyvitysarvon, joka kulle-
kin jako-osakkaalle on jaettavista tiluksista jakoperusteen mukaan annettava (Hollo et al. 
1995 s. 270). Osittelusta voidaan yleensä poiketa vähäisessä määrin tarkoituksenmukaisen ja-
on lopputuloksen saavuttamiseksi. Joissakin maissa tälle osittelusta poikkeamiselle on mää-
rätty tietyt prosenttirajat. Alankomaissa ja Belgiassa poikkeama saa olla alaspäin korkeintaan 
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-5 % jyvitysarvosta, Ranskassa poikkeama saa olla enintään -10 % pinta-alasta tai -1 % tuot-
toarvosta laskien. Ruotsissa ja Saksassa laissa ei ole määrätty osittelusta poikkeamiselle mi-
tään tarkkoja raja-arvoja, mutta käytännössä tiluksia on jaossa annettu tilusten jyvitysarvosta 
laskien Ruotsissa enintään noin 5 % ja Saksassa noin 6-7 % vähemmän, kuin mitä jako-
osakkaan nautinnassa oli ennen jakoa.  Suomessa osakkaalle voidaan toimitusmiesten päätök-
sellä antaa tarkoituksenmukaisen jakotuloksen aikaansaamiseksi enintään 10 % vähemmän tai 
enintään 20 % enemmän tiluksia kuin hänelle jakoperusteen mukaan kuuluu (KML 77.2 §). 
(Meuser 1992 s. 125–129.) 
 
Sitä vastoin osakkaan suostumuksella hänelle voidaan yleensä antaa tiluksia suhteellisen va-
paasti enemmän kuin mitä hänelle osittelun mukaan kuuluisi. Tämä järjestely, yhdistettynä 
toimivaan lisämaan hankintamenettelyyn, mahdollistaa jaon yhteydessä tehtävän tilojen suu-
ruusrationalisoinnin. (Meuser 1992 s. 125–129.) 
 
 

 7.2.5 Jakosuunnitelma 
 
Uusjaon suunnitteluvaiheen tärkein tehtävä on uuden kiinteistörakenteen osoittavan uusjako-
suunnitelman laatiminen. Uusjakosuunnitelmassa esitetään muun muassa tilojen uusi palsta-
jaotus, mahdolliset rakennusjärjestelyt (purkamiset ja siirrot), yhteiset ja mahdolliset yleiset 
alueet ja laitokset sekä määräykset niiden kunnossapidosta, mahdollista luonnonsuojelua, 
maisemanhoitoa ja virkistyskäyttöä varten varattavat alueet, rasite- ja muut nautintaoikeudet, 
uusien tilusten haltuunottoajankohta ja määräykset omistus- ja vuokrasuhteiden järjestelyistä. 
Uusjakosuunnitelmaan liittyy säännönmukaisesti tie- ja kuivatussuunnitelma sekä Alanko-
maissa ja Saksassa myös maisemanhoitosuunnitelma. Ruotsissa metsäuusjaossa laaditaan 
kaikille kiinteistöille uuden kiinteistöjaotuksen mukainen metsäsuunnitelma. (Batz 1990 s. 
74; Dorémus 1992 s. 171 ja 177–178; Meuser 1992 s. 65; Sky 2002 s. 46.)  
 
Uusjakosuunnitelman laatiminen on vaiheittainen ja tarkentuva prosessi, jossa asianosaisten 
ja eri alojen asiantuntijoiden kuuleminen on keskeisellä sijalla. Kuulemisen lisäksi useissa 
maissa on jako-osakkaiden oikeusturvan takaamiseksi säädetty, että jakosuunnitelmaa laadit-
taessa on otettava huomioon kunkin osakkaan tuotanto-olosuhteet ja pyrittävä siihen, että 
osakkaan jaossa saama uudelleenmuotoiltu tila vastaa käyttötapansa, laatunsa, hyvyytensä se-
kä esimerkiksi sisäisen ja ulkoisen liikenneasemansa16 puolesta hänen aikaisempaa tilaansa. 
Keski- ja Etelä-Euroopassa, jossa maatalousmaan vuokraaminen on yleistä, uusjakosuunni-
telmaa laadittaessa otetaan lisäksi säännönmukaisesti huomioon vuokramiesten aseman tur-
vaaminen jaossa. (Dorémus 1992 s. 160; Meuser 1992 s. 48–49.) 
 
Vastuu uusjakosuunnitelman laatimisesta voi olla uusjaon toteuttamisesta vastaavalla toimi-
kunnalla (Alankomaat, Itävalta, Ranska ja Tanska) tai uusjakoalueen maanomistajien muo-
dostamalla jakokunnalla (Baijeri ja Sveitsi). Espanjassa jakosuunnitelman laatii yksityinen 
konsulttiyhtiö uusjakoviranomaisen valvonnassa. Saksassa, Ruotsissa ja Suomessa uusjakovi-
ranomainen (Saksassa toimitusinsinööri ja Ruotsissa sekä Suomessa toimitusmiehet) laatii 
suunnitelman yhteistyössä maanomistajien ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa. (Flury 1992 
s. 149; Sky 2001 s. 49.)  

                                                 
 16  Sisäisellä liikenneasemalla tarkoitetaan tilan pelto- ja metsälohkojen sijaintia talouskeskukseen ja toi-

siinsa nähden. Ulkoisella liikenneasemalla tarkoitetaan pelto- ja metsälohkojen sijaintia ulkoisiin liike-
keskuksiin ja niihin johtaviin teihin nähden. (Wiiala 1952 s. 94.) 
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 Yhteisten tie- ja kuivatustöiden, jako-osakkaiden muiden yhteisten hankkeiden sekä kunnan ja 

valtion tarpeisiin tarvittavien yleisten alueiden (katualueet, energiahuollon, vedenhankinnan 
ja viemäröinnin, luonnon- ja maisemansuojelun sekä julkisten rakennustentarpeisiin osoitetut 
alueet) toteuttamiseksi maanomistajat ovat muun muassa Alankomaissa, Belgiassa, Italiassa, 
Ranskassa ja Saksassa velvollisia luovuttamaan tiluksia korvauksetta omistamiensa tilusten 
jyvitysarvojen osoittamissa suhteissa. Luovutusvelvollisuutta yleisten alueiden tarpeisiin on 
kuitenkin rajoitettu siten, että se on tavallisesti 1-5 % jyvitysarvosta. (Meuser 1992 s. 125–
129.) 

 
 Ilmaisluovutusvelvollisuutta yhteisten ja yleisten alueiden tarpeisiin perustellaan sillä, että 

nämä alueet palvelevat kaikkia jako-osakkaista ja että niiden toteuttamisen johdosta maan-
omistajille jäljelle jäävien tilusten arvonnousu on vähintään yhtä suuri kuin mitä ilmaisluovu-
tusvelvollisuus niiden arvoa laskee (Batz 1990 s. 129; Dorémus 1992 s. 159–161; Meuser 
1992 s. 125–129).  

 
 Eräissä maissa (Alankomaat, Ranska ja Saksa) maanhankinta maatalouden, alueellisten 

maankäytön kehittämishankkeiden sekä luonnon- ja ympäristönsuojelun tarpeisiin on järjes-
tetty jako-osakkaiden ilmaisluovutusvelvollisuuden ohella julkisoikeudellisten yhteisöjen, ns. 
maapankkien avulla (Ranskan Sociétés d’aménagement fondier - SAFER ja Saksan Land-
gesellschaft). Maapankki kytketään yleensä mukaan uusjakohankkeen maanhankintaan sen 
alkuvaiheessa ja sen maavarasto on uusjakoviranomaisten käytössä uusjakoa toteutettaessa. 
(Dorémus 1992 s. 181–182; Meuser 1992 s. 190.) 

 
 Maapankkiin ennen jakoa tai sen aikana hankitun maan jakaminen lisämaaksi tuotantoaan 

jatkaville tiloille ja muihin jaon tavoitteiden kannalta tärkeisiin maankäyttötarpeisiin on keino 
helpottaa uusjaon jakosuunnitelman laatimista, nopeuttaa toimitusprosessia ja edesauttaa eri 
osapuolten intressien yhteensovittamista sekä perinteisissä maatilojen kiinteistörakenteen pa-
rantamiseksi tehtävissä uusjaoissa että hanketilusjärjestelyissä. (Heinonen 2000 s. 39 ja 56–
57.) 

 
 
Alustavan jakosuunnitelman valmistuttua se asetetaan säännönmukaisesti julkisesti nähtäville 
ja siitä saadut muistutukset otetaan huomioon lopullista jakosuunnitelmaa laadittaessa. Lopul-
lisen uusjakosuunnitelman hyväksymiskäytäntö vaihtelee maakohtaisesti. Tanskassa jako-
suunnitelman hyväksymisen puolelle tulee saada vähintään puolen maanomistajista, joilla on 
omistuksessaan vähintään 2/3 jakokunnan pinta-alasta ja alueiden arvosta. Portugalissa hy-
väksymiseen vaaditaan, että enemmistö alueen maanomistajista tilusten verotusarvolla mitat-
tuna on sen kannalla. Tavallisin menettely kuitenkin on, että uusjakoviranomainen vahvistaa 
suunnitelman asianosaisia kuultuaan ilman minkään tyyppistä äänestystä. Tällöin päätökseen 
tyytymättömillä asianosaisilla on oikeus hakea siihen muutosta valittamalla oikeudelle tai 
ylemmälle uusjakoviranomaiselle. (Durate Mendes 1992 s. 212; Sky 2001 s. 49.)     
 
 
Alankomaat 
 
Alankomaissa uusjakosuunnitelman laatii uusjakotoimikunnan johdolla katasterilaitoksen 
maanmittausinsinööri yhteistyössä maatalousalan asiantuntijoiden kanssa. Osakkaiden suun-
nittelutoivomusten kuulemiseksi uusjakosuunnitelman laatijat haastattelevat jokaista maan-
omistajaa ja vuokramiestä kirjaten heidän jakotoivomuksensa erilliseen toivomusrekisteriin. 
Alustavan suunnitelman valmistuttua uusjakotoimikunta asettaa sen julkisesti nähtäville. Sen 
jälkeen kun uusjakotoimikunta on käsitellyt suunnitelmaa kohtaan esitetyt muistutukset, laatii 
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maanmittausinsinööri lopullisen jakosuunnitelman ja merkitsee uudet rajat maastoon. (Kantee 
1984 s. 99; MML 1995b s. 4.)  
 
Lopullinen uusjakosuunnitelma asetetaan sen valmistuttua julkisesti nähtäville ja suunnitel-
mia vastaan tehdyt muistutukset käsitellään uusjakotoimikunnassa. Jos toimikunta pääsee täs-
sä käsittelyssä suunnitelman hyväksymisestä yksimielisyyteen, se vahvistaa suunnitelman. 
Ellei uusjakotoimikunta pääse suunnitelmasta yksimielisyyteen, sen vahvistaa alioikeus. 
(Beun 1992 s. 77.)  
 
Maanvuokraaja on Alankomaissa maanomistajan vertainen uusjaon osakas, ja koska maata-
lousmaan vuokraaminen on hyvin yleistä, ovat vuokrasuhteiden järjestelyt uusjakosuunnitel-
maa laadittaessa yleinen ja vaativa tehtävä. Uusjakotoimikunnan päätöksellä voi sekä vuok-
ramiehen vuokra-alueen sijainti että vuokranantaja vaihtua jaossa. (Beun 1992 s. 75–77.) 
 
Uusjakosuunnitelmaan liittyy Alankomaissa ”yhteishankesuunnitelma” (Begrenzingenplan), 
jossa esitetään uusjaon yhteydessä toteutettavat tie- ja vesirakennushankkeet sekä ne virkis-
tysalue-, luonnonsuojelu- ja maisemansuojeluhankkeet, joiden toteuttamiseksi hankitaan maa-
ta maaseutualueiden kehittämislain nojalla. Liitännäishankkeiden suunnittelusta ja toteuttami-
sesta vastaa uusjakotoimikunta. Näissä tehtävissä uusjakotoimikuntaa avustavat eri viran-
omaiset, kuten maan- ja vesienkäyttövirasto (tie- ja vesiväyläsuunnitelma) ja metsähallintovi-
rasto (virkistysalueet, luonnonsuojelu ja maisemansuunnittelu). Asianomaiset sektoriviran-
omaiset ja hankkeiden rakentamiseen ja kunnossapitoon osallistuvat yhteisöt hyväksyvät yh-
teishankesuunnitelman valmistuttua siinä esitetyt rakentamishankkeet toteutettaviksi, jonka 
jälkeen urakkatarjousmenettelyn perusteella valitut yritykset toteuttavat hankkeet samanaikai-
sesti tilusjärjestelyjen kanssa. Urakkakilpailujen järjestämisessä uusjakotoimikuntaa avustaa 
alalle erikoistunut konsulttiyritys. (Beun 1992 s. 75; Landinrichtingswet 131–132 §; Landin-
richtingsdienst 1989 s. 19–20.) 
 
 
 Maapankki 
 
Alankomaissa uusjakoalueelta pyritään jaon aikana hankkimaan aktiivisesti maata toimituk-
sessa käytettäväksi. Maareservin avulla voidaan helpottaa rajasovituksia sekä korvata teihin, 
vesiväyliin, luonnonsuojelu- ja virkistysalueiksi ym. alueellisiin tarkoituksiin tarvittavat maa-
alueet osakkaille. Maanhankinnasta huolehtii tehtävää varten vuonna 1946 perustettu julkis-
oikeudellinen rahasto, joka ostaa maata ensisijaisesti maatalouden ulkopuolisiin elinkeinoihin 
siirtyneiltä maanomistajilta. (Damen 2002 s. 3; Kantee 1984 s. 99.) 
 
 
Ruotsi 
 
Ruotsissa jakosuunnitelman laativat toimitusmiehet. Sitä tehtäessä kuullaan asianosaisia ja 
niitä viranomaisia, joiden toimintaan sillä on vaikutuksia. Metsätilusjärjestelyissä kuuleminen 
toteutetaan hankkeen inventointivaiheessa maanomistajien kanssa käytävissä tavoitekeskuste-
luissa ja asettamalla alustava jakosuunnitelma määräajaksi asianosaisten nähtäville ja kom-
mentoitavaksi. (Backman 2001a s. 14.)  
 
Alustavaa jakosuunnitelmaa pyritään tarkistamaan asianosaisten muistutusten perusteella si-
ten, että mahdollisimman suuri osa asianosaisista voi sen hyväksyä. Tämän jälkeen maan-
omistajille esitetään ehdotus lopulliseksi jakosuunnitelmaksi sekä alustavan jakosuunnitelman 
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nähtävillä olon jälkeen tehty mielipidetiedustelu asianosaisten suhtautumisesta tilusjärjestelyn 
toimeenpanoon. Lopullisen jakosuunnitelmaehdotuksen esittämisen jälkeen toimitusmiehet 
päättävät tilusjärjestelyhankkeen toteuttamisedellytyksistä, ja jos toimitus päätetään suorittaa, 
he vahvistavat lopullisen tilusjärjestelysuunnitelman. (Backman 2001a s.14; Lantmäteriet 
1999 s. 10.) 
 
Jakosuunnitelman perusteella toimitusmiehet tekevät kiinteistönmuodostamispäätöksen (fas-
tighetsbildningsbeslut), jossa esitetään kiinteistöjen uusi palstajaotus ja uusien palstojen hal-
tuunottoaika, rasiteoikeudet, yhteismetsien ja yhteisten luonnonhoitoalueiden perustaminen, 
rakennusjärjestelyjen toteuttaminen (rakennusten purkaminen ja siirrot) sekä näiden järjeste-
lyjen toteuttamisaikataulut, tie- ja kuivatushankkeet sekä muut merkittävät perusparannus-
hankkeet. Lisäksi päätökseen liittyy taloudellinen arvio siitä, mitä jakosuunnitelman toteut-
taminen jokaisen maanomistajan osalta järjestelyä edeltäneeseen tilanteeseen verrattuna mer-
kitsisi. Päätökseen liittyy myös laskelma maanomistajien maksettaviksi tulevista korvauksis-
ta. (FBL 4:25 ja 27 §.) 
 
Kiinteistönmuodostamispäätöksessä määrätään myös mahdollisten lunastusten toimeenpanos-
ta. Jos se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, kiinteistönmuodostamispäätös voidaan antaa 
myös vaiheittain eri tehtäviä koskevina osapäätöksinä.  (Landahl & Nordström 1991 s. 138 -
142; Backman 2001a; Österberg & Pettersson 1992 s. 269–270.) 
 
Kiinteistönmuodostamislain mukaan kiinteistöjärjestelyn yhteydessä voidaan toteuttaa yh-
teishankkeina tie- ja kuivatusverkon perusparannuksia (FBL 5:1). Käytäntönä metsätilusjär-
jestelyissä on inventoida metsäautoteiden rakentamistarve ja laatia tarvittaessa järjestelyalu-
eelle metsätiesuunnitelma (Lantmäteriet 1999 s. 6). Tie- ja kuivatushankkeiden toteuttaminen 
jää tapauskohtaisesti joko yksityisten maanomistajien tai jakokunnan tehtäväksi. (Backman 
2001b.)  
 
 
Korvaukset 
 
Toimitusmiehet antavat jakosuunnitelman laatimisvaiheessa korvauspäätöksen (ersättnings-
beslut, FBL 14:25 §) siitä, mitä tilejä järjestelytoimituksessa tehdään ja mitkä ovat niiden laa-
timisperusteet. Korvauspäätöksestä voi valittaa kiinteistötuomioistuimeen samassa järjestyk-
sessä kuin jakosuunnitelmasta. Korvauspäätöksen lisäksi toimitusmiehet päättävät vielä erik-
seen uusjakosuunnitelman valmistuttua tilikorvausten sekä toimitus- ja apumieskustannusten 
osittelusta. (Lantmäteriet 1999 s. 10.) 
 
 
Saksa 
 
Uusjaon inventointi- ja suunnitteluvaihe muodostava saksalaisessa uusjaossa kokonaisuuden, 
johon kuuluvat inventointitehtävinä toimituskartan laatiminen, jakoalueen piirirajankäynnit, 
omistusselvitykset, arviointitehtävät ja jaosta aiheutuvien korvausten määrittäminen. Suunnit-
telutehtävinä tässä työvaiheessa laaditaan tilusten järjestelysuunnitelma sekä tie- ja vesira-
kennussuunnitelma ja siihen liittyvä maisemanhoitosuunnitelma. Lisäksi uusjaossa suunnitel-
laan ja toteutetaan jakokunnan tarpeisiin tulevat yhteiset laitteet ja rakennelmat sekä järjestel-
lään tarvittavat tie-, rasite-, nautinta- yms. oikeudet. Yhteenveto uusjakoalueen inventointi- ja 
suunnitteluvaiheen tuloksista esitetään uusjakosuunnitelmassa (Flurbereinigungsplan).  
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Uusjakosuunnitelman laatimisen perustaksi uusjakoviranomaisen tulee Saksassa kuulla kaik-
kien jaon osanottajien toiveet uusjaon toimeenpanon suhteen. Toiveet voidaan pyytää esimer-
kiksi kirjallisina toimituksessa annetun määräajan kuluessa tai ne voidaan kirjata haastattelu-
jen perusteella toimituspöytäkirjaan. (FlurbG 57 §; Batz 1990 s. 136.) 
 
Uusjakoviranomaisen laatimassa uusjakosuunnitelmassa esitetään tilojen uusi palstajaotus, 
määräykset omistus- ja vuokrasuhteiden järjestelyistä, rahakorvaukset, määräykset rakennel-
mien kunnossapidosta sekä vertailu, josta ilmenee jaon osanottajien ennen jakoa omistaminen 
tilusten sijainti ja tiluksiin kohdistuneet oikeudet sekä uusjaossa toteutetut tilusten ja oikeus-
suhteiden järjestelyt. Uusjakosuunnitelmaan liitetään tie- ja kuivatussuunnitelma sekä maise-
manhoitosuunnitelma. Suunnitelmassa on esitettävä myös osakasyhteisön yhteiset ja yleiseen 
käyttöön tulevat laitokset. (FlurbG 58 §.) 
 
Ylempi uusjakoviranomainen vahvistaa uusjakosuunnitelman (FlurbG 58 §), jonka jälkeen se 
annetaan tiedoksi kaikille osakkaille lähettämällä heille siitä ote. Osakkaan niin toivoessa uu-
si palstajaotus osoitetaan hänelle myös maastossa.  (FlurbG 59 §).  
 
 
Maapankki 
 
Uusjakoalueelle muodostuu Saksassa maareserviä, jos maanomistajat ottavat järjestelyssä 
maan asemasta tiluksistaan rahakorvauksen (FlurbG 52 §) tai jos tilusten arvo jaon aikana 
kohoaa uusjaossa suoritettujen toimenpiteiden johdosta (FlurbG 46 §). Lisäksi uusjakoalueel-
ta voidaan hankkia maata ns. maapankkiin siten, että alueella toimiva Landgesellschaft ostaa 
sitä maanomistajilta vapaaehtoisilla kaupoilla (Heinonen 2000 s. 39). Nämä maareservit käy-
tetään uusjaossa ensisijaisesti perusparannushankkeiden toteuttamiseen ja kyläkeskuksen asu-
tusrakenteen kehittämiseen (FlurbG 46 ja 54.2 §).  
 
 
Kyläuudistus 
 
Kyläkeskusten maankäytön uudistamiseksi uusjakoon voidaan Saksassa yhdistää rakennus-
lain mukainen kyläuudistus (Dorferneuerung). Kyläuudistuksen toimeenpano kuuluu kunnan 
toimivaltaan, mutta valtion rahoituksen saaminen uudistukselle vaatii sen ottamista mukaan 
osavaltion kyläuudistusohjelmaan. Aloitteen tästä tekee osavaltiohallinnolle asianomainen 
kunta. Uusjakoon yhdistetyssä kyläuudistuksessa arkkitehtitoimisto laatii kyläsuunnitelman 
kunnan toimeksiannosta yhdessä uusjakoviranomaisen kanssa. Kyläsuunnitelmassa esitetään 
toimenpiteitä asuin- ja luonnonympäristön sekä palveluiden parantamiseksi, rakennusten pe-
ruskorjaamiseksi sekä maatilojen työ- ja tuotanto-olosuhteiden parantamiseksi rakennus- ja 
tiejärjestelyillä. Hyväksytty kyläsuunnitelma toteutetaan osana uusjakohanketta. (Batz 1990 s. 
202–209; Sulingen 1996.) 
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7.2.6 Uusjaon toteuttamisvaihe 
 
 Uusjaon toteuttamisvaiheen tehtäviä ovat kiinteistörajojen merkitseminen maastoon tarvitta-

vilta osin ja uusien tilusten haltuunotto, jako-osakkaiden välisten tilikorvausten ja uusjakokus-
tannusten laskeminen ja osittelu maksuvelvollisten kesken sekä toimitusasiakirjojen viimeis-
tely.  Uusjakokustannusten ositteluperusteena on uusjaosta tiloille koituva hyöty. Saksassa ja 
Suomessa tämä hyöty määritetään tilojen jyvitysarvojen perusteella. Ruotsissa hyödyn katso-
taan jakautuvan tilojen pinta-alojen suhteessa ja Alankomaissa uusjaon tilakohtainen hyöty 
arvioidaan uusjakosuunnitelman vahvistuttua erikseen. (Kantee 1984 s. 99; Meuser 1992 s. 
135–136.) 

 
 Lisäksi toteuttamisvaiheessa toimeenpannaan tie- ja kuivatusverkon perusparannukset, raken-

nusjärjestelyt ja muut rakentamishankkeet sikäli, kun niitä ei ole tehty jo jaon suunnitteluvai-
heessa. Eräissä maissa (Alankomaat ja Saksa) toimeenpanovaiheen päätteeksi vahvistetaan 
erillinen uusjakopäätös, joka laillistaa toimituksen ja sen yhteydessä tehdyt toimenpiteet. 
Toimituksen lopettamisen jälkeen siitä aiheutuvat muutokset kirjataan katasteriin, kiinteistö-
kirjaan sekä maakohtaisesti myös muihin tarvittaviin rekistereihin. (Kantee 1984 s. 99; Meus-
er 1992 s. 135–136.) 

 
 
 7.3 Muutoksenhakumenettely 
 
 Uusjakotoimituksessa tehtyihin päätöksiin haetaan useissa maissa (Alankomaat, Espanja, 

Ranska ja Saksa) ensimmäisessä vaiheessa muutosta oikaisuvaatimuksella uusjakoviranomai-
selta ja tämän jälkeen vielä mahdollisesti keskushallintotason viranomaiselta. Viranomaisten 
lopullisesta päätöksestä voidaan edelleen valittaa joko erityiseen kiinteistötuomioistuimeen 
(Ruotsi, Saksa ja Suomi), hallinto-oikeuteen (Espanja ja Ranska) tai paikalliseen alioikeuteen 
(Alankomaat). Enimmillään uusjakoja koskevat erimielisyydet käsitellään ennen oikeuden-
käyntiä kolmella eri hallintotasolla ja sen jälkeen vielä kahdessa eri oikeusasteessa (Zhou 
1999 s. 13). Muutoksenhaun monivaiheisuus on prosessitaloudellisesti epäedullista ja pitkit-
tää toimitusten läpimenoaikoja. Skyn (2001 s. 49) mukaan käytännössä yleinen kolmiportai-
nen muutoksenhakumenettely on todettu riittäväksi takamaan jako-osakkaiden oikeusturvan. 
(Meuser 1992 s. 145–149.) 

 
 
 7.4 Uusjakojen kustannukset ja rahoitus 
 
 Uusjaosta aiheutuvat kustannukset voidaan jakaa kahteen ryhmään:  
 

1. Toimituskustannuksiin, joihin luetaan uusjakoviranomaiselle toimituksen tekemi-
sestä aiheutuneet kustannukset, kuten palkat, toimitilojen vuokrat, kalustokustan-
nukset, etc. 

2. Uusjaon toimeenpanokustannuksiin, joihin kuuluvat esimerkiksi tie- ja kuivatus-
verkon perusparannusten, rakennusten siirtokustannusten sekä muiden uusjaon yh-
teydessä toteutettavien liitännäishankkeiden suunnittelu- ja rakentamiskustannuk-
set, rajojen maastoon merkitsemisestä aiheutuvat rajamerkki- ja apuhenkilökus-
tannukset, etc. 
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 Valtiot maksavat uusjaon toimituskustannukset yleensä joko kokonaan tai osittain (50–100 
%) valtion varoista. Uusjaon jako-osakkaat maksavat ensisijaisesti toimeenpanokustannukset, 
mutta saavat säännönmukaisesti niiden rahoittamiseksi valtion avustusta ja/tai lainaa. (Meus-
er 1992 s. 162–163.) 

 
 Varsinaisten uusjakokustannusten ohella uusjaosta voi aiheutua asianosaisille myös henkilö-

kohtaisia edunvalvonta- ja oikeudenkäyntikustannuksia sekä jaon aikaisista haitoista johtuvia 
kustannuksia (esimerkiksi väliaikaisia sadon menetyksiä). Nämä kustannukset jäävät yleensä 
kokonaan jako-osakkaiden maksettaviksi. (Meuser 1992 s. 162–163; Tenkanen 1986 s. 43–
44.) 

 
  
 Alankomaat 
 
 Valtio vastaa Alankomaissa paikallisen maaseutualueiden kehittämistoimikunnan kustannuk-

sista sekä keskus- ja aluehallinnolle tilusjärjestelytoiminnasta aiheutuvista kustannuksista. 
Samoin valtio maksaa julkisiin rekistereihin tehtävistä merkinnöistä aiheutuvat kustannukset. 
Tie- ja kuivatusverkon rakentamisesta, virkistysalueiden perustamisesta, luonnon- ja maise-
mansuojelun toteuttamisesta sekä muiden yleiseen tai yhteiseen käyttöön tulevien laitosten 
rakentamisesta aiheutuvat kustannukset maksaa se yhteisö tai viranomainen, jonka velvolli-
suutena on niiden toteuttaminen ja/tai jonka hoitoon ne tulevat. Näiden viranomaisten ja yh-
teisöjen on jo yhteishankesuunnitelman valmisteluvaiheessa ilmoitettava suostumuksensa 
osallistua hankkeiden rahoitukseen. (Beun 1992 s. 77.) 

 
 Uusjakoalueen kunnostamiseksi tarvittavien kuivatusten, pääsyteiden ja istutusten kustannuk-

set valtio rahoittaa uusjaon aikana valtion varoista, mutta jaon päätyttyä osa niistä peritään 
takaisin alueen maanomistajilta ja vuokramiehiltä. Takaisinmaksu ositellaan tapahtuvaksi sen 
hyödyn mukaan, minkä kukin osakas on jaosta saanut.  Maksu tapahtuu 6 % vuotuismaksuina 
tai maksuvelvollisen niin halutessa maksuajankohtaan pääomitettuna kertamaksuna. (Beun 
1992 s. 77.) 

 
 Uusjakojen kokonaiskustannukset (toimitus- ja toimeenpanokustannukset) olivat Alanko-

maissa 1980-luvun puolivälissä keskimäärin noin 4000 €/ha (vaihteluväli 1000–5000 €/ha). 
Valtion lopulliseksi menoksi (avustusosuudeksi) näistä kustannuksista arvioitiin jäävän noin 
60 %. Maanomistajien osuus kustannuksista oli noin 25–30 %. Kunta ja vesiviranomaiset 
maksoivat loput kustannuksista. (Landinrichtingsdienst 1989 s. 21; MML 1995b s. 8-10.)     

 
 
 Ruotsi 
 
 Ruotsissa kiinteistöjärjestelytoimituksen kustannusten katsotaan muodostuvan kahdesta osas-

ta: toimituskustannuksista ja apumieskustannuksista. Maanmittauslaitos maksaa toimituskus-
tannukset jaon aikana apumieskustannusten jäädessä maanomistajien maksettavaksi. Toimi-
tuskustannuksiin luetaan tilusten järjestelykustannukset, uusien jakorajojen maastonmerkin-
nästä aiheutuvat kustannukset ja tilakohtaisen metsäsuunnitelman laatimiskustannukset. 
(Lantmäteriet 1999 s. 8.) 

 
 Keskimäärin metsätilusjärjestelyjen toimituskustannukset ovat Ruotsissa noin 250 euroa/ha 

(noin 1500 kruunua/ha). Maanomistaja maksaa näistä kustannuksista takaisin valtiolle noin 
50 % ja noin 50 % kustannuksista jää rahoitettavaksi valtion ja EU:n rahoituksella. Toimitus-
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kustannusten lisäksi asianosaisten maksettavaksi jäävien apumieskustannusten suuruus on 
metsätilusjärjestelyissä keskimäärin noin 20 euroa/ha (noin 100 kruunua/ha). Maanmittauslai-
tos toteuttaa metsätilusjärjestelyn ennalta määrättävään takuuhintaan. Takuuhinnan suuruu-
teen (esimerkiksi 250 euroa/ha) vaikuttavat alueen kiinteistörakenne, maanomistajien luku-
määrä ja järjestelyalueen pinta-ala. Jos järjestelyn kustannukset ylittävät takuuhinnan, jää yli-
tys kokonaan maanmittauslaitoksen maksettavaksi. (Backman 2001a s. 9; Backman 2002 s. 6; 
Lantmäteriet 1999 s. 8.) 

 
  Muita uusjaon toimeenpanokustannuksia, kuten tie- ja kuivatusverkon mahdollisia suunnitte-

lu- ja rakentamiskustannuksia ei Ruotsissa rahoiteta valtion varoista. Maanomistajat maksa-
vat itse nämä kustannukset kokonaan uusjaon ulkopuolisilla varoilla. Normaalisti rahoitus 
esimerkiksi metsätiehankkeiden suunnitteluun ja rakentamiseen metsätilusjärjestelyjen yhtey-
dessä saadaan pankkilainoituksella ja tielinjoilta kaadettavien puiden myyntituloilla. (Back-
man 2001b.)   

  
 
 Saksa 
 
 Saksassa uusjakojen toimeenpano-organisaation ylläpitämisestä aiheutuvat menot ja muut 

toimituskustannukset maksetaan kokonaan osavaltioiden varoista (Batz 1990 s. 144). Jako-
kunnan maksettaviksi tuleviin uusjaon toimeenpanokustannuksiin luetaan muut uusjaosta ai-
heutuvat kustannukset. Tieverkon rakentamiskustannusten osuus toimeenpanokustannuksista 
on yleensä noin 50–70 % ja noin 10–20 % toimeenpanokustannuksista aiheutuu uusien rajo-
jen maastoon merkitsemisestä. Muita toimeenpanokustannuksia jakokunnalle aiheutuu kuiva-
tusverkon perusparannuksista, maisemanhoitotoimenpiteistä (esimerkiksi Baijerissa noin 8 % 
toimeenpanokustannuksista), tilusten mittauksesta ja arvioinnista sekä apumiesten palkoista. 
Uusjaon toimeenpanokustannusten määrästä ja rahoituksesta esitetään kustannusarviot jo 
hankkeen valmisteluvaiheessa laadittavassa projektisuunnitelmassa. Uusjakokunta on oikeu-
tettu perimään toimeenpanokustannukset jaon osanottajilta ja uusjaosta olennaista hyötyä 
saavilta jakoalueen ulkopuolisilta maanomistajilta. (Backman 2000 s. 11; Batz 1990 s. 145–
147.) 

 
 Liittovaltio ja osavaltio voivat antaa jakokunnalle avustusta yhteensä enintään 80 % maaseu-

tualueiden rakenteen parantamiseksi tehtävien hankkeiden toimeenpanokustannuksista (uu-
sissa osavaltioissa 90 %). Avustuskelpoiset kustannuslajit on yksilöity GAK -
hankeohjelmassa. Avustuskelpoisia tilusjärjestelyhankkeita ovat varsinaiset uusjaot, kaikki 
uusjakolain mukaiset erikoisuusjaot, vapaaehtoiset tilusjärjestelyt ja maatalouden sopeutta-
mislain mukaiset tilusjärjestelyt. Valtion varojen säästämiseksi toimeenpanokustannusten 
suuruutta on osavaltioissa ryhdytty rajoittamaan siten, että esimerkiksi Hessenissä valtion va-
roista avustettavien kustannusten ylärajaksi on määrätty noin 2000 euroa/ha. (Batz 1990 s. 
145–147;Flurbereinigung 1996 s. 12; GAK 2002.) 

  
 7.5 Prosessin läpimenoaika 

 
Uusjakoprosessin läpimenoajassa sen käynnistymisestä hankkeen lainvoimaiseksi tuloon 
saakka on huomattavaa maakohtaista vaihtelua. Norjassa toimitusten kestoaika on noin 2-4 
vuotta (Sky 2001 s. 44) ja Ruotsissa metsätilusjärjestelyt toteutetaan noin 5-7 vuodessa 
(Backman 2001b). Alankomaissa uusjaon valmisteluvaihe saattaa pisimmillään kestää yli 10 
vuotta ja varsinainen uusjaon läpimenoaika voi olla noin 10–12 vuotta (MML 1995b s. 3). 
Saksassa esimerkiksi Rheinland-Pfalzin osavaltiossa uusjakotoimituksen kokonaiskestoaika 
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toteuttamispäätöksestä toimituksen lopettamiseen on noin 16–17 vuotta ja erikoisuusjakojen 
läpimenoaika noin 8-14 vuotta (RLP 2002). Suomessa uusjakojen kestoaika on tällä hetkellä 
noin 8-12 vuotta. 
 

 Toimitusprosessin tämän hetken tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi on yleisesti nimetty sen 
läpimenoajan lyhentäminen. Asiantuntijoiden mukaan (katso esimerkiksi Sky 2001 s. 44; 
Sonnenberg 2002 s. 10) toimitusten läpimenoaikoja pidentävät hankkeiden laajuus (pinta-ala 
ja/tai jako-osakkaiden suuri lukumäärä) ja erilaisten uusjakojen liitännäishankkeiden (esimer-
kiksi tie- ja kuivatushankkeet) suuri määrä. Näiden ohella toimituksen läpimenoaikaa pitkit-
täviksi tekijöiksi Saksassa on todettu muun muassa odotusajat toimituksen käynnistymisvai-
heessa ja sen eri osatehtävien välillä, käytettävissä olevien numeeristen aineistojen puutteet, 
maatalouselinkeinon nopean rakennemuutoksen aiheuttama kasvanut suunnittelutarve ja ai-
kaisempaa suurempi pyrkimys yksimielisyyteen päätöksenteossa. (RLP 2002.) 

 
 
 7.6 Uusjakotoiminnan kehitysnäkymistä 

 7.6.1 Uusjakojen kysyntä 
 
 Uusjakojen toimintaympäristössä tapahtuu tällä hetkellä kaikkialla Euroopassa perusteellisia 

muutoksia. Euroopan Unionin alueella valtiot pyrkivät maatalouden tuki- ja rakennepolitiikan 
avulla hallitusti vähentämään maataloustuotannon määrää ja alentamaan tuotantokustannuk-
sia. Samanaikaisesti maataloustuotantoa jatkavat maanviljelijät haluavat nostaa tulotasoaan 
tuotantoresurssiensa käyttöä tehostamalla ja sopeuttamalla tuotantonsa uuteen markkinatilan-
teeseen. Keinoksi tähän sopeutukseen on tullut mahdollisuus kasvattaa viljelyä jatkavien 
maatilojen tilakokoa ostamalla tai vuokraamalla tuotannosta luopuvien tiluksia. Ongelmana 
tässä on kuitenkin se, että tilakoon kasvu lisämaita hankkimalla säännönmukaisesti pirstoo 
maatilojen kiinteistörakennetta aiheuttaen viljelijöille lisäkustannuksia, jotka uhkaavat viedä 
suuruusrationalisoinnilla saavutettavat hyödyt. Samanlainen tilusten pirstoutumisesta aiheu-
tuva ongelma on syntymässä Keski-Euroopan siirtymätalousmaiden maatiloilla, joissa maa-
omaisuuden yksityistäminen ja maamarkkinoiden avautuminen tarjoavat maataloustuotantoa 
jatkaville viljelijöille uudentyyppisen mahdollisuuden tilakoon kasvattamiseen.  (Dijk van 
2002 s. 2-4; Ylikangas 2000a s.18.) 

 
 Perinteiset uusjaot ja muut kiinteistörakenteen parantamiseen tarkoitetut tilusjärjestelyt näh-

dään keinoksi korjata pirstoutuneita kiinteistöoloja ja näin saada tuotannon tehostamisesta 
koituvat hyödyt (tulonlisäykset) täysimääräisinä tuotantoa jatkaville viljelijöille. Edellytykse-
nä tälle on kuitenkin se, että järjestelyt voidaan toteuttaa riittävän nopeasti ja niin edullisesti, 
että maanomistajat arvioivat tilusten järjestelyistä saatavien hyötyjen olevan niistä aiheutuvi-
en kustannusten nykyarvoa suurempia. (Pettersson 1983 s. 35; Sonnnenberg 2002 s. 2-6.)  

 
 Vuokratilusten osuuden kasvu maatiloilla aiheuttaa yhä enemmän tarvetta suunnitella tilusten 

järjestelyt käyttöyksikkökohtaisesti siten, että järjestelyssä otetaan huomioon maatilojen omi-
en tilusten ohella vuokratilusten sijainti.  Samoin erilaisten yhtä maankäyttölajia tai maatilata-
louden yhtä tuotantomuotoa koskevien pienten ja joustavien erikoisuusjakojen kysyntä on 
kasvussa. Tällaisia järjestelyhankkeita ovat esimerkiksi viininviljelyalueiden uusjaot, metsä-
uusjaot ja vesitilusjärjestelyt. (Läpple 1992 s. 11–12.) 

 
 Keski-Euroopassa havaittava selvä kehityssuunta on uusjakojen integroituminen yhä enem-

män maaseutualueiden kehittämisohjelmien toteuttamiskeinoksi. Se merkitsee sitä, että uus-
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jaot ja erilaiset hanketilusjärjestelyt vahvistavat asemaansa perinteisen toiminta-alueensa ul-
kopuolella sellaisten hankkeiden toteuttamiskeinoina, joissa on sovitettava yhteen esimerkiksi 
yhdyskuntarakentamisen, infrastruktuurin rakentamishankkeiden, erilaisten suojeluohjelmien 
tai kyläuudistushankkeiden aluetarpeita.  

 
 

 7.6.2 Toimitusmenettely 
 
 Uusjakojen tavoitteenasettelu on jatkuvasti monipuolistunut.  Maatilatalouden asettamien 

tavoitteiden rinnalla ovat korostuneet maisemanhoidon, luonnon- ja ympäristönsuojelun sekä 
kyläuudistusten aluetarpeiden huomioon ottaminen. Prosessin kehittämisen kannalta ongelma 
tässä kehityskulussa on ollut kaikkialla Euroopassa uusjakohankkeiden paisuminen työmää-
riltään ja kustannuksiltaan ylisuuriksi ja kokonaiskestoajoiltaan ylipitkiksi. Maaseutualueiden 
muutoskehityksen nopeus on kuitenkin tuonut 1990-luvulla esille tarpeen nopeuttaa uusjako-
jen läpimenoaikoja. Samaan aikaan sekä maanomistajien että valtiontalouden rajalliset mah-
dollisuudet hankkeiden rahoitukseen ovat aiheuttaneet painetta pienentää uusjakojen toteut-
tamiskustannuksia. Tavoitteeksi on tullut kehittää uusjaon toimitusprosessia siten, että uusja-
oista saadaan toimitusmenettelyltään pelkistetympiä, kustannustehokkaampia ja läpi-
menoajoiltaan nopeampia toimitusmalleja. Jakojen tavoitteenasettelussa ja toimenpideohjel-
missa keskitytään tällöin vain kohdealueen tiettyjen ydinongelmien ratkaisemiseen. Esimerk-
kejä tällaisista pelkistetymmistä uusjakoprosesseista ovat jo nyt Ruotsin metsätilusjärjestelyt 
ja Saksan erikoisuusjaot.  

 
 Toimitusmenettelyn nopeuttamiseen ja kustannustehokkuuteen pyritään myös pienentämällä 

hankkeiden kokoa, käyttämällä nykyistä tehokkaammin apuna olemassa olevia tietovarastoja 
ja uutta tietotekniikkaa, yhdistämällä ja suorittamalla rinnakkain prosessin eri vaiheita, mini-
moimalla prosessin eri vaiheiden ja tehtävien välisiä odotusaikaoja ja jättämällä toteuttamatta 
prosessia viivästyttäviä liitännäishankkeita, kuten tie- ja kuivatusverkon perusparannuksia. 
(Backman 2002 s. 6-9 Sonnenberg 2002 s. 2; Ylikangas 1999a s. 8-16.)  

 
 Toisaalta uusjaon nykyisestä toimitusmenettelystä tulevat säilymään ja korostumaan kaikki 

sen läpimenoa edistävät ja hankkeiden laatua parantavat piirteet. Tämä merkitsee sitä, että 
uusjakohankkeiden tavoitteenasettelun tulee olla sopusoinnussa poliittiseen päätöksentekoon 
perustuvien aluekehitysohjelmien tavoitteiden kanssa ja että uusjaot entistä useammin toimi-
vat näiden ohjelmien toteuttamiskeinoina.  Uusjakojen laadun parantamisen näkökulmasta 
toimitusmenettelyssä korostuu muun muassa hankkeiden erilaisten ympäristövaikutusten 
(YVA) sekä sosiaalisten vaikutusten (SVA) ennakkoarviointi. Läpimenoa edistävät ja laatua 
parantavat pyrkimykset lisäävät myös uusjakohankkeiden suunnittelun avoimuutta ja asian-
osaisten osallistumista entistä enemmän hankkeiden suunnitteluun ja toimeenpanoon.  
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 8 UUSJAON TOIMINTAVERKKO 
  
 Toimintaverkko on prosessin suunnittelua, ohjausta ja seurantaa varten kehitetty graafinen 

kuvausmenetelmä, jolla esitetään prosessin tehtävät, tapahtumat ja niiden väliset riippuvuu-
det17 (Pelin 1999 s. 420).  

 
 Toimintaverkon perusidea on osittaa prosessi itsenäisesti suunniteltaviin ja toteutettaviin teh-

täväkokonaisuuksiin. Toimintaverkko on työsuunnitelma, joka kertoo aika-akselilla (Pelin 
1999 s. 168): 

 
- hankkeen tehtävät (mitä tehdään) 
- tarvittavat resurssit (kuka työn tekee) 
- kunkin tehtävän työmäärän (keston)  
- tehtävien suoritusjärjestyksen (miten tehtävät riippuvat toisistaan). 
 
 

Tapahtumapohjaisessa toimintaverkossa kuvataan hankkeen tapahtumat ja niiden väliset riip-
puvuudet ja tehtäväpohjaisessa toimintaverkossa hankkeen suorittamiseksi tarvittavat tehtävät 
ja niiden väliset riippuvuudet (Pelin 1999 s. 421). Tässä tutkimuksessa uusjaon toimituspro-
sessi on mallinnettu tehtäväpohjaisen toimintaverkon avulla. Uusjaon tehtävät, tapahtumat ja 
tehtävien väliset riippuvuudet on selvitetty ja esitetty Gantt -janakaaviona, jonka jälkeen pro-
sessin ominaisuuksia on analysoitu toimintaverkkomenetelmien avulla selvittämällä muun 
muassa prosessin kriittinen polku ja eri tehtävien työmäärä- ja kestoaikojen odotusarvot. Ta-
voitteena prosessin mallintamisella ja analyysillä on ollut saada selville uutta tietoa uusjako-
prosessista aika-, resurssi- ja kustannusohjauksen näkökulmista. 

 
  Gantt -janakaavion kehitti Henry L. Gantt 1910-luvulla. Gantt -kaaviossa jokainen tehtävä 

kuvataan omana vaakapalkkinaan kaavion aika-akselilla (alkamisaika, kesto ja päättymisai-
ka).  Jokaisen tehtäväpalkin pituus kuvaa tehtävän suorittamiseen vaadittavaa aikaa. Tehtävi-
en väliset riippuvuudet on kuvattu tehtävien välisillä viivoilla. Kaaviossa voidaan esittää 
myös tehtävään varatut resurssit (katso liite B uusjaon toimintaverkko). (Meredith & Mantel 
2000 s. 332–336; Microsoft 1998 s. 12.) 

 
  Toimintaverkkomenetelmät kehitettiin 1950-luvulla. Toisistaan riippumatta syntyi kaksi mene-

telmää: kriittisen polun menetelmä (Critical Path Method, CPM) ja PERT -menetelmä (Prog-
ram Evaluation and Review Technique).  CPM -menetelmä luotiin DuPont -yhtiössä kunnos-
sapito- ja konstruointitehtävien suunnittelujärjestelmäksi ja se tähtäsi ajankäytön ja kustan-
nusten optimointiin. PERT -menetelmä syntyi USA:n laivastossa Polaris -ohjusjärjestelmää 
kehitettäessä ja sillä pyrittiin hallitsemaan ja ennustamaan tehtävien vaihtelevia ja epävarmo-
ja kestoaikoja.  (Meredith & Mantel 2000 s. 276 ja 307–308.) 

 
  CPM -menetelmän avulla tunnistetaan prosessin keskeisimmät vaiheet. Menetelmän perusta-

na on matemaattinen malli, joka paikantaa prosessissa tehtävät, joiden viivästyminen aiheut-
taa koko hankkeen viivästymisen. Näitä tehtäviä kutsutaan kriittisiksi tehtäviksi ja kriittisten 
tehtävien kautta hankkeen alusta loppuun kulkevaa tehtäväpolkua puolestaan kutsutaan kriit-
tiseksi poluksi (katso kuva 8.2/4).  (Microsoft 1998 s. 14.)   

 

                                                 
 17  Tehtävä (activity) on työ tai toiminto, joka vaatii aikaa ja useimmiten myös resursseja. Tapahtuma 

(event) on toiminnan todettava alkaminen tai päättyminen. Riippuvuus on tehtävien tai tapahtumien vä-
lisen järjestyksen määräävä valittu tai ehdoton rajoitus (Pelin 1999 s. 429). 
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 PERT -menetelmässä kehitettyä kolmen aika-arvion menetelmää voidaan käyttää hankkeen 
aikataulun suunnitteluun ja tehtävien resurssitarpeiden (työmäärien) arvioimiseen. Menetel-
mässä tehtävät kuvataan PERT -janakaaviossa, jossa tarkastelun pääpaino on tehtävien väli-
sissä suhteissa. Jokainen tehtävä on kuvattu omaksi ruudukseen eli solmukohdaksi, johon on 
kerätty tehtävään liittyvät perustiedot. Yleisimmät perustietokentät ovat tehtävän nimi, tehtä-
vän numero (ID), arvioitu kesto sekä arvioitu alkamis- ja loppumispäivä. Tarvittaessa kenttä-
tietoja voidaan vaihtaa erityyppisiksi. Tehtävät, joiden suorittaminen edellyttää toisten suorit-
tamista ensin tai tehtävät, jotka muuten seuraavat toinen toisiaan, on PERT -janakaaviossa 
yhdistetty toisiinsa viivoilla (katso kuva 8.2/4).  (Microsoft 1998 s. 276–284.) 

 
 

 Toimintaverkon käytöstä saadaan muun muassa seuraavat hyödyt (Meredith & Mantel 2000 
s. 303–307): 

 
- Sitä voidaan hyödyntää hankkeen suunnittelussa, aikataulujen laadinnassa, val-

vonnassa ja raportoinnissa. 
- Se kuvaa kaikkien tehtävien ja osatehtävien työpanosten väliset riippuvuudet. 
- Se osoittaa ajankohdat, jolloin tietyn henkilön tulee tehdä tietty tehtävä. 
- Se helpottaa eri osapuolten välistä tiedonkulkua. 
- Se määrittää hankkeen toivotun lopettamisajankohdan. 
- Se määrittää kriittiset tehtävät, joiden viivästyminen viivästyttää koko prosessia. 
- Se yksilöi eri tehtävien joustot, jotka voidaan sallia, ilman että siitä aiheutuisi vai-

keuksia hankkeen toteutumiselle aikataulussa (ja joihin tehtäviin kohdistettuja re-
sursseja voidaan lainata väliaikaisesti ilman haittaa). 

- Se määrittää ajankohdat, jolloin tehtävät voidaan aloittaa (on aloitettava), jos 
hankkeen halutaan pysyvän aikataulussa. 

- Se osoittaa, mitä tehtäviä on uudelleenjärjesteltävä, jos halutaan pysyä aikataulus-
sa. 

- Se kuvaa, mitä tehtäviä pitää ja voidaan järjestellä uudelleen, jos halutaan toteuttaa 
hanke alkuperäistä aikataulua nopeammin. 

- Se auttaa välttämään hankkeen sisäisiä henkilöristiriitoja kuvaamalla selvästi teh-
tävät, niiden väliset riippuvuudet ja tehtäville kohdistetut resurssit. 

- Sen avulla voidaan ennustaa todennäköisyys, että hanke lopetetaan suunnitellun 
aikataulun mukaisesti tai laskea sen toteutumisaste tiettynä ajankohtana. 

 
 
 8.1 Toimintaverkon laatimisperiaatteet  

8.1.1 Tehtävien hierarkkinen jäsennys 
 
Toimintaverkon laatimiseksi on tehtävä prosessin työn ositus (katso kohta 3.3.1), jossa määri-
tellään prosessin tehtävät ja järjestetään ne samalla hierarkkiseksi rakenteeksi. Menetelmässä 
tarkasteltava hanke jaetaan aluksi päätehtäviin, jotka toteuttamalla prosessin tulos saavute-
taan. Tämän jälkeen jokainen 1. tason tehtävä ositellaan seuraavalle, alemmalle osittelutasolle 
osatehtäviksi ja nämä osatehtävät kukin edelleen seuraavalle alemmalle tasolle osatehtäviksi. 
Näin jatketaan kunnes jokainen päätehtävä on jaettu alimmalla työn osittelutasolla osatehtä-
viksi (työpaketeiksi), joiden tehtäväsisältö on sellainen, ettei sama työ esiinny useammassa 
kuin yhdessä osatehtävässä (katso kuva 8.1/1). Lisäksi jokaisen alimman osittelutason osateh-
tävän vaatima työmäärä tulee voida arvioida luotettavasti ja sen lopputuloksen on oltava 
konkreettisesti määriteltävissä. Työn osituksen lopputuloksena muodostuu tehtäväluettelo 
(katso liitteet B), jossa tehtävät on numeroitu juoksevasti (ID -koodi). Lisäksi jokaiselle teh-
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tävälle voidaan antaa sille osituksen perusteella syntynyt WBS -numero. (Meredith & Mantel 
2000 s. 193–198.) 
 
  Hankeen etapeiksi (etappitehtäviksi) voidaan toimintaverkossa nimetä prosessin kohdat, jois-

sa jokin tietty tehtäväkokonaisuus tai vaihe on suoritettu. Etapit helpottavat prosessin jaka-
mista mielekkäisiin osiin ja niiden avulla voidaan seurata hankkeen etenemistä. Kun jokin 
tehtäväkokonaisuus on suoritettu, siihen liittyvä etappi on suoritettu, ja kun kaikki etapit on 
saavutettu, koko hanke on valmis. (Microsoft 1998 s. 7.)  

 
 

 
 
 Kuva 8.1/1  Uusjakoprosessin työn ositus  

 
 
Yhdistämällä työn ositukseen organisaation ositus (katso kuva 8.1/2) saadaan vastuumatriisi, 
joka osoittaa hankkeen toteuttamiseen osallistuvat henkilöt ja eri henkilöiden työtehtävät ja 
vastuut sen eri vaiheissa.  
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 Kuva 8.1/2  Organisaation ositus 

 

 8.1.2 Tehtävien riippuvuuksien selvittäminen 
 
Toimintaverkossa tehtävät esitetään askelpolkuina, jotka muodostuvat peräkkäisistä, toistaan 
riippuvista tai rinnakkaisista, toisistaan riippumattomista tehtävistä, jotka työn osituksen jäl-
keen järjestyvät toimintaverkossa hierarkkiseksi rakenteeksi.  Jos tehtävän on alettava tai pää-
tyttävä ennen toisen alkua, sitä kutsutaan edeltäväksi tehtäväksi. Tehtävä, joka on riippuvai-
nen edellisen alkamisesta tai päättymisestä on seuraaja. Edeltävien ja seuraavien tehtävien vä-
lisiä riippuvuuksia on seuraavia tyyppejä (Pelin 1999 s. 141; Microsoft 1998 s. 64–65 ja 70): 
 

1. Looginen riippuvuus. Tehtävät voidaan suorittaa vain tietyssä työjärjestyksessä. Loo-
giset riippuvuudet muodostavat pääosan toimintaverkon riippuvuuksista. Loogisia 
riippuvuuksia on neljää eri tyyppiä (Microsoft 1998 s. 64): 

 

O
rganisaation ositus    

Toim
itusm

iehet

Toim
itusinsinööri, A

ri

A
M

K
-insinööri, H

annu

M
aastokartoitttaja, M

atti

S
isäkartoittaja, M

ervi

Toim
istosihteeri, Tarja

Tehtävä/työpaketti
1 Omistusselvitykset □ ◊
1.1 Arkistotutkimukset ▲ ▲ ▲
1.2 Selvittelykokousten pito ▲ ▲ ▲
1.3 Asiakirjojen täydentäminen □ ▲
1.4 Epäselvyyksien ratkaiseminen □ ▲ ▲
1.5 Omistajatiedoston kokoaminen □ ▲ ▲

◊ Johtaa työtä
   □ Hyväksyy työn
  ▲ Tekee työn
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2. Viive ja limitys. Viive tarkoittaa sitä, että seuraava tehtävä voi alkaa tietyn ajan kulut-

tua edellisen tehtävän loppumisesta. Viive myöhästyttää seuraajien alkamista. Limitys 
taas tarkoittaa sitä, että tehtävät suoritetaan osittain päällekkäisesti, mikä saattaa ly-
hentää prosessin kestoa. 

 
3. Resurssiriippuvuus. Vaikka tehtävät loogisesti voidaan suorittaa rinnakkain, niillä on 

sama(t) resurssi(t), jolloin ne on ajoitettava peräkkäin. 
 
4. Kalenteririippuvuus. Tehtävän aloittaminen tai päättäminen on sidottu tiettyyn kalen-

teriajankohtaan (esimerkiksi maastotyöt kenttätyökaudelle). 
 
 

Prosessin tehtävien riippuvuuksien selvittäminen on samalla hankkeen työjärjestyksen suun-
nittelua, jossa on mietittävä töiden suorittamisen kannalta edullisin tehtäväjärjestys (Pelin 
1999 s. 141). 
 
 

 8.1.3 Tehtävien työmäärien arviointi 
 
Prosessin eri tehtävien vaatimien työmäärien arviointiin on olemassa useita erityyppisiä me-
netelmiä, kuten esimerkiksi nyrkkisäännöt, intuitiiviset menetelmät, hankkeen jako vaiheisiin, 
taulukot ja tilastot, alhaalta ylös arviointi, PERT -menetelmä ja matemaattiset mallit (Mere-
dith & Mantel 2000 s. 267–268; Pelin 1999 s. 136–139). 

 
 Nyrkkisäännöt ovat yksinkertaisia laskentakaavoja, jotka pohjautuvat aikaisempiin mittauk-

siin. Kaavoissa otetaan huomioon vain muutama työmäärään vaikuttava keskeinen tekijä. 
Kaavat ovat yksikertaisia soveltaa, mutta niitä käytettäessä on aina harkittava, miten kyseinen 
tehtävä mahdollisesti eroaa keskimääräisestä. (Pelin 1999 s. 137.) Esimerkkejä laskentakaa-
voista: 

A B 

A 

B 

A 

B 

A 
B 

1) Alkaa edeltäjän päätyttyä. Tehtävän loppu merkitsee seu-
raavan alkua (FS eli finish-to-start). Esim. postituslista tulee 
päivittää ennen tarra-ajoa. 
 
2) Alkaa edeltäjän alettua. Tehtävät alkavat samanaikaisesti 
(SS eli start-to-start). Esim. rakennuksen sähkö- ja viemäri-
työt voidaan tehdä samanaikaisesti. 
 
 
3) Päättyy edeltäjän päätyttyä (FF eli finish to finish) Tehtä-
vät päättyvät samanaikaisesti. Esim. vanhan tietokoneen tie-
tojen varmuuskopiointi valmistuu ja uusi kone on käyttöval-
mis. 
 
4) Loppuu edeltäjän alettua (SF eli start-to-finish). Tehtävän 
alkaminen merkitsee toisen loppumista. Esim. vanhan kirjan-
pitojärjestelmän ylläpito lakkaa vasta uuden järjestelmän 
tultua otetuksi käyttöön. 
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- signalointi 20 rajamerkkiä/päivä 
- maastokuviointi 100 ha/päivä  
- tavoitekeskustelut 5 käyttöyksikköä/päivä. 

 
 

Intuitiiviset menetelmät [musta tuntuu (Mutu)] ovat nopeita ja helppoja soveltaa. Mitä ko-
keneempi arvioija on sitä paremmin hän voi käyttää näitä menetelmiä. Intuitiivisia menetel-
miä voidaan parantaa käyttämällä apuna asiantuntijoita (Atu) tai tekemällä arvioit ryhmässä 
[Meistä tuntuu (Metu)]. (Pelin 1999 s. 137.) 

 
Hankkeen jako vaiheisiin -menetelmässä käytetään apuna kokemusperäiseen tietoon pohjau-
tuvia prosenttiarvioita työn jakautumisesta eri työvaiheiden kesken (Pelin 1999 s. 137). Esi-
merkiksi uusjakohankkeiden eri vaiheiden keskimääräisinä työmääräarvioina on MML:n toi-
minta- ja taloussuunnittelussa käytetty seuraavia arvoja (MML 1993): 
 

- valmisteluvaihe 5 % 
- inventointivaihe 47 % 
- suunnitteluvaihe 14 %  
- toteutusvaihe 34 %. 

 
 

Taulukot ja tilastot. Joillakin aloilla on yleisiä taulukoita, tilastoja ja käsikirjoja, joihin on ke-
rätty alan työmäärälaskentaan liittyvää tietoa. Esimerkiksi rakennusalan työmenekkitiedosto 
(RT -kortit). (Pelin 1999 s. 137–138.) 

 
Alhaalta ylös arviointi (paloittelumenetelmä). Menetelmässä hankkeen tehtävät pilkotaan 
työn osittelua käyttäen osatehtäviksi (työpaketeiksi), jonka jälkeen tehtävien suorittajia pyy-
detään arvioimaan niihin kuluva työaika. Apuna arvioinnissa voidaan käyttää muita arviointi-
työkaluja. Mielipide-erot arvioissa ratkaistaan tiimin sisäisissä keskusteluissa. Ylemmän ta-
son tehtävien, osaprosessien ja koko prosessin työmääräarviot saadaan tämän jälkeen laske-
malla yhteen työmäärät alhaalta ylöspäin. Menetelmän vahvuus on se, että työntekijät osateh-
tävätasolla yleensä osaavat parhaiten arvioida resurssitarpeet ja siksi menetelmän on todettu 
antavan varsin tarkkoja arvioita. Paloittelumenetelmää käyttäen liika optimistisuus näyttää 
karsiutuvan pois, jolloin ennakoidut työmäärät kasvavat muihin menetelmiin verrattuina suu-
remmiksi. (Meredith & Mantel 2000 s. 267–268; Pelin 1999 s. 137.) 

 
PERT menetelmä. Prosessin eri tehtävien työmääräarvioinnissa voidaan toimintaverkossa 
käyttää PERT -menetelmää. Menetelmässä hankkeen tehtävien työmäärät lasketaan kolmen 
työmääräarvion perusteella. Kustakin tehtävästä (työpaketista) arvioidaan (Meredith & Man-
tel 2000 s. 314–317; Pelin 1999 s. 250–254): 

 
1. optimistinen työmäärä = epätodennäköinen, mutta mahdollinen, jos kaikki su-

juu hyvin; 
2. todennäköinen työmäärä = se arvo, joka todennäköisesti saavutetaan useam-

min kuin mikään muu arvo; 
3. pessimistinen työmäärä = epätodennäköinen, mutta mahdollinen, jos kaikki su-

juu huonosti. 
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Näiden arvioiden pohjalta voidaan laskea työmäärälle beta -jakautuman (katso kuva 8.1/3) 
mukainen odotusarvo kaavalla 8.1.1 (Laininen 2000 s. 96). 
 
  Te = (a +4m + b)/6,   (8.1.1) 
 missä 
 a = optimistinen työmääräarvio 
 b = pessimistinen työmääräarvio  
 m = todennäköinen työmääräarvio (moodi). 

 

 
  
Kuva 8.1/3  Beta -jakautuma (Pelin 1999 s. 250) 
 

  
 
 Varianssi σ2 kuvaa työmääräarvioiden hajontaa. Varianssi voidaan laskea kaavalla 8.1.2: 
 

 σ2 = ((a-b)/6) 2, missä σ on keskihajonta.  (8.1.2) 
  
  

Arvioitaessa hankkeiden työmääriä, kustannuksia tai ajankäyttöä käytetään toimintaverkoissa 
mieluummin beta -jakautumaa kuin normaalijakautumaa, koska se on joustava ja sovelletta-
vissa myös tapauksiin, joissa a = m tai b = m (Meredith & Mantel 2000 s.315). Jos beta -
jakautuma on symmetrinen (optimistinen ja pessimistinen arvo ovat yhtä kaukana todennä-
köisimmästä arvosta) saadaan Te = m, riittää yhden työmääräarvion käyttö. Tällöin pyritään 
suoraan arvioimaan Te. (Pelin 1999 s. 251.)  
 
PERT -menetelmän kolmea työmäärä-, kustannus- tai aika-arvoa käytettäessä on huomattava 
seuraavat tekijät (Pelin 1999 s. 252): 
 

               a         m          Te                  b 

OPTIMISTINEN 
ARVIO 

 
TODENNÄKÖISIN TYÖMÄÄRÄ 

ODOTETTU TYÖMÄÄRÄ 

PESSIMISTINEN TYÖMÄÄRÄARVIO 

σ σ

KESKIHAJONTA 

TYÖMÄÄRÄ 

TO
D

EN
N

Ä
K

Ö
IS

Y
Y

S
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1. Arvioinnin lähtökohdaksi tulee valita jokin tietty todennäköisyysarvo, esimer-
kiksi työmäärä, jonka todennäköisyys on 0,1. Eli kyseinen arvo ilmaantuu ker-
ran kymmenestä. 

2. Työmäärien, kustannusten tai kestoaikojen arviointi on suoritettava tehtävä-
kohtaisesti. Arvioon ei saa ottaa mukaan toisissa tehtävissä mahdollisesti ta-
pahtuvien muutosten vaikutuksia arvioitavaan tehtävään. Arvioijan tulee mää-
rittää a:lle, b:lle ja m:lle arvot, jotka pätevät silloin, kun työ tehdään suunnitel-
lulla työvoimalla ja laitteistoilla.  

3. Arviot on laadittava todennäköisyysajattelun pohjalta. Tämä tarkoittaa sitä, et-
tä arviovirheet kumoavat toisensa. Jos arvio yhdessä tehtävässä osoittautuu li-
an pieneksi, niin jossain toisessa tehtävässä arvio on liian suuri. Arvojen mani-
pulointi esimerkiksi aikataulun tai kustannusarvion saavuttamiseksi hävittää 
todennäköisyyksistä saatava hyödyn. Jos hankkeen kestoa joudutaan lyhentä-
mään, työsuoritukset on suunniteltava uudestaan (resurssit, tehtäväsisällöt, 
etc.). Arvioihin ei myöskään saa sisällyttää pelivaroja, vaan ne on otettava 
huomioon toimintaverkkoa piirrettäessä. 

4. Arvioissa on otettava huomioon normaalit satunnaistapahtumat, kuten sääteki-
jät, työvoimatekijät, laitteistojen rikkoutumiset, tekniset epäonnistumiset, etc. 

5. On hyväksyttävä tosiasia, että arviot ovat vain arvioita eivätkä ehdottomia suo-
ritussitoumuksia.   

 
 

Matemaattiset mallit. Työmääräarvio saadaan laskettua matemaattisella kaavalla, jossa on ar-
vioitavan kohteen työmäärään vaikuttavat tekijät (parametrit). Kaavan kertoimet osoittavat 
kunkin parametrin vaikutuksen kokonaistyömäärään (katso kaava 8.1.3). Kaava saadaan esi-
merkiksi analysoimalla tilastomatemaattisesti suuria tietomääriä toteutuneista hankkeista. 
(Pelin 1999 s. 138.) 

 
  Työmäärä = a1 + a2X1 + a3X2 + …+anXn ,  (8.1.3) 
  jossa X1,…, Xn ovat tehtäväkohtaisia muuttujia  
  ja a1,…, an ovat kaavan vakioita. 
 
 

Matemaattisten mallien yleisenä ongelmana on työmäärään vaikuttavien parametrien suuri 
lukumäärä. Malleja joudutaan pelkistämään tai niistä tulee liian monimutkaisia käytäntöön 
sovellettavaksi (Pelin 1999 s. 138). Uusjakohankkeiden matemaattisessa mallintamisessa eri-
tyisongelmana on lisäksi toteutuneiden hankkeiden pieni lukumäärä ja mitattavissa olevien 
muuttujien voimakas keskinäinen korrelaatio.  

 
 

 8.1.4 Tehtävien kestojen ja resurssitarpeen arviointi 
 

 Kuvattaessa tehtäviä toimintaverkossa jokaiselle osatehtävälle (työpaketille) on arvioitava sen 
kestoaika. Samalla on otettava kantaa tehtävän suorittaviin resursseihin, koska tehtävän kesto 
riippuu olennaisesti sen toteuttamisresursseista. Lähtökohtana voi olla myös se, että ensin ar-
vioidaan tehtävän vaatima työmäärä. Sen jälkeen osoitetaan tehtävälle resurssit ja lasketaan 
tehtävän tehollinen kesto (läpimenoaika) jakamalla työmäärä käytettävissä olevalla resurssi-
määrällä. (Pelin 1978 s. 47.) 
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  Tehtävän kesto = työmäärä / resurssimäärä  (8.1.4) 
 
 
 Tehtävän tehollinen kesto muutetaan edelleen kalenterikestoksi ottamalla aika-akselilla erik-

seen huomioon lomien ja pyhien vaikutukset tehtävän kestoaikaan. Osalle tehtävistä saadaan 
suoraan kestot tarvitsematta työmääräarvioita (esimerkiksi lausuntojen käsittelyajat).  

 
 Hankkeen aikataulusuunnittelu edellyttää, että tiedetään koska eri resurssit ovat käytettävissä 

niille suunniteltuihin tehtäviin. Käytettäessä aikataulusuunnittelussa projektinhallintaohjel-
maa eri resurssien saatavuus, työajan pituus ja vapaapäivät sekä lomat osoitetaan projekti-
hallintaohjelmassa olevien kalentereiden avulla. Hankkeelle on määriteltävä projektikalente-
ri, joka osoittaa ohjelmassa olevan vakiokalenterin lisäksi kaikki sellaiset yleiset tai projekti-
kohtaiset vapaapäivät sekä sellaiset työajat ja -päivät, jotka poikkeavat peruskalenterin läh-
töolettamuksista.  Hankkeen projektikalenterista voidaan tarvittaessa muokata jokaiselle oma 
henkilökohtainen resurssikalenteri, jossa on otettu huomioon henkilökohtaiset vuosilomat, 
muut työtehtävät, koulutuspäivät ja kokoukset, yms. tehtävät, jotka eivät liity hankkeeseen.  

 
 
 Toimintaverkossa hankkeen aikataulu muodostuu prosessin osatehtävistä ja niiden kestoista. 

Aikataulu ilmaisee kunkin tehtävän alku- ja päättymisajankohdan ja sen, kauanko tehtävän 
suorittaminen kestää. Aikataulu voidaan kuvata erilaisilla aikataulutekniikoilla janakaavioina, 
nuoliverkkoina tai lohkoverkkoina. Yksittäisten tehtävien kalenterikestojen lisäksi toiminta-
verkon aikataulusuunnittelussa on otettava huomioon tiedossa olevat prosessin keskeytykset 
(odotusajat), jotka pidentävät hankkeen kokonaiskestoaikaa. Hankeen aikataulun laadinta ja 
resurssisuunnittelu ovat vuorovaikutteisia tehtäviä. Varsin yleinen syy aikataulujen pettämi-
seen on se, ettei resurssilaskentaa ole suoritettu riittävän tarkasti tai ettei tarvittavaa resurssi-
määrää ole käytettävissä. (Pelin 1999 s. 165.) 

 
 

 8.1.5 Tehtävärajoittimet 
 
Kun tehtävä luodaan projektinhallintaohjelmaa käyttäen toimintaverkkoon ja linkitetään mui-
hin tehtäviin, määrittelee ohjelma automaattisesti sen alkamis- ja päättymispäivät tehtävien 
keskinäisten riippuvuussuhteiden ja resurssien saatavuuden mukaan. Oletusarvoisesti tehtävät 
tällöin suoritetaan mahdollisimman pian. (Microsoft 1998 s. 157.) 
 
Aikataulun suunnittelussa tehtäville voidaan kuitenkin antaa aikarajoja, jotka on otettava 
huomioon aikataululaskennassa. Tehtävärajoittimien avulla tehtävät voidaan määrittää alka-
maan tai päättymään tarkalleen tai suunnilleen määriteltynä ajankohtana tai vaihtoehtoisesti 
alkamaan mahdollisimman myöhään. Maastokausi on uusjakohankkeissa tyypillinen (hank-
keen ulkopuolinen) tekijä, joka edellyttää maastotyötä vaativien tehtävien rajaamista tapah-
tumaan tietyllä aikavälillä. Toimintaverkon suunnittelussa käytössä olevat tehtävärajoittimet 
on esitetty taulukossa 8.1/1. (Microsoft 1998 s. 157–159.) 
 
Jos tehtävän alkua tai loppua ei ole sidottu määriteltyyn päivään, kyse on joustavasta rajoitti-
mesta. Vastaavasti päivämääräsidonnainen rajoitin on joustamaton. Joustamattomat rajoitti-
met vähentävät aikataulun joustavuutta ja niiden käyttö tulisi rajoittaa tilanteisiin, joissa jokin 
prosessin ulkopuolinen tekijä säätelee hankkeen tehtävien kulkua. (Microsoft 1998 s. 159.) 
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Taulukko 8.1/1  Toimintaverkon tehtävärajoittimet 
 

    
 

 

 8.1.6 Toimintaverkon aikalaskenta 
 
 Aikalaskenta on toimintaverkon ajoitukseen liittyvä käsite. Aikalaskennan perustaksi on tie-

dettävä prosessin tehtävät, tehtävien riippuvuudet ja niiden kestoajat, jonka jälkeen aikalas-
kennan avulla voidaan määritellä kunkin tehtävän: 

 
- aikaisin alkamishetki 
- aikaisin päättymishetki 
- myöhäisin alkamishetki 
- myöhäisin päättymishetki 
- vapaa pelivara  
- kokonaispelivara. 

 
 

Lisäksi aikalaskennan avulla voidaan laskea toimintaverkon kriittinen polku (Critical Path, 
CPA) eli se tehtäväketju, joka määrää toimintaverkon lyhimmän mahdollisen toteuttamisajan. 
(Meredith & Mantel 2000 s. 317–321; Pelin 1978 s. 31; Vonderembse & White1996 s. 778–
780.) 
 
Laskenta suoritetaan kahdessa vaiheessa. Ensiksi ajoitetaan kukin tehtävä alkamaan heti, kun 
se on mahdollista. Tällöin voidaan kunkin tehtävän aikaisin (mahdollinen) aloittamisajankoh-
ta (AA) ja aikaisin (mahdollinen) lopettamisajankohta (LA) laskea kaavasta 8.1.5. 
 
 LA = AA + tehtävän kesto    (8.1.5) 
 
 
Lisäksi laskennassa saadaan selville prosessin pisin tehtäväketju ja sen kokonaiskesto. Tämän 
jälkeen toimintaverkko lasketaan ajoittamalla kunkin tehtävän alku niin myöhäiseen kuin 
mahdollista. Tällöin saadaan kunkin tehtävän myöhäisin (sallittu) aloittamisajankohta (AM) 
ja myöhäisin (sallittu) lopettamisajankohta (LM) laskettua kaavasta 8.1.6.  
 

Rajoitin Kuvaus 
Mahdollisimman pian (As 
soon As Possible, ASAP) 

Tehtävä alkaa heti, kun muut rajoittimet ja riippuvuudet 
sallivat. 

Mahdollisimman myöhään 
(As Late As Possible, ALAP) 

Muut rajoittimet ja riippuvuudet huomioon ottaen tehtävä 
alkaa mahdollisimman myöhään.  

Päätä aikaisintaan (Finish No 
Earlier Than, FNET) 

Tehtävä päättyy aikaisintaan määriteltynä päivänä. 

Aloita aikaisintaan (Start No 
Earlier Than (SNET) 

Tehtävä alkaa aikaisintaan määriteltynä päivänä. 

Päätä viimeistään (Finish No 
Later Than, FNLT) 

Tehtävä päättyy viimeistään määriteltynä päivänä. 

Aloita viimeistään (Start  No 
Later Than, SNLT) 

Tehtävä alkaa viimeistään määriteltynä päivänä. 
 

Päätöspäivä (Must Finish On, 
MFO) 

Päättää tehtävän määriteltynä päivänä. 

Aloituspäivä (Must Start On, 
MSO) 

Aloittaa tehtävän määriteltynä päivänä. 
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 AM = LM - tehtävän kesto    (8.1.6) 
 
 
Kriittisillä tehtävillä aikaisimmat ja myöhäisimmät ajankohdat ovat samoja (AA=AM ja 
LA=LM).  (Pelin 1978 s. 31–33; Toimintaverkkotyöryhmä 1980 s. 5.) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kuva 8.1/4 Toimintaverkko A, B, C, D, E, F, G 
 

 
Tämän jälkeen voidaan laskea kunkin tehtävän pelivarat ja määrittää prosessiin kriittinen pol-
ku (katso kuva 8.1/4 ja taulukko 8.1/2). 

 
 
 Taulukko 8.1/2  Kuvan 8.1/4 toimintaverkon tehtävien kestot, alkamis- ja loppumisajat ja 

kriittiset tehtävät 
  

Tehtävä 
Kesto 
(päivää) AA AM LA LM Pelivara 

Kriittinen 
tehtävä 

A 3 0 0 3 3 0 Kyllä 
B 5 3 3 8 8 0 Kyllä 
C 7 3 7 10 14 4 Ei 
D 6 8 8 14 14 0 Kyllä 
E 8 8 9 16 17 1 Ei 
F 3 14 14 17 17 0 Kyllä 
G 2 17 17 19 19 0 Kyllä 

 
  AA = aikaisin alkamisaika  
  AM = myöhäisin alkamisaika 
  LA = aikaisin lopettamisaika  
  LM = myöhäisin lopettamisaika 

  
 Kokonaispelivara (KPV) on se aikaväli, jonka tehtävä voi viivästyä ilman, että hankkeen val-

mistuminen siirtyy.  KPV = AM - AA = LM - LA. 
 Vapaa pelivara (VPV) on se aikaväli, jonka tehtävä voi viivästyä ilman, että minkään toisen 

tehtävän aloittaminen siirtyy.  
 VPV = aikaisimman seuraavan tehtävän AA - kyseisen tehtävän LA. 
 Kriittisellä polulla tarkoitetaan kriittisten tehtävien kautta verkon alusta loppuun kulkevaa 

tehtäväketjua. 
  
 Kuvan 8.1/4 toimintaverkon kriittisiä tehtäviä, joiden myöhästyminen siirtää hankkeen val-

mistumista (tehtävän kokonaispelivara = 0) ovat tehtävät A, B, D, F ja G (katso taulukko 

A, 3 

C, 7

B, 5

D, 6

F, 3

E, 8

G, 2 
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8.1/2). Hankkeen kriittinen polku (Critical Path) kulkee näiden tehtävien kautta (esitetty 
tummennettuna kuvassa 8.1/4). 

 
 
 Hankkeen läpimenoaika 
  
 Muuntamalla hankkeen tehtävien optimistiset, todennäköiset ja pessimistiset työmääräarviot 

(katso edellä kohta 8.1.3) tehtävien vastaaviksi kestoaika-arvioiksi (kesto = työmäärä / resurs-
simäärä) tai arvioimalla suoraan kunkin tehtävän optimistinen, todennäköinen ja pessimisti-
nen kestoaika voidaan PERT -menetelmällä laskea kunkin tehtävän kestoajan odotusarvo 
(Te) ja kestoaikojen hajontaa kuvaavat varianssit (σ2) kaavoilla 8.1.1 ja 8.1.2 (katso taulukko 
8.1/3). 

 
 Taulukko 8.1/3  Kuvan 8.1/4 toimintaverkon tehtävien arvioidut kestot, kestoajan odo-

tusarvo (Te) ja varianssit (σ2). 
 

Tehtävä 
Optim. 
kesto (a) 

Tod.näk. 
kesto (m) 

Pessim. 
kesto (b) 

Odotus-
arvo, Te σ2 

A 2 3 4 3 0,11 
B 5 5 5 5 0,00 
C 4 7 16 8 4,00 
D 4 6 20 8 7,11 
E 6 8 10 8 0,44 
F 3 3 3 3 0,00 
G 2 2 2 2 0,00 

 
 
 Tämän jälkeen prosessin kokonaiskesto voidaan laskea käyttäen kustakin tehtävästä kestoajan 

odotusarvoa (Te) [esimerkiksi kuvan 8.1/4 toimintaverkon lyhyin läpimenoaika 
(A+B+D+F+G) = 21 pv (= kriittisen polun kokonaiskesto)]. 

  
 

 8.1.7 Hankkeen kustannusvalvonta toimintaverkkoympäristössä 
 
 Kustannusarviot ovat pohjana hankkeen kannattavuuslaskelmille ja ne toimivat prosessin 

toteuttamisvaiheessa kustannusvalvonnan vertailukohteina. Hankeen kustannusten arviointi 
tarkentuu vaiheittain, kuten hankkeen suunnittelukin. Kustannusarviot jaetaan tavallisesti 
kolmeen tarkkuusluokkaan: alustavaan kustannusarvioon, peruskustannusarvioon ja lopulli-
seen kustannusarvioon. (Pelin 1999 s. 191.) 

 
  Alustava kustannusarvio hyödyttää ensisijaisesti hankkeen valmisteluvaiheessa (esi-

merkiksi uusjaon tarveselvitysvaiheessa) tehtäviä kannattavuuslaskelmia ja rahoitus-
tarvearvioita. Sen tarkkuus vaihtelee paljon ja voi olla esimerkiksi välillä -
20%...+40%. Alustava kustannusarvio laaditaan melko nopeasti ja pienen asiantuntija-
ryhmän avulla. Arviot voivat perustua esimerkiksi pääinvestointien hintatietoihin ja 
kokemusperäisiin arvioihin perustuviin kustannuslaskelmiin. (Pelin 1999 s. 191.) 

 
  Peruskustannusarvio tehdään valmisteluvaiheen tuottamien määrittelyjen pohjalta 

hankkeen projektisuunnitteluvaiheessa. Tällöin käytössä ovat muun muassa hankkeen 
tehtäväluettelot ja alustavat tarjouskyselyt. Peruskustannusarvioiden tarkkuus on noin 
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+/- 10 % ja sen pohjalta hankkeessa tehdään lopulliset investointipäätökset. (Pelin 
1999 s. 191.)  

 
  Lopullinen kustannusarvio hankkeelle voidaan laatia, kun investointisuunnitelmat 

ovat lähes täydelliset ja projekti on jo edennyt varsin pitkälle. Arviossa pyritään 3- 8 
%:n tarkkuuteen. Pienissä hankkeissa, joissa henkilötyöajan osuus kustannustenmuo-
dostuksessa on keskeisin, voidaan suoraan pyrkiä peruskustannusarviovaiheessa riit-
tävän tarkkaan kustannusarvioon. (Pelin 1999 s. 191.) 

 
 
 Prosessin työn osituksen pienin elementti, työpaketti on toimintaverkossa myös pienin kus-

tannuskohde. Kullekin työpaketille laaditaan oma kustannusarvionsa, jolloin kustannusten 
kohdistamisessa työpaketille on kaksi vaihtoehtoa: 

 
1. Kustannukset kohdistetaan kustannuslajeittain suoraan tiettyyn työpakettiin 

(esimerkiksi työ- ja materiaalikustannukset). 
2. Kustannukset käsitellään yleiskustannuksina ja kohdistetaan työpaketeille so-

vittujen ositteluperusteiden mukaisesti (esimerkiksi vuokrat ja hallintokustan-
nukset). 

 
 
Kustannusarvion perusteella laadittava hankebudjetti on hankkeen aikaan sidottu taloudelli-
nen toimintasuunnitelma. Budjetin laatiminen edellyttää, että hankkeen tehtävien suoritusjär-
jestys on analysoitu ja aikataulu on valmis. Hankebudjetti ei ole sidottu kiinteästi kalenteriai-
kaan, vaan hankkeen aikatauluun. Jos hankeaikataulussa tapahtuu muutoksia, vastaavat kor-
jaukset on tehtävä myös hankebudjettiin. Hankebudjetissa kuvataan useimmiten vain menot 
(kustannusbudjetti). Tulot voidaan selvittää erillisessä rahoitusbudjetissa tai kassavirtakaavi-
ossa, jossa esitetään sekä tulot että menot ja näiden erotus.  (Pelin 1999 s. 196.) 
 
Prosessin kustannusvalvonnalla varmistetaan hankkeen taloudellinen toteutus. Kustannusra-
portoinnin ja valvonnan tulee tästä syystä olla säännöllistä, tuoretta tietoa sisältävää, kaikki 
kustannukset kattavaa ja ohjaavaa. (Pelin 1999 s. 199.) 
 
Hankeen kustannusvalvonnassa verrataan tavallisesti toteutuneita kustannuksia budjettiin. 
Tämän vertailun heikkoutena on se, ettei siinä oteta huomioon hankkeen ajallista edistymistä. 
Kustannusraportin näyttäessä budjetin alitusta kyseessä ei yleensä ole kustannussäästö, vaan 
se, että prosessi on aikataulustaan myöhässä. Toisaalta aikataulu- ja kustannusseuranta ovat 
usein niin erillisiä, että aikataulumuutosten pohjalta budjettia ei päivitetä.  (Pelin 1999 s. 
210.)  
 
Tuloksen arvoon perustuvassa kustannusvalvonnassa perusideana on siirtää seuranta toteu-
tuneista kustannuksista todella tehdyn työn kustannusten seurantaan. Menetelmässä käytetään 
budjetoitujen ja toteutuneiden kustannusten lisäksi uutta käsitettä: tuloksen arvo (EV) = 
tehdyn työn budjetoidut kustannukset, joka saadaan laskemalla hankkeen päivitetystä ai-
kataulusta valmistuneiden tehtävien/tehtävän osien alkuperäisen budjetin mukaiset arvot. 
Vertaamalla tätä suuretta budjettiin ja toteutuneisiin kustannuksiin saadaan kaavoilla 8.1.7 ja 
8.1.8 laskettua prosessin tilaa kuvaavat tunnusluvut kustannusero ja aikatauluero (katso kuva 
8.1/5). 

 
 Kustannusero (CV) = (tuloksen arvo) - (toteutuneet kustannukset)  (8.1.7) 
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 Aikatauluero (SV) = (tuloksen arvo) - (budjetoidut kustannukset). (8.1.8) 

  

 
  
 Kuva 8.1/5  Tuloksen arvoon perustuvan kustannusvalvonnan käsitteet (Meredith & 

Mantel 2000 s. 429; Pelin 1999 s. 215) 
 
 Aikataulueron ja kustannuseron perusteella saadaan kaavoista 8.1.9 ja 8.1.10 laskettua pro-

sessin tilaa kuvaavat suhteelliset kustannus- ja aikatauluindeksit (Meredith & Mantel 2000 s. 
430):  

 
 Kustannuseroindeksi (CPI) = CV/EV   (8.1.9) 
 
 Aikataulueroindeksi (SPI)   = SV/EV   (8.1.10) 

 
 
 Kustannusero- ja aikataulueroindeksi kuvaavat hankkeen tilaa taulukossa 8.1.4 esitetyllä ta-

valla. 
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 Taulukko 8.1/4  Hankkeen tila kustannusero- ja aikataulueroindeksillä kuvattuina 
 

 Kustannuseroindeksi (CPI) Aikataulueroindeksi (SPI) 
Arvo = 0 Budjetissa Aikataulussa 

 
Arvo < 0 Kustannusylitys Myöhässä 

 
Arvo > 0 Kustannusalitus Aikataulua edellä 

  
 
 
 Yhdistämällä kustannusero- ja aikataulueroindeksi saadaan kaavalla 8.1.11 laskettua hank-

keen kokonaistilaa kuvaava kustannus-aikatauluindeksi (Meredith & Mantel 2000 s. 431).  
 
  Kustannus-aikatauluindeksi (CSI) = (CPI) x (SPI)  (8.1.11) 
 
 
 Mikäli kustannus-aikatauluindeksi on nollaa pienempi (CSI < 0), hankkeen toteuttaminen 

suunnitellun aikataulun tai budjetin mukaisesti tulee kohtaamaan vaikeuksia (Meredith & 
Mantel 2000 s. 431).    

 
 

 8.1.8 Hankeen ajankäytön ja kustannusten optimointi 
 
 Hankkeen resurssisuunnittelussa on kaksi vaihetta resurssilaskenta ja resurssitasaus. Resurssi-

laskenta antaa alkuperäisen aikataulun mukaisen kuormituksen, jossa tehtävät ovat aikaisim-
massa mahdollisessa aikataulussaan (loogisten riippuvuuksien mukaisesti). Resurssien kuor-
mituksen kannalta tämä tilanne on harvoin optimaalinen. Resurssikuormituksen tasauksessa 
on useita mahdollisuuksia (Pelin 1999 s. 171): 

 
- Siirretään tehtävien ajoitusta pelivarojen sisällä siten, että kullekin resurssilajille 

saadaan tasainen ja jatkuva kuormitus. 
- Tarkistetaan, voidaanko tehtävien riippuvuuksia muuttaa siten, että kuormitus ta-

saantuu. 
- Tutkitaan, voidaanko ja kannattaako siirtää lisäresursseja kriittisen polun tehtäville 

ja siten lyhentää hankkeen läpimenoaikaa.  
- Muutetaan tehtävien kestoja kuormituksen tasaamiseksi. 

 
 

Asiantuntijahankkeissa, kuten uusjaossa, resurssilaskenta ja -tasaus on vietävä henkilökoh-
taisten työsuunnitelmien tasolle. Jokaisen hankkeeseen osallistuvan henkilön osalta on tällöin 
arvioitava, paljonko hänen kokonaistyöajastaan on käytettävissä hankkeen eri tehtäville. 
Henkilötason kuormituksen tasauksessa voidaan tällöin käyttää hyväksi toimintaverkon peli-
varoja. Joskus tasausta voidaan yksinkertaistaa ottamalla jo toimintaverkkoa laadittaessa mu-
kaan resurssiriippuvuudet. Pelivarojen ohella resurssitasauksessa henkilötasolla voidaan käyt-
tää apuna tehtävien siirtoja henkilöiden välillä, lisäresurssien hankintaa, ylitöitä ja tehtävien 
riippuvuuksien muuttamisia teknisillä ratkaisuilla. (Pelin 1999 s. 175–176.)   

 
 Toimintaverkko laaditaan käyttäen tehtävien normaalikestoja eli kestoja, jotka ovat työn suo-

rittamisen kannalta kokonaiskustannuksiltaan edullisimpia (katso kuva 8.1/6). Usein työ on 
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mahdollista tehdä normaalikestoa lyhyemmässä ajassa. Vaikka läpimenoajan lyhentäminen 
tällöin lisää tehtävien kustannuksia, hyötyjä saadaan välillisten kustannusten kustannussääs-
töinä (esimerkiksi sidotun pääoman korossa ja investoinnin tuotossa) sekä myönteisenä mai-
neena luotettavana toimittajana (yhteistyökumppanina). (Pelin 1999 s. 205.) 

 
 Läpimenoajan ja hankkeen kustannusten optimoinnin idea on lyhentää kriittisen polun tehtä-

viä siten, että prosessin kokonaiskesto lyhenee ja kokonaiskustannukset alenevat. Optimoin-
nissa on seuraavat vaiheet (Pelin 1979 s. 28–29 ja 1999 s. 205–206): 

 
1. Selvitetään kaikki kriittiset ja lähes kriittiset tehtäväketjut. 
2. Tarkistetaan kriittisen polun tehtävien loogiset riippuvuudet ja pyritään muutta-

maan riippuvuuksia siten, että tehtävät tulevat rinnakkaisiksi tai limittyvät. 
3. Selvitetään tehtävien kestojen lyhentämismahdollisuudet ja lyhentämisen vaikutus 

tehtävien kustannuksiin. 
4. Selvitetään, mitä säästöjä yhden aikayksikön lyhentäminen tuo välillisiin kustan-

nuksiin. 
5. Haetaan kriittisen polun tehtävistä se, jota on edullisinta lyhentää (kustannusjyrk-

kyystarkastelu, katso kuva 8.1/7). 
6. Lyhennetään kriittisen polun (polkujen) tehtäviä yksi kerrallaan, kunnes yhden ai-

kayksikön lyhentämisestä aiheutuva välitön lisäkustannus on suurempi kuin välil-
lisissä kustannuksissa saatu säästö. Tällöin on saavutettu kustannusoptimi (katso 
kuva 8.1/6). 

7. Jatkamalla tehtävien kestoaikojen lyhentämistä voidaan hakea hankkeen minimi-
kesto. 

 
 

 Jokainen ajoituksen muutos vaikuttaa useisiin tehtäviin ja hankkeen aikataulu on päivitettävä 
kunkin lyhentämisen jälkeen. Jos prosessissa on useita kriittisiä polkuja, on jokaista kriittistä 
polkua muutettava vastaava aika. Mitä useampia kriittisiä polkuja prosessissa on, sitä vähem-
män prosessin lyhentäminen kannattaa (Pelin 1999 s. 208.) 
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 Kuva 8.1/6  Hankkeen läpimenoajan ja kustannusten optimointi (Pelin 1999 s. 206) 
 
 
 Tehtävällä voi olla muutama mahdollinen suoritusaika (esimerkiksi työn voi tehdä yksi, kaksi 

tai kolme henkilöä) tai tehtävän aika-kustannusfunktio voi olla joko lineaarinen tai epälineaa-
rinen käyrä. Useimmissa tapauksissa jatkuvan funktion asemesta on kätevämpää kuvata vain 
funktion tärkeimmät pisteet. Kuvassa 8.1/7 on jatkuva epälineaarinen funktio korvattu neljäl-
lä aika-kustannuspisteellä ja pisteet on yhdistetty suorilla. Kahden pisteen välinen suoran 
kulmakerroin, ns. kustannusjyrkkyys kuvaa tehtävän keston lyhentämisen edullisuutta. Suuri 
kulmakerroin (katso kuva 8.1/7) merkitsee, että lyhentäminen on kallista. (Pelin 1999 s. 207–
208.)  
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 Kuva 8.1/7  Prosessin tehtävien kustannusjyrkkyys (Pelin 1999 s. 208) 
 
  
 Kuvassa 8.1/7 välin 3-4 kustannusjyrkkyys lasketaan kaavasta 8.1.12. 
 
  Välin C3 - C4 kustannusjyrkkyys:    (8.1.12) 
  C34 : T34 = (C4 - C3) : (T3 - T4)   
 
 
 Kustannusoptimoinnin näkökulmasta on edullisinta lyhentää kriittisen polun tehtävistä sitä, 

jolla on pienin kustannusjyrkkyys. Tällä saavutetaan suurin aikasäästö suhteessa kustannusten 
nousuun.  

 
 

Uusjaon tehtävien kustannukset C1 ja C2 kestoajoilla T1 ja T2 ovat seuraavat: 
 
Kustannukset C1 = T1200 x C1200 + T1201 x C1201 + T1202 x C1202 + T1203 x C1203  
 

  missä:  
 T1200  = palkkausryhmän 200 (DI tai vastaava) henkilöiden tehtävään käyttämä 

työmäärä (työpäivää) tehtävän läpimenoajan ollessa T1,  
 T1201  = palkkausryhmän 201 (AMK -insinööri, teknikko tai vastaava) tehtä-

vään käyttämä työmäärä (työpäivää) tehtävän läpimenoajan ollessa T1, 
 T1202  = palkkausryhmän 202 (maastokartoittaja tai vastaava) tehtävään käyt-

tämä työmäärä tehtävän (työpäivää) läpimenoajan ollessa T1 ja 
 T1203  = palkkausryhmän 203 (sisäkartoittaja tai vastaava) tehtävään käyttämä 

työmäärä tehtävän (työpäivää) läpimenoajan ollessa T1. 
 C1200  = palkkausryhmän 200 (DI tai vastaava) henkilöiden työajan yksikkö-

kustannus (€/työpäivä) tehtävän läpimenoajan ollessa T1,  
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1 
2 

3 

4 C4 =  
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C3 

C1 =  
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 C1201  = palkkausryhmän 201 (MK -insinööri, teknikko tai vastaava) henkilöi-
den työajan yksikkökustannus (€/työpäivä) tehtävän läpimenoajan olles-
sa T1, 

 C1202  = palkkausryhmän 202 (AMK -insinööri, teknikko tai vastaava) henki-
löiden työajan yksikkökustannus (€/työpäivä) tehtävän läpimenoajan ol-
lessa T1 ja 

 C1203  = palkkausryhmän 203 (sisäkartoittaja tai vastaava) henkilöiden työajan 
yksikkökustannus (€/työpäivä) tehtävän läpimenoajan ollessa T1.  

 
 
Kustannukset C2 = T2200 x C2200 + T2201 x C2201 + T2202 x C2202 + T2203 x C2203 + 

C2LISÄKUSTANNUS, 
 missä:  
 T2200  = palkkausryhmän 200 (DI tai vastaava) henkilöiden tehtävään käyttämä 

työmäärä (työpäivää) tehtävän läpimenoajan ollessa T2,  
 T2201  = palkkausryhmän 201 (AMK -insinööri, teknikko tai vastaava) tehtä-

vään käyttämä työmäärä (työpäivää) tehtävän läpimenoajan ollessa T2, 
 T2202  = palkkausryhmän 202 (maastokartoittaja tai vastaava) tehtävään käyt-

tämä työmäärä tehtävän (työpäivää) läpimenoajan ollessa T2 ja 
 T2203  = palkkausryhmän 203 (sisäkartoittaja tai vastaava) tehtävään käyttämä 

työmäärä tehtävän (työpäivää) läpimenoajan ollessa T2. 
 C2200  = palkkausryhmän 200 (DI tai vastaava) henkilöiden työajan yksikkö-

kustannus (€/työpäivä) tehtävän läpimenoajan ollessa T2,  
 C2201  = palkkausryhmän 201 (AMK -insinööri, teknikko tai vastaava) henki-

löiden työajan yksikkökustannus (€/työpäivä) tehtävän läpimenoajan ol-
lessa T2, 

 C2202  = palkkausryhmän 202 (maastokartoittaja tai vastaava) henkilöiden työ-
ajan yksikkökustannus (€/työpäivä) tehtävän läpimenoajan ollessa T2, 

 C2203  = palkkausryhmän 203 (sisäkartoittaja tai vastaava) henkilöiden työajan 
yksikkökustannus (€/työpäivä) tehtävän läpimenoajan ollessa T2 ja 

 C2LISÄKUSTANNUS = muut lisäkustannukset (€), jotka johtuvat siitä, että tehtävän läpi-
menoaikaa lyhennetään T1:stä T2:een (laitekustannukset, ulkopuoliset 
resurssit, etc.). 

 
 Tarkasteltavan tehtävän kustannusjyrkkyydeksi aikavälillä T1-T2 saadaan tämän jälkeen las-

kettua kaavasta (8.1.12): 
 
 
 8.2 Uusjakoprosessin mallintaminen toimintaverkon avulla 
 

Uusjaon toimintaverkon laadinnassa käytettiin lähtötietoina tutkimusaineistoon kuuluneiden 
uusjakojen tehtävä- ja työaikatietoja, uusjaon toimintaverkkotyöryhmän laatimaa uusjakoteh-
tävien perusinventointia (Toimintaverkkotyöryhmä 1980 s. 6-8), Merijärven kunnan kirkon-
kylän (TN:o 206 343) ja Nivalan kunnan Koskenperän (TN:o 500 330) uusjaoista laadittuja 
työvaihekuvauksia sekä Hailuodon kunnan uusjaon valmisteluvaiheessa tehtyjä hyöty-
kustannuslaskelmia (Hailuototoimikunta 1995). Toimintaverkon suunnittelussa ja analysoin-
nissa apuna on käytetty projektinhallintaohjelmaa (MS Project98).  

 
 Toimintaverkon suunnittelun lähtökohdat olivat seuraavat: kuvaa kooltaan pienehkön, mutta 

tehtäväsisällöltään monipuolista uusjakohanketta, jonka peltopinta-ala on noin 300–900 ha, 
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metsäpinta-ala noin 200–1 000 ja käyttöyksiköiden (aktiivitilojen) lukumäärä noin 10–30 kpl. 
Toimintaverkko on 

 
1. Toimintaverkko kuvaa kooltaan pienehköä, mutta tehtäväsisällöltään monipuolista 

uusjakohanketta (esimerkiksi Kalajoen kunnan Mehtäkylän tyyppinen uusjako-
hanke). Tehtävien työmääriä ja kestoja arvioitaessa mallin kohdeympäristönä on 
oletettu olevan alueen, jonka: 

 
- peltopinta-ala on noin 300–900 ha 
- metsäpinta-ala on noin 200–1000 ha  
- alueella maata omistavien käyttöyksiköiden (aktiivitilojen) lukumäärä on 

noin 10–30 kpl. 
 

2. Toimintaverkko kattaa uusjakoprosessin sen valmisteluvaiheen käynnistymisestä 
hankkeen loppukokoukseen saakka. 

 
3. Toimintaverkossa kuvataan ja ositellaan uusjaossa toteutettaviksi tulevat työvai-

heet ja tehtävät mahdollisimman kattavasti.  
 

4. Työn osittelun ja resurssitarvelaskelmien ulkopuolelle jätetään kuitenkin tehtävät, 
jotka tilataan hankkeen ulkopuolisilta asiantuntijoilta, suunnittelijoilta, urakoitsi-
joilta tai muilta yhteistyökumppaneilta ja joihin tehtäviin ei tästä syystä käytetä 
maanmittaustoimiston henkilöresursseja (esimerkiksi perusparannushankkeiden 
suunnittelu ja toteutus).   

 
5. Toimintaverkko suunnitellaan mahdollisimman monikäyttöiseksi siten, että siinä 

olevia työvaiheita ja osatehtäviä voidaan ottaa mukaa tai jättää pois laskennasta 
kulloisenkin uusjakohankkeen tarpeiden mukaisesti (esimerkiksi siirrot, maankäy-
tön suunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi).  

 
6. Toimintaverkon läpimenoaikalaskelmissa ei oteta huomioon odotusaikoja, joita 

mahdolliset oikeuskäsittelyt uusjaon eri vaiheissa aiheuttavat. 
 
 

Laadittu uusjaon toimintaverkko on luonteeltaan vakiosisältöinen mallitoimintaverkko, jota 
voidaan käyttää apuna samantyyppisten toimintaverkkojen laadinnassa (Pelin 1999 s. 421).  
 
 
8.2.1 Työn ositus 
 
Liitteissä A ja B on esitetty tässä työssä laadittu uusjaon toimintaverkko työvaihekuvauksina 
ja Gantt -kaaviona. Laadittu toimintaverkko on jäsennetty yhteensä 389 tehtävään ja osateh-
tävään, joiden väliset riippuvuudet on selvitetty. Tehtävät on ositeltu viidelle eri osittelutasol-
le (katso kuva 8.1/1 ja liite B). Kaikkia tehtäviä ei ole tarvinnut ositella alimmalle (5.) ositte-
lutasolle saakka, vaan osa tehtävistä on muodostanut työpaketin jo ylemmillä tasoilla. Taulu-
kossa 8.2/1 on kuvattu ositeltujen tehtävien kokonaismäärä ja työpakettien määrä osittelun eri 
tasoilla. 
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Taulukko 8.2/1   Uusjaon toimintaverkon tehtävien osittelu eri osittelutasoille 
 

Taso 
Ositeltuja tehtäviä tasolla 
yhteensä, kpl 

Osittelutason tehtävistä työ-
paketteja, kpl 

1. 7 0 
2. 31 19 
3. 47 21 
4. 115 81 
5. 189 189 
Yht. 389 310 

 
 

Tavoitteena tehtävien osittelussa on ollut saada kaikki saman osittelutason tehtävät yleistysas-
teeltaan samantasoisiksi. Tämä niin sanottu tasoittain tarkentuva suunnittelumenetelmä on to-
dettu menetelmänä käyttökelpoiseksi haluttaessa jäsentää ja suunnitella laajojen hankkeiden 
toimintaverkkoja (Meredith & Mantel 2000 s. 194–176). 
 
Kaikki uusjaon toimintaverkon tehtävät eivät esiinny kaikissa uusjakohankkeissa. Ainakin 
rakennusten ennakkosiirrot ja siirrot, vedenhankinta- ja viemäröintilaitteiden rakentaminen 
sekä kokonaisina osaprosesseina ympäristövaikutusten arviointi ja maankäytön suunnittelu 
jäänevät tavanomaisessa uusjaossa hankkeelle laadittavan toimintaverkon ulkopuolelle (katso 
liite B). 
 
 

 8.2.2 Resurssien ja kustannusten kohdistaminen tehtäville 
 
Uusjaon tehtäville käytettävissä olevat henkilöresurssit osoitetaan projektinhallintaohjelmassa 
olevan resurssitaulukon avulla. Siinä kuvataan muun muassa hankkeelle käytettävissä olevat 
resurssilajit ja kunkin resurssilajin käytettävissä olevien resurssiyksiköiden määrä, resurssin 
käytöstä aiheutuvat kustannukset sekä resurssilajin kohdalla käytettävä resurssikalenteri (kat-
so taulukko 8.2/2).  
  
Taulukko 8.2/2  Resurssitaulukko 
 

    Maksimi     
Resurssilaji Tunnus määrä Kustannus Kalenteri 
Toimitusinsinööri Ari 80 % 65,60 €/h Standard 
AMK-insinööri Hannu 80 % 43,00 €/h Standard 
Metsätalousinsinööri Risto 80 % 43,00 €/h Standard 
Rakennusmestari Pentti 80 % 43,00 €/h Standard 
Maastokartoittaja Matti 80 % 36,90 €/h Standard 
Maastokartoittaja II Juha 80 % 36,90 €/h Standard 
Sisäkartoittaja Mervi 80 % 32,80 €/h Standard 
Toimistosihteeri Tarja 80 % 32,80 €/h Standard 
Lisäresurssi I Lisä I 100 % 36,90 €/h Standard 
Lisäresurssi II Lisä II 100 % 36,90 €/h Standard 
Lisäresurssi III Lisä III 100 % 36,90 €/h Standard 
Lisäresurssi IV Lisä IV 100 % 36,90 €/h Standard 
MML MML 100 %   Standard 
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  Resurssisuunnittelussa hankkeen resurssit voidaan jaotella resurssiluokkiin (henkilöresurs-
seihin, materiaaleihin, koneisiin ja laitteisiin, rahaan ja muihin resursseihin) sekä edelleen 
resurssiluokan sisällä resurssilajeihin (esimerkiksi toimitusinsinööri, AMK-insinööri/teknikko, 
maastokartoittaja, sisäkartoittaja, etc.). (Pelin 1999 s. 166–167.) 

 
 Henkilöresurssien lisäksi tehtäville voidaan projektinhallintaohjelmassa kohdentaa muidenkin 

resurssiluokkien resursseja, kuten toimitiloja ja työkaluja sekä tallentaa näiden resurssien 
saatavuutta ja kustannuksia koskevia tietoja. 

 
 Uusjaon toimintaverkkoa testattaessa toimituksen perustiimin (toimitusinsinööri, AMK-

insinööri/teknikko, maastokartoittaja, sisäkartoittaja ja toimistosihteeri) sekä hankkeelle tar-
peen mukaan toimiston yhteisistä resursseita käyttöön osoitettavien henkilöiden (esimerkiski 
rakennusmestarin, metsätalousinsinöörin ja 2. maastokartoittajan) kokonaistyöajasta (252 pv) 
on jokaisen osalta hankkeeseen arvioitu olevan käytettävissä vuositasolla noin 80 % työajasta 
eli noin 200 työpäivää. Lisäresurssien, joita käytetään esimerkiksi näkyvöittämiseen tai ra-
jankäyntien maastotöihin, on oletettu työskentelevän näissä tehtävissä kokopäiväisesti (re-
surssin käyttöaste = 100 %). (katso kuva 8.2/1). 

 
 
Resurssit kiinnitetään uusjaon tehtäviin nimeämällä ne tehtäväkohtaisesti tehtävälomakkees-
sa. Tehtävien kestot on tehtävälomakkeessa arvioitu työpäivinä ja kunkin tehtävän vaatima 
työpanos henkilötyöpäivinä/resurssilaji (katso kuva 8.2/1).   
 
 

                      
  Tehtävän nimi:  Uusjaon projektisuunnitelman laatiminen     
  Alkaa, pvm 30.5.03          
  Loppuu, pvm 4.6.03          
      Tehtävän toteutumisaste: 0 %    
  Tehtävätyyppi:           
  Kiinteä kesto            
  Kiinteä resurssimäärä      Kesto, pv 5    
  Kiinteä työmäärä x         
             
ID Resurssin nimi   Yksiköt Työmäärä ID Edeltävä tehtävä Tyyppi Jousto 
1 Toimitusinsinööri  80 % 4 pv 10 Uusjakopäätös FS 0 pv 
2 AMK-insinööri  80 % 3 pv          
5 Maastokartoittaja  80 % 3 pv          
7 Sisäkartoittaja  80 % 3 pv          
                   
                   
                      

 
Kuva 8.2/1  Tehtävälomake 
 
 
Tehtävälle voidaan kiinnittää myös vain osa henkilöresurssin kokonaistyöajasta. Projektinhal-
lintaohjelma havaitsee ylikuormitustilanteet, jossa tiettyä resurssia on varattu tekemään 
enemmän tehtäviä kuin annetussa ajassa on mahdollista. Tällaisen resurssiristiriidan ratkai-
semiseksi ovat käytössä seuraavat mahdollisuudet (Microsoft 1998 s. 139–154): 
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- hankitaan lisäresursseja eli lisätään käytettävissä olevien resurssin maksimiyksi-
köiden määrää 

- aikataulutetaan uudelleen tehtävä, joka aiheutti ylivarauksen 
- lisätään ylityötunteja 
- hienosäädetään tehtävien välisiä riippuvuuksia ja tehtävärajoitteita 
- poistetaan resurssivaraus, jos se ei ole tehtävän kannalta oleellinen 
- korvataan ylivarattu resurssi alivaratulla 
- muokataan projektin tai resurssin kalenteria siten, että työaika pitenee 
- vähennetään resurssille määrättyä työmäärää. 

 
 
Valittu aikataulumenetelmä ja tehtävätyypin asetukset määräävät toimintaverkkoa laskettaes-
sa sen, miten tehtävä muuttuu, jos sen resursseja lisätään tai vähennetään. Oletusarvona teh-
tävissä on käytetty työmäärävetoista aikataulua, jossa tehtävän kestoaika pitenee tai lyhenee 
käytettävien resurssien mukaan, mutta tehtävän kokonaistyömäärä pysyy samana. Työmääräl-
lä tarkoitetaan tässä sitä työaikamäärää, jonka resurssit käyttävät tehtävän suorittamiseen. Jos 
työmäärävetoinen aikataululaskenta kytketään laskennassa pois päältä, kasvaa tehtävän työ-
määrä aina, kun tehtävään osoitetaan uusi resurssi. (Microsoft 1998 s. 116.) 
 
Myös tehtävätyypin asetukset vaikuttavat tehtävän aikatauluun. Tehtäviä on kolmea eri tyyp-
piä: kestoltaan kiinteitä, resurssimäärältään kiinteitä tai työmäärältään kiinteitä. Näiden tehtä-
vätyyppien avulla laskennassa hallitaan kaavan 8.1.4 muuttujia [työmäärä = kesto x resurssi-
määrä]. (Microsoft 1998 s. 116.) 
 
Apuna resurssien kiinnittämisessä tehtävälomakkeelle on käytetty tehtäväkohtaisia aputaulu-
koita (katso taulukko 8.2/3), joita käyttäen on arvioitu kaikkien työn osittelun alimman tason 
tehtävien (työpakettien) toteuttamiseen tarvittavien työmäärien odotusarvot (henkilötyöpäi-
vää/resurssilaji) henkilöryhmittäin (katso kohta 8.1.3). Eri tehtävien työmääräarvioinnissa on 
käytetty apuna PERT -menetelmää. Menetelmässä tehtävien työmäärät on laskettu kolmen 
työmääräarvion perusteella. Kustakin tehtävästä (työpaketista) on arvioitu (Meredith & Man-
tel 2000 s. 314–317; Pelin 1999 s. 250–254): 

 
1. optimistinen työmäärä = epätodennäköinen, mutta mahdollinen, jos kaikki su-

juu hyvin; 
2. todennäköinen työmäärä = se arvo, joka todennäköisesti saavutetaan useam-

min kuin mikään muu arvo; 
3. pessimistinen työmäärä = epätodennäköinen, mutta mahdollinen, jos kaikki su-

juu huonosti. 
 
Näiden arvioiden pohjalta tehtävien vaatimille on työmäärille laskettu beta -jakautuman mu-
kainen odotusarvo (Te) kaavalla 8.1.1. 

 
Tämän jälkeen osittelun ylemmän tason tehtävien, osaprosessien ja koko prosessin työmäärä-
arviot on saatu laskemalla yhteen työmäärät alhaalta ylöspäin. Tämän niin sanotun paloitte-
lumenetelmän vahvuudeksi on todettu se, että työntekijät osatehtävätasolla yleensä osaavat 
parhaiten arvioida resurssitarpeet ja siksi menetelmä antamista työmääräarvioista karsiutuu 
pois liika optimistisuus (Meredith & Mantel 2000 s. 267–268; Pelin 1999 s. 137). 
 
Työmääräarvioiden mittayksikköinä resurssilaskelmassa on käytetty tehtävästä ja henkilö-
ryhmästä riippuen: ha/päivä, päivää/uusjako, päivää/käyttöyksikkö, näytteitä kpl/päivä, raja-
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pisteitä kpl/päivä, piirirajaa km/päivä, päivää/siirtohanke, päivää/arvokohde, päivää/tiehanke, 
päivää/ojitushanke, päivää/osakaskunta, päivää/kiinteistö tai päivää/vuosi. Mittayksiköiden 
valinta on suoritettu aikaisemmista uusjaoista saatujen käytännön kokemusten perusteella ja 
valinnassa on pyritty siihen, että tehtävän tekemiseksi tarvittavat resurssit olisi niiden avulla 
helposti ja luotettavasti määritettävissä. Tarvittaessa toimintaverkon tehtävien  työmääräarvi-
oiden mittayksiköitä voidaan muuttaa ja käyttää muita luotettavasti arvioitavissa olevia työ-
määräyksiköitä.       
 
Taulukko 8.2/3 Aputaulukko uusjaon toimintaverkon osatehtävien työmäärien arvioimi-

seksi 
 

Tehtävä: 2.2.2.3.1 Valmistavan jakosuunnitelman laatiminen
viljellyille- ja erityismaatiluksille

Työmääräarvio (työpäivää/yksikkö) Kokonais-
Optimis- Toden- Pessimis- Odotus- työmäärä

Tekijä Yksikkö tinen (a) näköinen(m) tinen(b) arvo (Te) pv
DI ha/pv 200 50 10 68,3 5
AMK-ins. tai ha/pv 0,0 0
Maastokart. ha/pv 50 10 5 15,8 20
Sisäkart. ha/pv 50 10 5 15,8 20
Konsultti 0,0 0
Työmäärän odotusarvo: Te = (a+4b+b)/6

 
 
Tehtävien työmääriä arvioitaessa havaittiin aikaisemmissa uusjaoissa toteutuneiden työaika-
tietojen käytön osalta eräitä ongelmia. Vaikka kaikki tutkimuksessa analysoidut uusjaot on 
suoritettu niin sanotussa tietokoneavusteisessa toimintaympäristössä, on työajankäyttö van-
hemmissa uusjaoissa mittayksikköä kohti systemaattisesti suurempaa kuin uusimmissa, esi-
merkiksi Kalajoen Mehtäkylän ja Nivalan Sarjankylän, uusjakohankkeissa. Muutosta työ-
ajankäytössä voidaan selittää sillä, että uusimmat hankkeet ovat pinta-alaltaan aiempaa pie-
nempiä, mikä muun muassa Heiskasen ja Tapanaisen (1970 s. 34) selvityksen mukaan vaikut-
taa työmäärätarvetta pienentävästi. Samoin tarkastelujaksolla kasvanut tietotekniikan käyttö, 
erityisesti prosessin inventointivaiheessa, on vähentänyt tehtäviin tarvittavaa työmäärää. Li-
säksi eräissä varhemmin käynnistyneissä uusjaoissa inventointi- ja tiliaineistoja on jouduttu 
kesken toimituksen siirtämään MMT -sovellusympäristöön, mikä myös osaltaan on lisännyt 
näiden hankkeiden työmäärää. 
 
Toinen aikaisemmin tehtyjen uusjakojen työajankäyttötietojen hyödyntämistä työmääräarvi-
oinnissa vaikeuttava tekijä on se, että eräissä uusjaoissa tie- ja kuivatusverkon perusparan-
nushankkeita on suunniteltu ja rakennutettu osittain maanmittaustoimiston virkatyönä, kun 
taas toisissa hankkeissa nämä tehtävät on hoitanut maanmittaustoimiston ulkopuolinen yhteis-
työkumppani. Näin eri uusjakojen perusparannushankkeiden työmäärätiedot eivät aina ole 
keskenään vertailukelpoisia.    
 
Maastotöiden ja suunnittelutehtävien kustannusvertailua eri hankkeiden välillä vaikeuttaa taas 
se, että maanmittaustoimiston ja uusjakotiimin henkilöstörakenne on ensisijaisesti määrännyt 
näiden tehtävien suorittajan. Jos hankkeessa ei ole ollut käytettävissä AMK-
insinööriä/teknikkoa, on tiimin maastokartoittaja ja toimitusinsinööri korvannut hänen työ-
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panoksensa ja vastaavasti maastokartoittajaresurssien puutuessa tiimistä nämä tehtävät on 
suorittanut tiimin AMK-insinööri/teknikko. 

 
Kustannuslaskelmien tekemiseksi kullekin resurssilajille on määrätty yksikkökustannus (kat-
so taulukko 8.2/2). Yksikkökustannuksina on käytetty MMM:n kiinteistötoimitusmaksuase-
tuksessa (150/2001) annettuja päiväpalkkoja, joita on korotettu maanmittausmaksuasetukses-
sa (942/96) määrätyllä yleiskustannuslisällä (105 %). Tuntipalkoiksi päiväpalkat on muutettu 
jakamalla ne kahdeksalla.   

 
 Laskennassa käytettyyn projektinhallintaohjelmaan sisältyy muun muassa tuloksen arvoon pe-

rustuva kustannusvalvonta, jonka avulla hankkeen edistymistä voidaan seurata kustannusero- 
ja aikataulueroindeksien avulla (katso kohta 8.1.7).  Lisäksi projektinhallintaohjelman avulla 
on hankkeen kestoaikaa laskettaessa ja optimoitaessa mahdollista tutkia eri tehtävien kustan-
nusjyrkkyyksiä (katso kohta 8.1.7).  

 
 Projektinhallintaohjelmalla uusjaosta ja sen edistymisestä voidaan tuottaa kahdentyyppisiä 

raportteja: prosessia kuvaavia graafisia esityksiä (PERT- ja GANTT -kaaviot) ja varsinaisia 
tulosraportteja. Käytössä olevat tulosraporttityypit ovat seuraavat: 

 
Yhteenvetoraportit 
- projektin yhteenvetotiedot 
- päätehtävät 
- kriittiset tehtävät 
- etappitehtävät 
- peruskalenterin työpäivätiedot. 
Tilanneraportit 
- tehtävät, joita ei ole aloitettu 
- tehtävät, jotka aloitetaan pian 
- meneillään olevat tehtävät 
- suoritetut tehtävät 
- tehtävät, jotka aikataulun mukaan olisi pitänyt aloittaa 
- liukuneet tehtävät. 
Kustannusraportit 
- kassavirtalaskelma 
- budjetti 
- kustannusylitykset tehtävittäin 
- kustannusylitykset resurssilajeittain 
- tuloksen arvo. 
Resurssiraportit 
- tehtäviin kiinnitetyt resurssit 
- tehtäviin kiinnitetyt resurssit tiettynä aikana 
- valitun resurssin tehtävät aikataulutettuna 
- ylityöllistetyt resurssit. 
Työmääräraportit 
- tehtävien työmäärät resurssilajeittain 
- resurssien käyttö eri tehtäviin aikataulutettuna. 

 
 

 8.3 Uusjaon toimintaverkon testaus 
 

Laadittua uusjaon toimintaverkkoa on testattu kuvaamalla ja laskemalla sillä Kalajoen kun-
nan Mehtäkylän (TN:o 500086), Nivalan kunnan Sarjankylän (TN:o 500067), Pyhäjoen kun-
nan Parhalahden (TN:o 206605) ja Vetelin kunnan Isokylän (TN:o 800 599) uusjakojen sekä 
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Iin kunnan Pahkakosken metsäuusjaon (TN:o 116084) tyyppisten uusjakojen toimitusproses-
sit.  Liitteessä B on esitetty työssä laadittu ja testattu Mehtäkylän uusjaon toimintaverkko. 
Käytännössä uusjakojen simulointi laaditulla uusjaon toimintaverkolla edellytti useiden las-
kentakierrosten suorittamista ja resurssien ylivaraustilanteiden ratkomista käsityönä tehtävä-
kohtaisesti ja resurssilajeittain.  
 
 

 8.3.1 Uusjakojen työmäärä 
 
Uusjakojen työmenekkiä selvittäneiden testilaskelmien lopputulokset on esitetty taulukoissa 
8.3/1, 8.3/2, 8.3/3 ja 8.3/4 sekä kuvassa 8.3/1. Verrattaessa toimintaverkolla laskettuja työ-
menekkejä käytännön hankkeissa toteutuneisiin työmenekkitietoihin näyttää toimintaverkko 
laskelmien perusteella ennustavan noin 20–30 %:n tarkkuudella nykyisellä tuotantotekniikal-
la toteutettavien Kalajoen Mehtäkylän ja Nivalan Sarjankylän tyyppisten uusjakohankkeiden 
työmäärätarvetta.  
 
Testissä mukana olleiden vanhempien uusjakojen (Vetelin Isokylä ja Pyhäjoen Parhalahti) 
osalta toimintaverkkolaskelma antaa liian pieniä työmenekkitietoja näissä uusjaoissa toteutu-
neisiin työmenekkeihin verrattuna. Ero on looginen, koska toimintaverkko on suunniteltu ku-
vaamaan kooltaan pienempiä toimitusprosesseja ja koska tietotekninen kehitys on näihin ver-
tailuhankkeisiin nähden pienentänyt tehtävien työmenekkitarvetta. Isokylän ja Parhalahden 
tapauksissa on myös otettava huomioon työmenekkejä lisäävinä tekijöinä näiden uusjakojen 
pitkät kestoajat ja sovintojaosta johtunut erittäin heikko kiinteistötekninen lähtötilanne. Li-
säksi näissä hankkeissa toimitusinsinöörit ovat vaihtuneet prosessin kannalta hankalissa vai-
heissa ja molemmat uusjaot olivat hankkeiden toimitusinsinööreille ja koko toimitustiimille 
heidän ensimmäisiä uusjakotoimituksiaan.   
   
Taulukko 8.3/1  Uusjaon toimintaverkolla laskettu ja Kalajoen kunnan Mehtäkylän uus-

jaossa toteutunut uusjaon työmenekki 
 

Malli "Mehtäkylä" (peltoa noin 300 ha, kokonaisala noin 700 ha)   
  Työmäärä           

  
Toimintaverkolla 
laskettu Toteutunut  Ero(malli/toteutunut) 

Vaihe Työpäivää % Työpäivää % Työpäivää % 
Valmistelu 134 9 136 9 -2 -1 
Inventointi ja 962 67 999 68 -37 -4 
suunnittelu             
Toteutus 332 23 335 23 -3 -1 
Yhteensä 1428 100 1470 100 -42 -3 
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Taulukko 8.3/2  Uusjaon toimintaverkolla laskettu ja Nivalan kunnan Sarjankylän uusja-
ossa toteutunut uusjaon työmenekki 

 
Malli "Sarjankylä" (peltoa noin 1150 ha, kokonaisala noin 1700 ha)   
  Työmäärä           

  
Toimintaverkolla 
laskettu Toteutunut Ero(malli/toteutunut) 

Vaihe Työpäivää % Työpäivää % Työpäivää % 
Valmistelu 197 8 170 6 27 16 
Inventointi ja 1727 75 1602 53 125 8 
suunnittelu             
Toteutus *) 394 17 1261 42 -867 -69 
Yhteensä 2318 100 3033 100 -715 -24 

  
 *)Sarjankylän uusjaon työajankäytön takapainotteisuus johtuu toimitusinsinöörin mukaan 

muun muassa siitä, että hankkeessa kaikki salaojitukset (810 ha) tehtiin vasta jakosuunnitel-
man laillistumisen jälkeen ja että toimitusinsinööri vaihtui kesken toteutusvaihetta (Oja 2002).  

 
 
Taulukko 8.3/3 Uusjaon toimintaverkolla laskettu ja Pyhäjoen kunnan Parhalahden 

uusjaossa toteutunut uusjaon työmenekki 
 

Malli "Parhalahti" (peltoa noin 650 ha, kokonaisala noin 6400 ha)   
  Työmäärä           

  
Toimintaverkolla 
laskettu Toteutunut *) Ero(malli/toteutunut) 

Vaihe Työpäivää % Työpäivää % Työpäivää % 
Valmistelu 914 13         
Inventointi ja 5020 72 8112 77 -3092 -38 
suunnittelu             
Toteutus 1083 15 2393 23 -1310 -55 
Yhteensä 7017 100 10505 100 -3488 -33 

  
 *) Parhalahden uusjaossa valmisteluvaiheen työmäärää ei ole kirjattu toimitusnumerolle. 
 

 
Taulukko 8.3/4 Uusjaon toimintaverkolla laskettu ja Vetelin kunnan Isokylän uusjaossa 

toteutunut uusjaon työmenekki 
 

Malli "Isokylä" (peltoa noin 520 ha, kokonaisala noin 3800 ha)   
  Työmäärä           

  
Toimintaverkolla 
laskettu Toteutunut  Ero(malli/toteutunut) 

Vaihe Työpäivää % Työpäivää % Työpäivää % 
Valmistelu 494 12 524 6 -30 -6 
Inventointi ja 2994 72 4981 54 -1987 -40 
suunnittelu             
Toteutus 681 16 3666 40 -2985 -81 
Yhteensä 4169 100 9171 100 -5002 -55 
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Uusjaon toimintaverkkoa ei alun perin suunniteltu sovellettavaksi metsäuusjakoihin. Iin kun-
nan Pahkakosken uusjaon tyyppisessä metsäuusjaossa se kuitenkin näyttää antavan suuruus-
luokaltaan oikeita, joskin herkästi liian suuria työmenekkiarvioita (katso taulukko 8.3/5). 
Toimintaverkon käyttö metsäuusjakojen mallintamisessa edellyttää kuitenkin aina erillisselvi-
tystä siitä, mitä toimintaverkon tehtäviä kyseiseen uusjakoon kuuluu ja onko tehtävien työ-
määrissä ja kestoissa tai niiden välisissä riippuvuuksissa eroja tässä tutkimuksessa esitettyyn 
mallitoimintaverkkoon verrattuna. 
  
Taulukko 8.3/5  Uusjaon toimintaverkolla laskettu metsäuusjaon työmenekki ja Iin kun-

nan Pahkakosken uusjaossa toteutunut metsäuusjaon työmenekki 
 

Malli "Pahkakoski" (metsämaata noin 3350 ha, kitu- ja joutomaata noin 1370 ha) 
  Työmäärä           

  
Toimintaverkolla 
laskettu Toteutunut  Ero(malli/toteutunut) 

Vaihe Työpäivää % Työpäivää % Työpäivää % 
Valmistelu 314 17 135 9 179 133 
Inventointi ja 1151 62 998 68 153 15 
suunnittelu             
Toteutus 394 21 334 23 60 18 
Yhteensä 1859 100 1467 100 392 27 
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Kuva 8.3/1  Uusjaon toimintaverkolla lasketut ja vertailuhankkeissa toteutuneet uus-

jakojen kokonaistyömenekit (työpäivää/uusjako) 
 
 
Kuvassa 8.3/2 on esitetty uusjakojen toimintaverkolla lasketut ja vertailuhankkeissa toteutu-
neet eri henkilölajien suhteelliset työmenekit. Erot toimintaverkolla lasketuissa ja käytännön 
hankkeissa toteutuneissa henkilölajikohtaisissa työmäärissä selittyvät hankkeita toteuttanei-
den työryhmien sisäisistä henkilölajirakenteista.  
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Kuva 8.3/2  Uusjaon toimintaverkolla lasketut ja vertailuhankkeissa toteutuneet työ-

menekit henkilöryhmittäin (henkilöryhmän osuus työmenekkistä %:a ko-
konaistyömäärästä) 

  200 = DI tai vastaava  
 201–202 = AMK-insinööri/teknikko/maastokartoittaja tai vastaava  
 203 = sisäkartoittaja tai vastaava  

  
 

Taulukossa 8.3/6 on esitetty 1) vuosina 1957–1985 tehdyn Pyhäjoen kunnan uusjaon (TN:o 
58272) työmenekki toimituksen eri vaiheissa, 2) Maanmittauslaitoksen suunnitteluohjeissa 
(MML 1993 s. 2) niin sanottujen muunnettujen hehtaarien laskemisessa käytettävät eri toimi-
tusvaiheiden työmääräkertoimet, jotka perustuvat 33 uusjaosta kerättyihin työmenekkitietoi-
hin ja 3) tässä tutkimuksessa laaditulla uusjaon toimintaverkolla laskettu ”Mehtäkylä -
tyyppisen” uusjakotoimituksen eri vaiheiden työmenekkiarvio.  
 
 
Taulukko 8.3/6  Toteutunut työajankäyttö Pyhäjoen uusjaossa, Maanmittauslaitoksen 

suunnitteluohjeissa esitetyt uusjaon eri työvaiheiden työmääräkertoimet 
ja toimintaverkolla laskettu työmääräennuste uusjaon eri toimitusvaihei-
siin. [Pyhäjoki = Pyhäjoen uusjako; MML 1993 = maanmittauslaitoksen 
suunnitteluohje; Toimintaverkko = toimintaverkolla laskettu työajajan-
käyttö] 

 
 Valmistelu- 

vaihe 
Inventointi- 
vaihe 

Suunnittelu- 
vaihe 

Toteutus- 
vaihe 

Pyhäjoki 0 % 39 % 24 % 37 % 
MML 1993 5 % 47 % 14 % 34 % 
Toimintaverkko 9 % 42 % 25 % 24 % 

 
 
Taulukoiden 8.3/1 - 8.3/4 ja 8.3/6 työmenekkitiedot osoittavat, että painopiste uusjakojen 
työajankäytössä on siirtynyt ajan myötä prosessitaloudellisesti oikeaan suuntaan eli etupainot-
teisemmaksi. Uusjakoprosessin etupainotteisuuden lisääminen on otettu tavoitteeksi JAKO -
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toimintaympäristössä tehtävien uusjakojen toimitusmenettelyä suunniteltaessa. Uusien uusja-
kotoimitusten osalta päämääränä on saavuttaa työajankäytössä tilanne, jossa valmisteluvai-
heen osuus on noin 20 %, inventointivaiheen noin 5 %, suunnitteluvaiheen noin 40 % ja to-
teutusvaiheen osuus noin 35 % (Uimonen 2002b).  
 

 8.3.2 Uusjaon nykyisen toimitusprosessin läpimenoaika ja kriittiset tehtävät 
 
Nykyistä uusjakoprosessia JAKO -tuotantoympäristössä kuvaava toimintaverkko antoi ”Meh-
täkylä -tyyppisen” uusjaon läpimenoajaksi aikataululaskelman perusteella noin 5-6 vuotta18 
(katso kuva 8.3/3 ja liite B). Mukana läpimenoajassa ei tällöin ole odotusaikoja (viiveitä), joi-
ta mahdolliset oikeuskäsittelyt uusjaon toteuttamispäätöksen, jakosuunnitelman vahvistami-
sen ja toimituksen lopettamisen jälkeen hankkeen aikataululle aiheuttavat.  
 
Kriittisiä tehtäviä, joiden myöhästyminen siirtää koko uusjakohankkeen valmistumista, ovat 
toimintaverkossa jakosuunnitelman vahvistamisen jälkeen suunniteltavat ja toteutettavat pe-
rusparannushankkeet (perusparannushankkeet II). Jos näitä 2. vaiheen perusparannushankkei-
ta ei toteuteta tai sallitaan niiden toteuttaminen osittain uusjakohankkeen lopettamisen jäl-
keen, kuten tilusjärjestelytiimi on esittänyt (TJ-tiimi 2002a s. 19–21), niin kriittisiksi tehtä-
viksi muodostuvat hankkeen läpimenoajan kannalta korvausten käsittely: osittelusta poik-
keamisen korvaus, puustokorvaus tai korvaus tilusten tuottokuntoon saattamisesta, riippuen 
siitä missä järjestyksessä ne arvioidaan. 
 
Suurin prosessin sisäisistä tekijöistä johtuva riski, joka voi johtaa hankkeen läpimenoajan pit-
kittymiseen, aiheutuu siitä, että prosessin avainhenkilöt työskentelevät koko prosessin kesto-
ajan lähes maksimikapasiteetilla. Tällöin yksikin odottamaton työnteon keskeytys tai avain-
henkilön vaihtuminen voi aiheuttaa pysyvän viiveen koko hankkeen aikatauluun.  
 
Mehtäkylän uusjakoa laajemmissa uusjaoissa läpimenoajan kannalta kriittiseksi tekijäksi 
muodostuu maastokauden pituus (vuodenaikarajoitin). Uusjaon tehtävistä on noin 30 kpl 
vuodenaikaan sidottuja. Tällöin sellaisten resurssitarpeeltaan suurten tehtävien (näkyvöittä-
minen, tiluskuviointi, jyvitys, jakorajojen käyminen, puustotilin ja muiden tilien maastotyöt 
sekä perusparannushankkeiden suunnittelu maastossa), joiden toteuttaminen on jaon koko-
naisaikataulun kannalta välttämätöntä yhden maastokauden aikana, vaatii huolellista resurssi-
suunnittelua. Resurssisuunnittelun merkitys näissä tehtävissä korostuu vielä siksi, että useat 
niistä ovat prosessin näkökulmasta kriittisiä tehtäviä, joiden viivästyminen viivästyttää koko 
hankkeen valmistumista ja että useat niistä alkavat samanaikaisesti.  
 

 Mehtäkylän uusjakoa sekä pinta-alaltaan että asianosaisten lukumäärältään laajempien ”Sarjankylä 
-tyyppisten” (peltoala noin 1150 ha, kokonaisala noin 1700 ha ja aktiivitiloja 
noin 20–30 kpl), ja Isokylä -tyyppisten” (peltoala noin 500 ha, kokonaisala 
noin 3200 ha ja aktiivitiloja noin 20–30 kpl) uusjakojen läpimenoajaksi saatiin 
toimintaverkolla laskien noin 7-8 vuotta19. Uusjaon valmisteluvaihe kesti täl-
löin noin vuoden, inventointivaihe noin 2,5 vuotta, suunnitteluvaihe noin 1,5 
vuotta ja toteutusvaihe noin 2 vuotta. Mallitoimintaverkolla laskettu "Parha-
lahti -tyyppisen"  uusjaon läpimenoaika oli  noin 8 vuotta.  

                                                 
 18  Todellisuudessa Mehtäkylän uusjako kesti alkukokouksesta rekisteröintiin MMT -tuotantoympäristössä 

toteutettuna noin 7 vuotta, josta odotusaikojen osuus oli noin puoli vuotta. 
 19  Sarjankylän uusjaon todellinen kestoaika oli noin 14 vuotta, josta odotusaikojen osuus oli noin 3 vuotta. 

Isokylän uusjaon läpimenoaika oli noin 13 vuotta ilman sanottavia odotusaikoja. Parhalahden uusjaon 
läpimenoaika oli noin 15 vuotta, josta odotusaikojen osuus oli noin 2 vuotta. 
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 8.3.3 Uusjaon toimituskustannukset 
 
Uusjaon mallitoimintaverkolla tehty kustannuslaskenta antoi Mehtäkylä -tyyppisen uusjaon 
toimituskustannuksiksi 491 000 euroa (700 €/ha). Kuvassa 8.3/4 nämä kustannukset on koh-
dennettu toimituksen eri työvaiheille. Laskelmissa esitettyihin toimituskustannuksiin eivät si-
sälly uusjaossa toteutettavien perusparannusten ja muiden investointien suunnittelu- ja raken-
tamiskustannukset eivätkä rajankäyntien ja kartoitustehtävien apumieskustannukset. 
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Kuva 8.3/4  Uusjaon toimintaverkolla lasketut uusjaon toimituskustannukset tehtävil-

le kohdennettuna 
 
 
Mehtäkylän uusjaon toimituskortilta kirjattujen työaikatietojen perusteella ja tässä työssä käy-
tetyillä yksikköhinnoilla lasketut uusjaon toteuttamiskustannukset ovat noin 486 000 euroa 
(694 €/ha). Kuvassa 8.3/5 on verrattu mallitoimintaverkon kustannuslaskennan antamia toi-
mituskustannuksia Mehtäkylän uusjaon työaikatietojen perusteella laskettuihin kustannuksiin. 
Toimintaverkon antamien ja työaikatietojen perusteella laskettujen toimituskustannusten ko-
konaismäärässä ei ole oleellista eroa, mutta toimintaverkon tehtävien suoritusajankohdan etu-
painotteisuus Mehtäkylän uusjaossa toteutuneeseen työajankäyttöön verrattuna aikaistaa 
myös kustannusten muodostusta (katso kuva 8.3/4). Toimintaverkolla lasketut kustannukset 
ovat noin 1 % suuremmat kuin Mehtäkylän uusjaossa toteutuneet kustannukset, vaikka työ-
ajankäyttö mallilla laskien on noin 3 % pienempää kuin toteutunut työajankäyttö (katso kuva 
8.3/1). Tämä johtuu siitä, että todellisuudessa Mehtäkylän uusjaossa toimitusinsinööri (DI) 
käytti työaikaa 63 työpäivää vähemmän kuin toimintaverkkolaskelmassa. 
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Kuva 8.3/5 Uusjaon mallitoimintaverkolla lasketut ja Mehtäkylän uusjaossa toteu-

tuneet toimituskustannukset  
 
 

 Sarjankylän uusjaon toimituskustannukset olivat uusjaon toimituskortille kirjattujen työaika-
tietojen perusteella ja tässä työssä käytetyillä yksikköhinnoilla laskettuina 1 099 000 euroa 
(650 €/ha). Uusjaon mallitoimintaverkolla tehty kustannuslaskenta antoi Sarjankylä -
tyyppisen uusjaon toimituskustannuksiksi 782 000 euroa (noin 460 €/ha). Toimintaverkolla 
lasketut kustannukset Sarjankylässä ovat siten noin 29 % pienemmät kuin toteutuneilla työ-
aikatiedoilla lasketut kustannukset, vaikka työajankäyttö mallilla laskien on noin 24 % pie-
nempää kuin toteutunut työajankäyttö. Tämä johtuu siitä, että Sarjankylän uusjaossa AMK -
insinöörit ja teknikot käyttivät eri tehtäviin todellisuudessa huomattavasti enemmän työaikaa 
(1260 tpv) kuin maastokartoittajat (367 tpv), kun taas toimintaverkolla laskettu AMK-
insinöörien ja teknikoiden työajankäyttö (204 tpv) on huomattavasti pienempi kuin maasto-
kartoittajien (1001 tpv). Käytännössä tämä ero johtuu uusjakotoimiston henkilöstörakentees-
ta. Laajuudeltaan suuremmissa Isokylän ja Parhalahden uusjaoissa mallitoimintaverkolla 
lasketut toimituskustannukset olivat Isokylässä noin 370 €/ha (todellisilla työajoilla lasketut 
kustannukset noin 750 €/ha) ja Parhalahdella myös noin 370 €/ha (todellisilla työajoilla las-
ketut kustannukset noin 560 €/ha).  
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 9 UUSJAKOPROSESSIN UUDELLEENSUUNNITTELU 
 
 Uusjakoprosessin uudelleensuunnittelussa on käytetty lähtökohtana Hammerin esittämiä 

suunnittelukriteereitä (katso kohta 3.3.3). Hammerin kriteerien huomioon ottaminen merkit-
see uusjakoprosessia uudistettaessa muun muassa sitä, että (Hammer 2001 s.  88–91): 

 
 Uusjaon lopulliset asiakkaat ovat etusijalla toimitusprosessia kehitettäessä. Pro-

sessin asiakkaiden tarpeet ohjaavat sitä, miten prosessin lähtötiedot uusjaossa 
muutetaan asiakkaille luovutettaviksi toimitteiksi. Prosessia uudelleen suunnitel-
taessa on tällöin tunnistettava prosessin sisäisille ja ulkopuolisille asiakkaille to-
dellista lisäarvoa tuottavat prosessin osat ja poistettava prosessista aikavarkaat, 
virhelähteet ja turhat kustannukset. Prosessin ulkopuolisia asiakkaita ovat ensisi-
jaisesti uusjaon asianosaiset. Sisäinen asiakas on prosessin työn tuloksen vas-
taanottajaa, joka voi olla joko prosessin seuraava työvaihe tai tuotanto-
organisaation toinen osasto tai tuotantoprosessi. (Sedecon 1995 s. 3-5.)   

 
Koko uusjakoprosessi suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena.  Tämä merkitsee si-
tä, että uusjakoprosessin uudelleensuunnittelu käsittää hankkeen valmisteluvai-
heen, inventointi- ja suunnitteluvaiheen sekä toteuttamisvaiheen tehtävät. Tarkas-
teluun on otettava mukaan myös uusjaon yhteydessä tehtävät perusparannus-
hankkeet, muut jaon liitännäishankkeet sekä uusjaon tuki- ja johtamisprosessit. 
Lisäksi prosessia suunniteltaessa on otettava huomioon, että hankkeesta sen lo-
pettamisen jälkeen on laadittava seurantaraportti.   

 
Uusjaossa tehtävä tehdään vain kertaalleen.  On huolehdittava siitä, että uusjaos-
sa kertaalleen hankitut tiedot ovat käytettävissä jaon seuraavissa vaiheissa ja että 
päällekkäisyydet eri tehtävissä karsitaan pois prosesseja pelkistämällä.  

 
Uusjaossa tehtävän tekee se, jolla on siihen parhaat edellytykset.  Kriteeri on 
otettava huomioon uusjaon projektisuunnitelmaa laadittaessa, kiinnitettäessä re-
sursseja eri tehtäville ja eri tehtäviä toteuttaessa. Arviointi- ja suunnittelutehtävi-
en osalta vaatimus voi aiheuttaa tarpeen antaa näitä tehtäviä myös toimiston ul-
kopuolisten asiantuntijoiden tehtäväksi.   

 
Koko uusjakoprosessi on toteutettava samassa tietokannassa. Kriteeri on toteutu-
nut JAKO -tuotantoympäristössä. Tietoaineistojen siirtyminen prosessin vaihees-
ta toiseen, kuten esimerkiksi tarveselvitysaineiston käyttömahdollisuus mahdolli-
simman vähillä muokkauksilla ja ilman päällekkäistä työtä inventointi- ja suun-
nitteluvaiheessa, on hankekohtaisesti varmistettava tietokannan sisällä.  

 
 
Huomiota tarkastelussa on kiinnitetty erityisesti mahdollisuuksiin lyhentää uudelleensuunnit-
telulla prosessin läpimenoaikaa ja pienentää sen kustannuksia. Tähän on pyritty siirtämällä 
prosessin tehtäviä etupainotteisemmin suoritettaviksi, tekemällä prosessissa olevia perättäisiä 
tehtäviä rinnakkain, lyhentämällä uusjakoprosessin kriittiseen polkuun kuuluvien tehtävien 
kestoaikoja, yhdistämällä tehtäviä, karsimalla prosessista turhia tehtäviä, pelkistämällä tehtä-
väsisältöjä ja ulkoistamalla prosessin tehtäviä muiden suoritettavaksi. 
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 9.1 Mallitoimintaverkko 2003 

 9.1.1 Toimintaverkon rakenne 
 
Tutkimuksessa on suunniteltu ja mallinnettu toimintaverkkotekniikalla uusi toimitusmenette-
lymalli, ”uusjaon mallitoimintaverkko 2003”. Uusi mallitoimintaverkko on muunnos luvussa 
8 toteutetusta uusjaon toimintaverkosta, jolla on kuvattu uusjaon nykyinen toimitusprosessi 
JAKO -tuotantoympäristössä. Uusi mallitoimintaverkko 2003 on esitetty kuvassa 9.2/1. Toi-
mitusmenettelyä uudistettaessa on pyritty ottamaan huomioon kaikki uudet mahdollisuudet, 
joita JAKO -tuotantoympäristö tarjoaa prosessin kehittämiselle. Suurimmat muutokset uudes-
sa prosessissa nykyiseen uusjaon toimitusmenettelyyn (katso kuvat 8.3/3 ja 9.1/1) nähden 
ovat seuraavat: 
 

1. Uusjakohankeen sisältö määritellään ja kuvataan projektisuunnitelmassa. Toteutet-
tavan uusjaon tehtävät, aikataulu ja kustannusarvio määritellään hankkeen alussa 
laadittavassa projektisuunnitelmassa. Projektisuunnitelman työsuunnitelmaosa 
laaditaan toimintaverkkotekniikalla ja toimintaverkkoa käytetään apuna uusjaon 
prosessin ohjauksessa sekä hankkeen aikataulu- ja kustannusvalvonnassa.  

 
2. Toimituksessa on käytössä yhtenäinen toimitustietokanta. Uusjaon valmisteluvai-

heessa perustetaan koko toimituksen läpimenoajan käytössä oleva toimitustieto-
kanta. Toimitustietokannan perusaineiston muodostavat Maanmittauslaitoksen 
maastotietokanta, JAKO -järjestelmän kiinteistörekisteri ja -kartta, peltolohkore-
kisteriaineistot ja maankäyttösuunnitelmatiedot. Toimitustietokantaan kerättäviä 
kartta-aineistoja ja muita maasto-, kiinteistö-, omistaja-, ja hintatietoja tarkenne-
taan ja päivitetään aina tarvittaessa, esimerkiksi maastotietojärjestelmästä, kiinteis-
törekisteristä, kiinteistötietojärjestelmästä ja kauppahintarekisteristä.  

 
Toimitustietokannasta saadaan tulostettua kaikki toimituksessa tarvittavat kartta- 
ja asiakirjatulosteet. Esimerkiksi uusjaon valmisteluvaiheessa tietokannasta tulos-
tetaan asianosaisille esiteltävä toimenpide-ehdotus, ministeriölle tehtävä rahoitus-
esitys ja toimitusmiesten uusjakopäätöksen valmistelua varten tarvitsema aineisto. 
Uusjaon inventointi- ja suunnitteluvaiheessa tietokannasta tulostetaan muun muas-
sa alueen kohdekuvaus ja erilaisia jakosuunnitelmavaihtoehtoja sekä alustavat ar-
viot jaon aiheuttamista korvauksista. Jaon toteuttamisvaiheessa toimitustietokan-
nasta tulostettavia aineistoja ovat muun muassa paalutusluettelot, tiliasiakirjat ja 
jaon rekisteröintiä varten tarvittavat tiedostot.  

 
3. Tietovarastojen ylläpitoon määrätään vastuuhenkilö. Uusjaon kartta- ja asiakirja-

aineistojen (tietovarastojen) ylläpito organisoidaan heti toimituksen alussa. Toimi-
tustietokannan ja muiden toimituksen tietovarastojen ylläpitovastuu annetaan ni-
metyn henkilön vastuulle. Ensisijaisesti tietovarastojen päivitykset tehdään alku-
peräisiin rekistereihin (esimerkiksi lainhuutorekisteriin ja kiinteistörekisteriin).      

 
4. Uusjaon suunnittelutehtäviä aikaistetaan. Uusjaon valmisteluvaiheessa laaditaan 

suunnitteilla olevalle uusjakoalueelle olemassa olevien kartta- ja asiakirja-
aineistojen ja asiantuntijaselvitysten avulla yleissuunnitelmatasoinen kiinteistö-
runkosuunnitelma. Kiinteistörunkosuunnitelma täydennetään mahdollisimman 
pian uusjaon käynnistyttyä alustavaksi jakosuunnitelmaksi. 
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5. Jakoalueen uudiskartoituksesta luovutaan. Jyvitys, jakosuunnitelma, korvausarvi-
oinnit ja muut uusjaon inventointi- ja suunnittelutehtävät tehdään pääsääntöisesti 
olemassa olevaa kartta-aineistoa käyttäen. Uusjaon alkuvaiheessa olemassa olevaa 
kartta-aineistoa parannetaan tarvittavilta osin jatkuvasti toimituksen aikana täy-
dennysmittausten ja aineistopäivitysten avulla. Olemassa olevan kartta-aineiston 
käytöstä mahdollisesti aiheutuvat virheet korvataan uusjaon toimeenpanovaihees-
sa, esimerkiksi osittelusta poikkeamisen tilissä maksettavalla rahakorvauksella. 

 
6. Maastotyövaiheita rationalisoidaan. Esimerkiksi uusjakoalueen piirirajankäyntien 

ja tilusvaihtojen rajat voidaan jättää pyykitettäväksi maastoon yhdessä uusien uus-
jakorajojen pyykityksen kanssa. Tällöin rajapisteet inventointivaiheessa kartoite-
taan ja merkitään maastoon tarvittavilta osin vain puupaaluilla.   

 
7. Jyvitystä pelkistetään. Viljeltyjen maiden jyvityksessä voidaan siirtyä aikaisem-

min isojaoissa käytössä olleeseen ja nykyisen keskieurooppalaisen mallin mukai-
seen luokkajyvitykseen, jossa tilukset kuvioidaan esimerkiksi kuuteen luokkaan ja 
jokaiselle luokalle määrätään keskimääräinen jyväluku. Toimituskohtaisesti voi-
daan harkita, että luontaiselta tuottokyvyltään tasalaatuisilla tiluksilla luovutaan 
jyvityksestä kokonaan. Metsätilusten jyvitys voidaan perustaa alueellisen metsä-
suunnitelman tietoihin, jos sellainen on ajantasaisena olemassa. 

 
8. Arviointitehtäviä aikaistetaan ja osin ulkoistetaan. Tiliperustepäätös tehdään uus-

jaon inventointi- ja suunnitteluvaiheessa, jolloin tehdään myös kaikki ne tilien 
maastotyöt, jotka on mahdollista tehdä jaon tässä vaiheessa. Arvio tärkeimmistä 
korvauksista esitetään jakosuunnitelman yhteydessä. Puustotilin laatiminen anne-
taan tarjouskilpailun perusteella ulkopuolisen metsäalan asiantuntijan (esimerkiksi 
metsähoitoyhdistyksen) tehtäväksi. Toimitusmiesten harkinnan mukaan voidaan 
myös muita erityisasiantuntemusta vaativia arviointi- yms. tehtäviä antaa toimis-
ton ulkopuolisten asiantuntijoiden suoritettavaksi. 

 
9. Perusparannusten toteuttaminen suunnitellaan huolellisesti. Uusjaossa toteutetaan 

vain kiinteistörungon parantamiseksi ja uuden palstajaotuksen käyttöönoton no-
peuttamiseksi tarvittavien perusparannusten suunnittelu- ja toteuttamisajankohdat 
jaksotetaan huolellisesti. Uusjakoalueen tie- ja kuivatusverkon perusparannustarve 
selvitetään jo uusjaon valmisteluvaiheessa ja esitetään kiinteistörunkosuunnitel-
massa.  Perusparannusten suunnittelu- ja toteuttamisaikataulu laaditaan siten, ettei 
niiden toteuttaminen pitkitä uusjaon läpimenoaikaa. Ensimmäisessä vaiheessa 
suunnitellaan ja toteutetaan jakosuunnitelman laatimisen ja uusien palstojen käyt-
töönoton kannalta tärkeät tie- ja kuivatushankkeet. Toisessa vaiheessa jakosuunni-
telman valmistumisen jälkeen suunnitellaan sellaiset perusparannushankkeet, jotka 
ovat jaon kannalta välttämättömiä, mutta joita ei vielä kiinteistörunkosuunnitel-
man laatimisvaiheessa ole suunniteltu. Näiden 2. vaiheen perusparannusten osalta 
uusjaossa tehdään rahoitus- ja toteuttamispäätökset, mutta niiden toteuttaminen 
voidaan jättää tapahtuvaksi jaon lopettamisen jälkeen. Muut uusjakoalueella tarvit-
tavat perusparannushankkeet (3. vaiheen perusparannukset) suunnitellaan ja toteu-
tetaan uusjaon ulkopuolella.  

 
10. Ympäristövaikutusten arviointitarve selvitetään uusjaon valmisteluvaiheessa. 

YVA -menettely ei ole kuitenkaan normaalisti tarpeen uusimuotoisissa uusjaoissa.  
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11. Maankäytön suunnittelutarve selvitetään uusjaon valmisteluvaiheessa. Osana uus-
jaon valmisteluvaihetta selvitetään kunnan, maakuntaliiton, eri viranomaisten, 
muiden yhteistyökumppaneiden ja maanomistajien näkemykset kohdealueen kaa-
voitus- ja muiden maankäyttösuunnitelmien laatimistarpeista. 

 
12. Päätökset puuston hakkuista, rakentamisluvista ja tilusten käytöstä tehdään uusja-

kokokousten ulkopuolella. Puumäärältään vähäisten tai metsäsuunnitelmien mu-
kaisten puuston hakkuiden, rakentamislupa-asioiden ja maa-ainesten käyttöön liit-
tyvien lupien lupamenettely tehdään nykyistä joustavammaksi siten, että lupakäsit-
tely siirretään tapahtuvaksi toimituskokousten ulkopuolella.  

 
13. Uusjaon toteuttamisvaiheen tehtävät aikataulutetaan jakosuunnitelman valmistut-

tua uudestaan. Resurssien mahdollisimman tasaisen käytön varmistamiseksi ja 
uusjaon toteuttamisvaiheen läpimenoajan pitämiseksi kohtuullisena on kaikki to-
teuttamisvaiheen tehtävät jakosuunnitelman valmistuttua tarkistettava ja tarpeen 
mukaan toimintaverkko on niiden osalta uudelleensuunniteltava.   

 
 

 Lähtökohta uutta uusjakoprosessia suunniteltaessa on ollut myös se, että jakokunnan koko 
rajataan sekä pinta-alalla että asianosaisten lukumäärällä mitattuna kohtuullisen pieneksi. 
Käytännössä uusjakoalueen tulisi olla peltopinta-alaltaan korkeintaan noin 800–1000 ha:n 
suuruinen. Käyttöyksiköiden (maatilojen) lukumäärällä mitattuna uusjakoalueen enimmäis-
koko tulisi olla noin 20–30 käyttöyksikköä.  
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  Vuosi                               
Tehtävä 1.     2.     3.     4.     5. 
1 TARVESELVITYSPROSESSI                         

1.1 Tarveselvitys                                     
2 TILUSJÄRJESTELYPROSESSI                         
2.1 Inventointi- ja suunnitteluvaihe                         

2.1.1 Projektisuunnitelma                          
2.1.2 Toimituskartta                             
2.1.3 Jyvitys                           
2.1.4 Omistusselvitykset                         
2.1.5 Piirirajankäynnit ja tilusvaihdot                            
2.1.6 Kohdekuvauksen laatiminen                                   
2.1.7 Uusjakosuunnitelman laatiminen                           

1. Uusjakosuunnitelman tavoitteet                            
2. Kiinteistörunkosuunnitelma                           
3. Jakosuunnitelma                                     

2.2 Toteuttamisvaihe                         
2.2.1 Tilojen yhdistäminen                          
2.2.2 Jakosuunnitelman rekisteröinti                         
2.2.3 Jakorajojen käyminen                           
2.2.4 Uusien tilusten haltuunotto                          
2.2.5 Siirtojen toteuttaminen                         
2.2.6 Tilikorvausten määrääminen                            
2.2.7 Tie-, rasite- ja erityiset oikeudet                           
2.2.8 Tiekuntien ja ojitusyhtiöiden perustaminen                          
2.2.9 Osakaskuntien järjestäytyminen                          
2.2.10 Korvaustilien maksatus                          
2.2.11 Toimituskustannusten osittelu                                     

2.3 Toimituksen lopettaminen                                     
3 PERUSPARANNUKSET                         
3.1 Perusparannushankkeet I                                    
3.2 Perusparannushankkeet II                                     
4. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI                         

4.1 Päätös YVA:n soveltamisesta                           
4.2 YVA -prosessi                                     

5. MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU                         
5.1 Kaavoitustarpeen selvitys                           
5.2 Kaavoitusprosessit                                     

6. JOHTAMISPROSESSIT                         
6.1 Uusjakohankkeen johtaminen                                    
6.2 Toimituskokoukset                                     

7. TUKIPROSESSIT                         
7.1 Kiinteistönmuodostus                                  
7.2 Valtion maanhankinta                              
7.3 Valvontatehtävät                                   
7.4 Yhteistoiminta sidosryhmien kanssa                                    
7.5 Tietovarastojen ylläpito                                     

 
 
 Kuva 9.1/1 Uusjaon mallitoimintaverkko 2003 
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 9.1.2 Prosessin läpimenoaika 
 
Uudelleensuunnitellun uusjakoprosessin läpimenoajaksi saatiin mallitoimintaverkolla lasket-
tuna sekä Mehtäkylän että Sarjankylän -tyyppisissä uusjaoissa noin neljä vuotta, josta valmis-
teluvaiheen kestoaika on noin puoli vuotta. Uudet palstat otetaan uudessa toimitusmenettely-
mallissa haltuun noin kolmen vuoden kuluttua siitä, kun uusjaon valmistelu on käynnistynyt 
(katso kuva 9.1/1). Mukana lasketuissa läpimenoajoissa eivät ole odotusajat (viiveet), joita 
mahdolliset oikeuskäsittelyt uusjaon toteuttamispäätöksen, jakosuunnitelman vahvistamisen 
ja toimituksen lopettamisen jälkeen hankkeen aikataululle aiheuttavat.  
 
Asiakkaiden kannalta oleellinen ero uusjaon nykyisen toimitusprosessin ja uuden prosessin 
välillä on se, että uudet palstat otetaan uudessa prosessissa haltuun vuotta aikaisemmin kuin 
nykyisessä prosessissa ja että koko hankkeen kestoaika on noin 1-3 vuotta lyhyempi kuin ny-
kyisen prosessin läpimenoaika (katso kuvat 8.3/3 ja 9.1/1). Aikasäästöt läpimenoajassa on 
saatu aikaan ennen kaikkea jättämällä pois uudiskartoitus ja aikaistamalla suunnitteluvaiheen 
tehtävien käynnistymistä jo valmisteluvaiheeseen, jolloin prosessi on saatu entistä etupainot-
teisemmaksi (katso taulukko 9.1/1). 

 
 Aikataululaskennan jälkeen uudistetun uusjakoprosessin kriittisiä tehtäviä, joiden viivästymi-

nen viivästyttää koko prosessin läpimenoa, ovat jakosuunnitelman vahvistamisen jälkeen 
suunniteltavat ja toteutettavat perusparannushankkeet (perusparannushankkeet II), jos niiden 
edellytetään olevan valmiina toimituksen lopettamisvaiheessa. Jos näitä 2. vaiheen peruspa-
rannushankkeita ei toteuteta tai sallitaan niiden toteuttaminen osittain uusjakohankkeen lopet-
tamisen jälkeen, kuten tilusjärjestelytiimi on esittänyt (TJ-tiimi 2002a s. 19–21), kriittisiksi 
tehtäviksi muodostuvat uudistetussa prosessissa kohdekuvauksen laatimiseen liittyvät tehtä-
vät, korvausten käsittely (osittelusta poikkeamisen tilin, puustotilin ja tuottokunnon tilin laa-
timinen) sekä toimituskartan viimeistelytehtävät. Myös uusjaon valmisteluvaiheen tehtävät 
ovat siinä mielessä kriittisiä, että valmisteluvaiheen pitkittyminen siirtää varsinaisen uusjako-
prosessin käynnistymistä. 
 
Resurssien tasaus ja aikataululaskenta vaati useita laskentakierroksia. Jokaisella laskentakier-
roksella suoritettiin kriittisten tehtävien kustannusjyrkkyystarkastelu, jonka perusteella kriitti-
sen polun tehtävien kestoaikoja lyhennettiin ensisijaisesti niissä tehtävissä, joissa oli pienin 
kustannusjyrkkyys (Katso kohta 8.1.8).  
 
Toimituksen suorittavan toimitustiimin tulee olla mukana hankkeen resurssi- ja aikataululas-
kennassa. Tässä työssä saadun kokemuksen perusteella aikataululaskennan laskentakierros 
voi koostua seuraavantyyppisistä vaiheista: 
 

1. Lasketaan toimintaverkon kriittinen polku (kriittiset polut) ja valitaan tarkempaan 
analyysiin ne kriittisen polun tehtävät, joiden läpimenoaikaa voidaan lyhentää ot-
taen huomioon käytettävissä olevat resurssit ja muut prosessin sisäiset ja ulkoiset 
reunaehdot. 

  
2. Arvioidaan jokaisen tehtävän osalta erikseen, kuinka monta työpäivää sen kestoai-

kaa (T1-T2) voidaan edellä mainitut resurssi- ja muut rajoitukset huomioiden ly-
hentää ja mitä lyhentäminen vaikuttaa eri henkilökuntaryhmien tehtävän toteutta-
miseksi käyttämiin työmääriin ja mahdollisesti työajan yksikkökustannuksiin. 
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3. Lasketaan erikseen jokaisen kriittisen polun (polkujen) tarkastelussa mukana ole-
van tehtävän kustannusjyrkkyys (katso kohta 8.1.8). 

 
4. Lyhennetään kriittisen polun (polkujen) tehtävistä sen läpimenoaikaa, jonka kus-

tannusjyrkkyys on pienin. Jos kahdella tai useammalla tehtävällä on sama kustan-
nusjyrkkyys, lyhennetään sen tehtävän läpimenoaikaa, jonka kesto on pisin. Har-
kinnan mukaan kustannusjyrkkyys valintakriteerinä voidaan kuitenkin ohittaa, jos 
jonkin tehtävän keston lyhentämiseen on olemassa muita perusteltuja syitä. 

 
5. Lasketaan koko prosessiin läpimenoaika ja resurssikuormitukset uusilla tehtävien 

läpimenoajoilla ja tehdään mahdollisesti tarvittavat resurssitasaukset. 
 
6. Läpimenoaikojen lyhentämistä voidaan jatkaa suorittamalla tämän jälkeen uusia 

laskentakierroksia teoriassa siihen saakka, kunnes yhden aikayksikön lyhentämi-
sestä aiheutuva välitön lisäkustannus on suurempi kuin välillisissä kustannuksissa 
saatu säästö. Tällöin on saavutettu kustannusoptimi (katso kohta 8.1.8). Käytän-
nössä uusjakohankkeissa uusjakotiimin rakenne, käytettävissä olevat resurssit ja 
toiminnan muut reunaehdot sanelevat läpimenoajan minimin. 

 
 

 Kun uusjaon tehtävien kestoja lyhennetään, eri tehtävien kustannusrakenteeseen aiheutuu 
muutoksia muun muassa siksi, että tehtävään joudutaan resurssipulan johdosta kiinnittämään 
kalliimpia resursseja (esimerkiksi teknikko avustamaan maastokartoittajaa maastotöissä), 
palkkaamaan toimiston ulkopuolisia henkilöitä suorittamaan tehtävää (esimerkiksi ulkopuoli-
nen rakennusmestarin tekemään rakennusarviota) tai tehtävän suorittamiseksi joudutaan 
hankkimaan tai vuokraamaan uutta kalustoa (esimerkiksi mittauslaitteita kartoitustehtäviin). 

 
 Osa uusjaon tehtävistä on sellaisia, ettei niiden kestoaikaa voida juurikaan lyhentää (esimer-

kiksi lausuntojen tai ministeriön rahoituspäätöksen antamisen kestoaika). Osalla tehtävistä 
taas on käytännön sanelemia reunaehtoja, jotka on otettava huomioon aikataululaskennassa. 
Kuten esimerkiksi urakoitsijoiden konekapasiteetin rajallisuus ja se, että salaojitushankkeet 
on viljelmillä jaksotettava useammalle kenttäkaudelle, jottei viljelmien tuotantotoiminta vai-
keudu liikaa salaojitusten johdosta. 

 
 

 9.1.3 Prosessin työmenekki ja kustannukset 
 
Työmenekki 
 
Aikasäästön ohella uusi uusjaon toimitusprosessi aiheuttaa oleellista säästöä prosessin työ-
menekissä ja kustannuksissa. Mehtäkylän aineistolla laskien säästö työmenekissä on toteutu-
neeseen työmenekkiin verrattuna noin 22 % (katso taulukko 9.1/1). 
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 Taulukko 9.1/1  Uusjaon toimintaverkko 2003:lla laskettu ja Kalajoen kunnan Mehtäky-
län uusjaossa toteutunut uusjaon työmenekki 

 
Malli "Mehtäkylä" (peltoa noin 300 ha, kokonaisala noin 700 ha)   
  Työmäärä           

  
Toimintaverkko 
2003  

Mehtäkylä / toteu-
tunut  Ero (malli / toteutunut) 

Vaihe Työpäivää % Työpäivää % Työpäivää % 
Valmistelu 265 23 136 9 129 95 
Inventointi ja 582 51 999 68 -417 -42 
suunnittelu             
Toteutus 303 26 335 23 -32 -10 
Yhteensä 1150 100 1470 100 -320 -22 

 
 
Vastaavasti Sarjankylän uusjaossa uudella toimintaverkolla laskettu työmenekki on noin 38 
% pienempi kuin uusjaossa toteutunut työmenekki (katso taulukko 9.1/2). 
 

 
Taulukko 9.1/2  Uusjaon toimintaverkko 2003:lla laskettu ja Nivalan kunnan Sarjanky-

län uusjaossa toteutunut uusjaon työmenekki 
 

Malli "Sarjankylä" (peltoa noin 1150 ha, kokonaisala noin 1700 ha)   
  Työmäärä           

  
Toimintaverkko 
2003 

Sarjankylä / toteu-
tunut Ero (malli-toteutunut) 

Vaihe Työpäivää % Työpäivää % Työpäivää % 
Valmistelu 397 21 170 6 227 134 
Inventointi ja 1086 58 1602 53 -516 -32 
suunnittelu             
Toteutus 384 21 1261 42 -877 -70 
Yhteensä 1867 100 3033 100 -1166 -38 

 
 
Kuvassa 9.1/2 on verrattu Mehtäkylän olosuhteissa uusjaossa toteutunutta suhteellista työ-
menekkiä (=100 %), nykyistä uusjaon toimitusprosessia kuvaavalla uusjaon perustoiminta-
verkolla (perusmalli) laskettua työmenekkiä (=97 %) ja uudistettua toimitusprosessia kuvaa-
valla toimintaverkolla (malli 2003) laskettua työmenekkiä (=78 %) toisiinsa. 
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Kuva 9.1/2  Uusjaon nykyistä toimitusprosessia kuvaavalla toimintaverkolla (perus-

malli) ja uudistettua toimitusprosessia kuvaavalla toimintaverkolla (mal-
li 2003) laskettu työajankäyttö suhteessa Mehtäkylän uusjaossa toteutu-
neeseen työajankäyttöön  

 
 
Kuvasta 9.1/3 ilmenee kokonaistyöajankäytön jakautuminen henkilöryhmittäin laskettuna 
uusjaon perustoimintaverkolla (perusmalli) ja uudella toimintaverkolla (malli 2003) Mehtä-
kylän tyyppisissä olosuhteissa ja verrattuna niitä Mehtäkylän uusjaossa toteutuneisiin työ-
menekkeihin. 
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Kuva 9.1/3 Uusjaon nykyistä toimitusprosessia kuvaavalla toimintaverkolla (perus-

malli) ja uudistettua toimitusprosessia kuvaavalla toimintaverkolla (mal-
li 2003) lasketut uusjaon kokonaistyömenekit ja Mehtäkylän uusjaossa 
toteutunut työmenekki (työpäivää) henkilöryhmittäin  

 200 = DI tai vastaava  
 201+202 = AMK-insinööri / teknikko / maastokartoittaja tai vastaava 

203 = sisäkartoittaja tai vastaava 
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Kuvassa 9.1/4 on esitetty toimintaverkoilla lasketut eri henkilöryhmien suhteelliset työajan-
käytöt Mehtäkylän uusjaossa toteutuneisiin työaikatietoihin verrattuna (Mehtäkylä = 100). 
Yleisestä trendistä poiketen toimitusinsinöörin (DI) työajankäyttö on toimintaverkoilla kuva-
tuissa prosesseissa kasvanut uusjaossa toteutuneeseen työajankäyttöön nähden. Tämä johtuu 
siitä, että hankkeen valmisteluvaiheen uudet tehtävät ja prosessin aikaisempaa huolellisempi 
suunnittelu lisäävät toimitusinsinöörin työpanosta Mehtäkylän uusjaossa toteutuneeseen työ-
ajankäyttöön nähden. 
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Kuva 9.1/4 Uusjaon nykyistä toimitusprosessia kuvaavalla toimintaverkolla (perus-

malli) ja uudistettua toimitusprosessia kuvaavalla toimintaverkolla (mal-
li 2003) lasketut uusjaon kokonaistyömenekit suhteessa Mehtäkylän uus-
jaossa toteutuneeseen työmenekkiin (Mehtäkylä = 100) henkilöryhmit-
täin  

 200 = DI tai vastaava  
 201+202 = AMK-insinööri / teknikko / maastokartoittaja tai vastaava 

203 = sisäkartoittaja tai vastaava 
 
 

Toimituskustannukset 
 
Uutta prosessia kuvaavalla toimintaverkolla (toimintaverkko 2003) lasketut uusjaon toimitus-
kustannukset ovat Mehtäkylän olosuhteissa noin 402 000 euroa (570 €/ha). Säästöä kustan-
nuksissa saadaan Mehtäkylän uusjaossa toteutuneisiin kustannuksiin verrattuna noin 83 000 € 
eli noin 17 %. Ero työajankäyttösäästöä (22 %) pienempään kustannussäästöön johtuu siitä, 
että toimintaverkolla kuvatussa toimitusprosessissa diplomi-insinöörin suhteellisen työmää-
rän osuus kokonaistyömäärästä on kasvanut (katso kuva 9.1/5).      
 
 



 

 

175  

0
100000
200000
300000
400000
500000
600000

Työvaihe

To
im

itu
sk

us
ta

nn
uk

se
t (

€)

Mehtäkylä Perusmalli Malli 2003

Mehtäkylä 44500 323300 117800 485600
Perusmalli 47000 330600 114400 492000
Malli 2003 92400 203100 106800 402300

Valmistelu Inventointi ja 
suunnittelu Toteutus Yhteensä

 
 
Kuva 9.1/5  Uusjaon nykyistä toimitusprosessia kuvaavalla toimintaverkolla (perus-

malli) ja uudistettua toimitusprosessia kuvaavalla toimintaverkolla (mal-
li 2003) lasketut ja Mehtäkylän uusjaossa toteutuneet toimituskustan-
nukset uusjaon eri vaiheissa 

 
 

Sarjankylän tyyppisissä olosuhteissa uutta prosessia kuvaavalla toimintaverkolla lasketut 
toimituskustannukset ovat noin 640 000 euroa (noin 380 €/ha) eli noin 42 % pienemmät kuin 
Sarjankylän uusjaossa toteutuneilla työmenekkitiedoilla lasketut toimituskustannukset (650 
€/ha). Uutta prosessia kuvaavalla toimintaverkolla laskettu Sarjankylän uusjaon työajankäyt-
tö oli noin 38 % pienempi kuin uusjaossa toteutunut työajankäyttö (katso taulukko 9.1/2). Se 
että Sarjankylässä toimintaverkolla laskettu kustannussäästö on toimintaverkolla laskettua 
työmenekkisäästöä suurempi, johtuu siitä, että mallitoimintaverkossa AMK-insinöörien ja 
teknikoiden työajankäyttöä eri tehtäviin on korvattu yksikkökustannuksiltaan halvemmalla 
maastokartoittajien työllä. Sarjankylän pinta-alayksikköä kohti (€/ha) lasketut Mehtäkylää 
pienemmät toimituskustannukset selittyvät Sarjankylän suhteellisesti suuremmalla metsäpinta-
alalla. 
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 10 JOHTOPÄÄTÖKSET   
 
 Uusjakoprosessin uudelleensuunnittelu ja mallintaminen toimintaverkkotekniikalla konfir-

moivat tutkimuksen työhypoteesia. Prosessin läpimenoaikaa voidaan todennäköisesti lyhentää 
merkittävästi nykyisestä. Samalla voidaan saavuttaa myös selviä kustannussäästöjä uusjaon 
toimituskustannuksissa hankkeiden lopputulosten siitä ainakaan sanottavasti muuttumatta.  
Laajuudeltaan kohtuulliseksi rajattu uusjako on näin toteutettavissa alusta loppuun noin 4-5 
vuodessa ja maanomistajat voivat ottaa uudet palstat käyttöönsä noin kolmen vuoden kuluttua 
siitä, kun uusjaon toteuttamispäätös on tehty. 

 
 
 Tulosten luotettavuuden ja yleistettävyyden arviointi 
 
 Toimintaverkkotekniikalla mallinnettu prosessi antaa oikean kuvan hankkeen läpimenoajasta 

ja työajankäytöstä ehdolla, että toimintaverkko sisältää prosessin kaikki tehtävät ja että tehtä-
vien keskinäiset riippuvuudet, kestoajat ja työmääräarviot ovat oikeita.  Uusjako on tuotanto-
prosessi, jolle on tyypillistä suhteellisen tarkasti määritelty ja konkreettinen tavoite, ennakolta 
hyvin määritelty ja kuvattu lopputulos, selkeä ennakkokäsitys tehtävien vaatiman työn sisäl-
löstä ja työprosesseista sekä mahdollisuus arvioida kokemusperäisesti tehtävien vaatimat 
työmäärät ja kalenterikestot. Tämän typpisen hankkeen osalta riskit läpimenoajan pitkittymi-
sestä tai kustannusarvion ylittymisestä keskittyvät viiveisiin, joita odotusajat prosessin eri 
vaiheissa aiheuttavat. 
 
Tässä tutkimuksessa laskentaperusteiden luotettavuutta on pyritty lisäämään siten, että on 
käytetty toteutuneiden uusjakojen työajankäyttöä ja läpimenoaikoja laskettaessa lähtötietoina 
näissä uusjaoissa dokumentoituja arvoja. Toimintaverkolla mallinnettujen prosessien osalta 
laskentaperusteita taas on pyritty varmentamaan valitsemalla eri tehtävien työmäärien mit-
tayksiköt aikaisemmista uusjaoista saatujen käytännön kokemusten perusteella siten, että teh-
tävien tekemiseksi tarvittavat resurssit ovat niiden avulla helposti ja luotettavasti määritettä-
vissä.    
 
Laskentaperusteiden luotettavuutta on edelleen pyritty varmentamaan siten, että uusjaon toi-
mintaverkon laatimisvaiheessa eri tehtävien (työpakettien) toteuttamiseksi tarvittavien työ-
määrien odotusarvot on arvioitu PERT -menetelmällä kolmen työmääräarvion perusteella. 
Tämän jälkeen ylemmän tason tehtävien, osaprosessien ja koko uusjaon työmääräarviot on 
saatu laskemalla yhteen eri tehtävien työmäärät alhaalta ylöspäin. Tämän niin sanotun paloit-
telumenetelmän vahvuudeksi on todettu se, että työntekijät yleensä osaavat osatehtävätasolla 
parhaiten arvioida resurssitarpeet ja siksi menetelmän antamista työmääräarvioista karsiutuu 
pois liika optimistisuus.  
 
Uusjaon toimintaverkkoa laadittaessa uusjakotiimin tulee arvioida toimintaverkon tehtävien 
vaatima työmäärä ja kestoaika tapauskohtaisesti. Tällöin on otettava huomioon, että uusjako-
jen kestoaikaan ja työmääriin vaikuttavia hankkeen sisäisiä tekijöitä ovat muun muassa uus-
jakoalueen laajuus, jako-osakkaiden lukumäärä, uusjaon vaikeusaste ja uusjakoon liittyvien 
perusparannushankkeiden määrä.  
 
Mallitoimintaverkko rakentuu lähtöolettamukselle, että uusjakojen kestoaikaa voidaan tietyil-
lä prosessin uudistamiseen liittyvillä toimenpiteillä oleellisesti lyhentää ja toimituskustannuk-
sia alentaa, jos muut kestoaikaan ja kustannuksiin vaikuttavat tekijät pysyvät muuttumattomi-
na. Viiveitä uusjakoprosessin etenemiselle aiheuttavat kuitenkin myös oikeudenkäynnit eri-
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tyisesti uusjaon käynnistämis- ja jakosuunnitelman hyväksymisvaiheessa, resurssiongelmat, 
kuten esimerkiksi toimitusinsinöörin tai muiden avainhenkilöiden pitempiaikainen sairastu-
minen tai vaihtuminen tai töiden ruuhkautuminen. Näiden tekijöiden vaikutusta uusjaon kes-
toaikaan tai työmääriin ei tässä tutkimuksessa ole selvitetty, mutta kokemusperäisen arvion 
mukaan niiden työmäärää lisäävä yhteisvaikutus voi olla jopa 20–30 %. Toisaalta näiden teki-
jöiden vaikutuksia voidaan ainakin osittain pienentää kartoittamalla riskit ennakolta ja varau-
tumalla niihin jo uusjaon projektisuunnitelmaa laadittaessa.   
 
Mallitoimintaverkon muunneltavuus ja uusjaon toimitusprosessin vakiintunut sisältö ja en-
nustettavuus antavat mahdollisuuden käyttää tutkimuksen tuloksia samantyyppisten uusjako-
jen työmenekkien ja läpimenoaikojen arvioimiseen. Parhaiten mallitoimintaverkko soveltuu 
kooltaan pienehkön (peltopinta-ala on noin 300–900 ha, metsäpinta-ala noin 200–1 000 ja 
käyttöyksiköiden (aktiivitilojen) lukumäärä noin 10–30), mutta tehtäväsisällöltään monipuo-
lisen uusjaon kuvaamiseen. Mallitoimintaverkko on kuitenkin suunniteltu monikäyttöiseksi 
siten, että siinä olevia osaprosesseja, työvaiheita ja tehtäviä voidaan ottaa mukaan tai jättää 
pois suunniteltavasta toimintaverkosta kulloisenkin uusjakohankkeen tarpeiden mukaisesti. 
Esimerkkejä tapauskohtaisesti mukaan otettavista tehtävistä ovat maankäytön suunnittelu, 
ympäristövaikutusten arviointi, siirrot ja perusparannusprosessien eri osahankkeet. Mallitoi-
mintaverkkoa asiantuntevasti räätälöimällä sillä voidaan kuvata tarvittaessa muutaman kiin-
teistön välinen tilusvaihtotyyppinen järjestely ja laajimmillaan sillä voidaan mallintaa perin-
teinen maaseutukylän maatilauusjako. 
 
Toimintaverkkotekniikan käyttäminen uusjakohankkeen mallintamisessa edellyttää, että uus-
jakotiimillä on käytettävissään projektinhallintaohjelmisto ja sen käyttöön perehtynyt henkilö. 
Toimintaverkon laatiminen mallitoimintaverkon avulla vaatii toimitustiimiltä arviolta noin 2-
4 päivän työpanoksen sen jälkeen, kun uusjaon tarveselvitys on valmistunut. Uusjakoproses-
sin etenemisen seuraamiseksi laadittua toimintaverkkoa on päivitettävä säännöllisesti jaon ai-
kana työaika- ja kustannustietojen osalta. Tähän voidaan arvioida kuluvan työaikaa tavan-
omaisessa uusjakohankkeessa noin 0,2–0,5 työpäivää/kuukausi. 
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 11 LOPUKSI 
  
 Tutkimuksen kuluessa on tullut ilmi eräitä toimenpiteitä, joiden osalta nykyistä uusjakopro-

sessia on uudistettava, jos halutaan lyhentää uusjakojen läpimenoaikaa ja pienentää toimitus-
kustannuksia. Tutkimuksen lopuksi näistä toimenpiteistä esitetään suositusluonteinen yhteen-
veto.  

 
 Kiinteistörunkosuunnitelma  

  
Uusjaon valmisteluvaiheen ja siinä tehtävän analyyttisen uusjaon esisuunnittelun sekä tar-
veselvitysten merkitys kasvaa. Niiden avulla voidaan rajata kohteet, joissa uusjakoja on mah-
dollista käyttää siten, että voidaan kohtuullisin kustannuksin saavuttaa tarkoituksenmukainen 
lopputulos riittävän nopeasti ja asianosaisten oikeusturvaa vaarantamatta.  

 
 Uusjaon kohdekohtaisen tarveselvityksen tulee varmistaa se, että suunnitellut hankkeet ovat 

asiakkaiden tarpeista lähteviä ja taloudellisesti kannattavia ja että niukat tuotantoresurssit ja 
valtion rahoitustuki kohdennetaan toiminnan tavoitteiden kannalta oikeisiin kohteisiin. Tässä 
tarkoituksessa uusjaon tarveselvitysvaiheessa nykyisin laadittavaa toimenpide-ehdotusta voi-
daan täydentää asiantuntijaselvitysten ja maanomistajien kanssa käytävien tavoitekeskustelu-
jen perusteella kohdealueen kiinteistörunkosuunnitelmaksi.  

 
 Kiinteistörunkosuunnitelmassa esitetään yleissuunnitelmatasolla alueen uusi kiinteistörunko 

eli jaon jälkeistä tilannetta kuvaava tie- ja peruskuivatusverkko sekä peltojen karkea tuotanto-
lohkojaotus. Kiinteistörunkosuunnitelmalla täydennetty toimenpide-ehdotus antaa nykyistä 
tarkemmat lähtötiedot hankkeen hyöty-kustannusanalyysin tekemiselle, uusjaon projekti-
suunnitelman laatimiselle ja hankkeesta tiedottamiselle sekä nopeuttaa valmisteluvaiheen jäl-
keistä uusjaon toteuttamista.  

  
 

 Tavoitekeskustelut 
 
 Maanomistajille uusjaon valmisteluvaiheessa pidettävien tiedotustilaisuuksien lisäksi voidaan 

osana uusjaon tarveselvitystä järjestää maanomistajien kanssa henkilökohtaisia tavoitekeskus-
teluja. Keskusteluissa tulee selvittää maanomistajien tavoitteet kohdealueen maankäytön ra-
kenteiden kehittämiselle ja pohtia uusjaon tarjoamia mahdollisuuksia näiden tavoitteiden to-
teuttamiseksi. Samalla tavoitekeskusteluista saadaan lähtötietoja alueen kiinteistörunkosuun-
nitelman laatimiselle ja uusjaon toteuttamiskelpoisuusselvityksen tekemiselle.  

 
 

Alueelliset yhteistyöryhmät 
 
 Tiedottamisen ja yhteistyön tehostamiseksi on harkittava Ruotsin mallin mukaisten, tärkeim-

mistä sidosryhmistä koostuvien alueellisten (seutu- tai maakunnallisten) yhteistyöryhmien 
koollekutsumista. Yhteistyöryhmien tehtävänä voi olla tulevien tarveselvityskohteiden valinta 
ja mahdollisesti hankkeiden toteuttamisjärjestyksestä päättäminen. Lisäksi alueellinen yhteis-
työryhmä voi toimia uusjakohankkeiden ohjausryhmänä jakojen valmisteluvaiheessa ja avus-
taa toimitusmiehiä erikseen sovittavilla tavoilla uusjakojen arviointi- ja suunnittelutehtävien 
toteuttamisessa. Yhteistyöryhmät voivat myös edesauttaa uusjakotoiminnan tunnetuksi teke-
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mistä ja integroivat toiminnan nykyistä paremmin osaksi maaseutualueiden ohjelmaperusteis-
ta aluekehitystyötä.  

 
 

Hankkeiden keskinäinen toteuttamisjärjestys 
 
 Jos uusjakojen kysyntä kasvaa Maanmittauslaitoksen ennakoimalla tavalla, tulee hankkeiden 

keskinäisen toteuttamisjärjestyksen määrääminen yhä keskeisemmäksi tarveselvitysvaiheen 
tehtäväksi. Yksinkertainen keino hankkeiden priorisointiin on tarveselvityksen perustella teh-
tävä arvio hankkeiden keskinäisestä taloudellisesta kannattavuudesta esimerkiksi niille laske-
tun sisäisen koron perusteella. Toinen mahdollisuus on arvioida entistä laajemmin hankkei-
den yhteiskunnallisia vaikutuksia yhteistyössä maanomistajien ja eri sidosryhmien kanssa ja 
määrätä hankkeiden toteuttamiskelpoisuus ja -järjestys tältä pohjalta. Jos uusjaot tulevaisuu-
dessa kytketään nykyistä enemmän osaksi maakuntien ohjelmaperusteista aluekehitystyötä, 
voi olla tarkoituksenmukaista, että maakuntahallinto päättää tällöin myös hankkeiden toteut-
tamisjärjestyksestä. 

 
 

Uusjakoalueiden rajaus ja asianosaisten kuuleminen 
 
 Uusjakoalueet on tähän saakka rajattu usein liian suuriksi, mikä on osaltaan pitkittänyt uusja-

kojen kestoajat normaalistikin 8-12 vuoteen. Ylisuuria uusjakoja ei enää tule käynnistää. Uus-
jakoalueen rajauksen on perustuttava tiukkaan tarkoituksenmukaisuusharkintaan ja hakijaläh-
töisyyteen siten, että toimitukset rajataan alueellisesti mahdollisimman suppeiksi hankkeiksi.  
Jos tämä toimintamalli johtaa jakoalueen liikaan pirstoutumiseen, hanke on jätettävä toteut-
tamatta.    

 
 Hakijalähtöisyys merkitsee myös sitä, että uusjaon tarveselvityksen tekemisen tulee perustua 

alueen maanomistajien aloitteeseen. Lisäksi uusjaon toimeenpano edellyttää hankeen valmis-
teluvaiheessa todennettua selvää maanomistajien kannatusta. Lähtökohtaisesti maaomistajien 
mielipide hankkeen toimeenpanon suhteen on selvitettävä sopivalla tavalla osana toteuttamis-
kelpoisuusselvitystä. Toimiva menetelmä tässä selvityksessä voisi olla ruotsalaismallin mu-
kainen mielipidetiedustelu. 

 
Uusjaon projektisuunnitelma 
 

 Uusjaon projektisuunnitelman laatimismenettely ja sisältö on uusjakoprosessia uudistettaessa 
yhdenmukaistettava. Projektisuunnitelmassa on esitettävä yksityiskohtaisesti hankkeen eri 
työvaiheiden tehtävät ja osatehtävät, henkilö- ja muiden resurssien tarve eri tehtäville ja teh-
tävien toteuttamisaikataulut. Projektisuunnitelmassa uusjakoprosessi voidaan kuvata toimin-
taverkolla, jolloin prosessin ohjaus sekä hankkeen aikataulu- ja kustannusvalvonta voivat ta-
pahtua tämän toimintaverkon avulla.   

 
    

Jyvitys ja muut arviointitehtävät  
 
 Uusjaon jyvitys näyttää olevan nykymuodossaan paljon maastotöitä vaativa ja uusjaon tarpei-

siin ylimitoitettu (näennäistarkka). Euroopan Unionin kaavailema pinta-alaperusteinen ja tuo-
tantosuunnasta riippumaton maatalouden tulotuki aiheuttaa myös paineita jyvitysohjeiden 
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tarkistamiseen.  Mahdollisuudet jyvityksen pelkistämiseen on selvitettävä. Eräs vaihtoehto on 
luokitella tilukset saksalaisen ja alankomaalaisen mallin mukaisesti ennalta sovittuihin arvo-
luokkiin, joille on määrätty kunkin luokan arvoa kuvaava keskimääräinen jyväluku. Metsäti-
lusten osalta jyvitys voi perustua alueellisen metsäsuunnitelman tietoihin, jos ne ovat käytet-
tävissä.  

 
 Toimitusmiesten harkinnan mukaan metsätilusten kuviointi ja jyvitys sekä puuston arviointi, 

peltojen tiluskuviointi ja jyvitys, tilusten tuottokunnon arviointi, rakennusarviointitehtävät ja 
mahdollinen siirtojen suunnittelu sekä erilaisten korvaustilien laskenta voidaan kilpailuttaa ja 
antaa ulkopuolisten asiantuntijoiden tehtäväksi samalla tavalla kuin nykyisin jo tehdään pe-
rusparannushankkeiden, maankäytön suunnittelutehtävien ja ympäristövaikutusten arvioinnin 
kohdalla. Tällä menettelyllä on mahdollista tarpeen mukaan tasoittaa resurssien kysyntähuip-
puja ja nopeuttaa toimitusprosessin läpimenoa.  

 
 

Jakosuunnitelma 
 
 Uusjaon jakosuunnitelman laatimista voidaan aikaistaa tapahtuvaksi rinnan uusjaon kohde-

kuvauksen laatimiseen liittyvien tehtävien kanssa.  Tämä voi tapahtua siten, että uusjaon 
valmisteluvaiheessa laaditaan kiinteistörunkosuunnitelma, joka täydennetään tarvittavien pe-
russelvitysten jälkeen uusjaon käynnistyttyä alustavaksi uusjakosuunnitelmaksi. Alustava 
uusjakosuunnitelma laaditaan käyttöyksikkötasoisena ja sitä laadittaessa otetaan huomioon 
myös käyttöyksikön vuokratilusten sijainti jaon jälkeisessä tilanteessa.  

 
 

Perusparannukset 
 
 Tarve nopeuttaa uusjakojen tuotantoprosessia merkitsee myös sitä, että uusjakojen yhteydessä 

toteutettavien tie- ja kuivatusverkon perusparannushankkeiden määrä ja aikataulut on suunni-
teltava entistä huolellisemmin ja yksityiskohtaisemmin. Lähtökohta on, että uusjaossa toteute-
taan vain kiinteistörungon parantamiseksi ja uusien palstojen nopean käyttöönoton turvaami-
seksi välttämättömät perusparannusinvestoinnit.  

 
 Vaatimus siitä, että uusjakosuunnitelman valmistumisen jälkeen suunniteltavat perusparan-

nushankkeet (2. vaiheen perusparannushankkeet) tulee toteuttaa uusjaon aikana, aiheuttaa ris-
kin uusjaon läpimenoajan pitkittymisestä. Tästä syystä on kehitettävä menettelytapoja, joiden 
avulla voidaan sallia jakosuunnitelman valmistumisen jälkeen suunniteltavien tie- ja kuiva-
tushankkeiden toteuttaminen tarvittaessa myös jaon lopettamispäätöksen jälkeen.  

 
  

Maankäytön suunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi 
 

 Maankäytön suunnittelun yhdistäminen uusjakoon turvaa tasapuolisen ja oikeudenmukaisen 
järjestelyn lopputuloksen alueilla, joilla on tarvetta toisaalta tilusjärjestelyihin ja toisaalta 
maankäytön ohjaamiseen kaavoituksen avulla. Mahdolliset uusjakoalueen kaavoitushankkeet 
tehdään uusjakoprosessin ulkopuolella. Uusjakoalueen kaavoitustarve tulee kuitenkin selvit-
tää uusjaon valmisteluvaiheessa, jotta uusjako- ja kaavoitusprosessit voidaan tarvittavilta osin 
niveltää yhteen. 
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 Ympäristövaikutusten arviointi ei normaalisti ole tarpeen uusjaon yhteydessä. YVA -
menettelyn tarve on kuitenkin syytä selvittää uusjaon valmisteluvaiheessa samalla tavalla 
kuin kaavoitustarvekin.   

 
  Metsäsuunnitelma  

 
Mikäli uusjakoalueeseen kuuluu metsätiloja tai maatilojen metsälöitä, joiden tilukset vaihtu-
vat, voidaan niille laatia uusien tilusten nopean käyttöönoton varmentamiseksi Ruotsin mallin 
mukaiset tilakohtaiset metsäsuunnitelmat.  

 
Valvontatehtävät 

 
 Uusjaossa tapahtuva puuston hakkuulupien, rakentamislupien ja maa-ainesten käyttölupien 

myöntämismenettely tulee siirtää uusjakojen toimituskokousten ulkopuolella tapahtuvaksi. 
Tämä nopeuttaa lupamenettelyä ja antaa enemmän joustoa toimituskokousten järjestämiseen.  

 
 

Uusjaon kustannusten, aikataulun ja tehtävien toteutumisen seuranta 
   
Uusjakoprosessin suorituskyvyn mittaamisessa Maanmittauslaitoksessa käytössä oleva tasa-
painotettu mittaristo soveltuu kuvaamaan uusjakoprosessin kokonaistilannetta. Talouden ja 
resurssienkäytön mittareiksi otetut prosessin valmistumisastetta osoittavat painoluvut (muun-
netut hehtaarit) ovat kuitenkin laskentaperusteiltaan vanhentuneita eivätkä kuvaa nykyistä 
JAKO -tuotantoympäristössä tehtävän uusjaon työajankäyttöä. Tästä syystä toimintaverkkoon 
perustuvan projektisuunnitelman ja tuloksen arvoon perustuvan kustannusvalvonnan ottami-
nen osaksi uusjakojen talouden ja resurssienkäytön seurantaa täydentäisi oleellisesti nykyisen 
seurantajärjestelmän antamaa kuvaa uusjakohankkeiden etenemisestä. 
 
 
Takuuhinta 
 
Uusjakojen kustannustehokkuuden lisäämiseksi Maanmittauslaitoksessa tulee ottaa käyttöön 
Ruotsin mallin mukainen takuuhintajärjestelmä. Siinä maanmittaustoimisto lupaa tehdä toteu-
tettavaksi suunnitellun uusjakohankkeen ennakkoon sovittavilla reunaehdoilla tiettyyn takuu-
hintaan (esimerkiksi 500 €/ha). Mikäli uusjaon toimituskustannukset nousevat sovitun hinta-
katon yli, jää kustannusylitys maanmittaustoimiston vastattavaksi.  Takuuhinnan käyttöönotto 
varmentaa myös hankkeiden pysymistä suunnitelluissa aikatauluissa, koska kokemusperäises-
ti tiedetään, että hankkeiden pitkittyminen suunnitelluista aikatauluista lisää niiden kustan-
nuksia. 
 
Uusjakoprosessin läpimenoajan oleellisen lyhenemisen johdosta prosessin lopputulokseen ja 
edellä esitettyihin suosituksiin voi liittyä prosessin eri toimijoiden näkökulmista tarkasteltuna 
myös joitakin haittapuolia, joita tämän tutkimuksen yhteydessä ei kuitenkaan ole ollut mah-
dollista tarkemmin analysoida.    
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      Liite A 
        

 UUSJAKOPROSESSIN OSITUS TEHTÄVIIN JA OSATEHTÄVIIN  
 
 

 1.  TARVESELVITYSPROSESSI 
 

1.1 Hakemus / aloite 
 
 Uusjakohankkeen valmisteluvaiheen käynnistämiseen vaaditaan pääsääntöisesti hakemus. Aloitteen-

tekijöinä voivat toimia kohdealueen maanomistajat, aluekehitys- tai aluehallintoviranomainen, kunta, 
kiinteistörakenteeseen vaikuttavan hankkeen toteuttaja (hankeuusjako) tai KML:n 68 §:n mukaisessa 
hankkeessa maanmittaustoimisto. 

 
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Rekisteriyksiköt Hakija / KTJ *) 
Omistustiedot Hakija / KTJ 
Henkilötiedot Hakija /VKR 

 *) Lyhenteet selitetty liitteen lopussa. 
  
 Lopputulos: 
 Kirjallinen hakemus uusjaon tarveselvityksen tekemiseksi. 
 
 

1.2 Päätös valmisteluvaiheen käynnistämisestä 
 
 Uusjaon valmisteluvaihe alkaa, kun maanmittaustoimisto antaa joko hakemuksesta tai omasta aloit-

teestaan määräyksen tarveselvityksen tekemiseksi. Määräys voi olla joko toimitusinsinöörille annetta-
va toimitusmääräys tai hankkeiden valmisteluun erikoistuneelle toimitustiimille annettava tehtäväk-
sianto. 

 
 Lähtötiedot: 

Tieto Tietolähde 
Toimitusnumero JAKO 
Ennusteet /laajuustiedot Hakija / KTJ 

  
 Lopputulos: 
 Päätös valmisteluvaiheen käynnistämisestä (toimitusmääräys). 
 
 

1.3 Ongelma- ja tavoitekartoitus 
  
 Tehtävässä selvitetään hankkeen lähtökohdat ja maanomistajien sekä eri sidosryhmien tavoitteet. 
 
 Lähtötiedot: 

Tieto Tietolähde 
Peltolohkot IACS 
Käyttöyksiköt IACS 
Omistustiedot IACS / KTJ 
Kiinteistötiedot IACS, JAKO 
Kulkuyhteydet MTJ / tietietokanta 



   

 

2

Kuivatusverkko MTJ 
Maankäyttö Ortokuvat / taustarasterit 
Puustotiedot Metsäsuunnitelmat 
Kaavoitustiedot Kunta / maakuntaliitto 
Hanketiedot Sidosryhmät 

 
 Lopputulos: 
 Ongelma- ja tavoitekartoitus. Uusjaon tarveselvitysvaiheessa muodostuu numeerinen tietokanta 

(TPE), jota voidaan tarkentaa ja käyttää hyväksi myöhemmin uusjaon inventointi-, suunnittelu- sekä 
toteuttamisvaiheissa.  

 
 

1.4 Toimenpide-ehdotus (TPE) 
  
 Tehtävässä kuvataan uusjaon avulla toteutettavissa olevat muutokset alueen kiinteistörakenteeseen.  
  
 Lähtötiedot: 

Tieto Tietolähde 
Peltolohkot IACS 
Käyttöyksiköt IACS 
Omistustiedot IACS / KTJ 
Kiinteistötiedot IACS, JAKO 
Kulkuyhteydet MTJ / tietietokanta 
Kuivatusverkko MTJ 
Maankäyttö Ortokuvat / taustarasterit 
Puustotiedot Metsäsuunnitelmat 
Kaavoitustiedot Kunta / maakuntaliitto 
Hanketiedot Sidosryhmät 

  
 Lopputulos: 
 Toimenpide-ehdotus (JAKO -tietokantaan).  
 
 

1.5 Toteuttamiskelpoisuusselvitys 
 
 Laaditaan uusjaon alustava kustannusarvio ja toteuttamisaikataulu. Suoritetaan edullisuusvertailu 

hankeen eri vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta ja varmistetaan hankkeen resurssit.  
 
 
 Lähtötiedot: 

Tieto Tietolähde 
Peltolohkot TPE 
Käyttöyksiköt TPE 
Omistustiedot TPE 
Kiinteistötiedot TPE 
Kulkuyhteydet TPE 
Kuivatusverkko TPE 
Maankäyttö TPE 
Metsätiedot TPE 
Kaavoitustiedot TPE 
Hanketiedot TPE 

  
 Lopputulos: 
 Toteuttamiskelpoisuusselvitys (TPE -tietokantaan).   
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1.6 Rahoitusesitys 
 
 Toimitusmiehet laativat toimituksen hakijan tai muun asianosaisen aloitteesta hankkeen rahoitusesi-

tyksen MMM:lle (TukA 1 §). Maanmittaustoimisto lähettää esityksen Maanmittauslaitoksen kes-
kushallintoon, joka toimittaa esityksen lausuntoineen MMM:lle.  

 
 Lähtötiedot: 

Tieto Tietolähde 
Hankkeen sisältö TPE 
Aikataulu TPE 
Rahoitustarve TPE 

  
 Lopputulos: 
 Rahoitusesitys.  
  
 

1.7 Ministeriön rahoituspäätös 
 
 MMM päättää toimitusmiesten esityksen pohjalta valtion osallistumisesta suunnitellun uusjakohank-

keen rahoitukseen. 
 
 Lähtötiedot: 

Tieto Tietolähde 
Rahoitustarve Toimitusmiesten rahoitusesitys ja MMK:n lausunto 

  
 Lopputulos: 
 Ministeriön rahoituspäätös.  
  
 

1.8 Asianosaisten kuuleminen 
 
 Ongelma- ja tavoitekartoitus, toimenpide-ehdotus, toteuttamiskelpoisuusselvitys ja ministeriön rahoi-

tuspäätös esitetään asianosaisille. Tarvittaessa toimenpide-ehdotusta ja toteuttamiskelpoisuusselvitystä 
korjataan asianosaisten kannanottojen perusteella, jonka jälkeen selvitetään hankkeen kannatus asian-
osaisten keskuudessa. 

 
 Lähtötiedot: 

Tieto Tietolähde 
Hankkeen sisältö TPE 
Hankkeen aluerajaus TPE 
Hankkeen rahoitus Ministeriön rahoituspäätös 

  
 Lopputulos: 
 Selvitys hankkeen kannatuksesta.  
  
 

1.9 Uusjakopäätös 
 
 Toimitusmiehet päättävät asianosaisia kuultuaan uusjaon edellytyksistä ja mahdollisen jakoalueen 

laajuudesta. 
 
 
 
 



   

 

4

 Lähtötiedot:  
Tieto Tietolähde 
Hankkeen sisältö TPE 
Alueen rajaus TPE 
Rahoitus TPE, MMM:n rahoituspäätös 
Hankkeen kannatus Asianosaisten kuuleminen 

  
 Lopputulos: 
 Uusjakopäätös (KML 70.2 §:n mukainen toimitusmiesten päätös uusjaon edellytyksistä ja jakoalueen 

laajuudesta).  
 

 2. TILUSJÄRJESTELYPROSESSI 
 
 2.1 Inventointivaihe 
  

2.1.1 Uusjaon projektisuunnitelma 
 
 Toimitusmiehet laativat edellytysvaiheessa tehtyjen toimenpide-ehdotuksen ja toteuttamiskelpoisuus-

selvityksen tietoja täydentäen uusjaon projektisuunnitelman. 
 
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Hankkeen sisältö TPE 
Hankeen aikataulu TPE 
Hankeen resurssit TPE, maanmittaustoimisto 
Kustannus- ja työmenekkitiedot Uusjakojen seurantatiedot 

 
 Osatehtävät: 

1. Tuloksen ositus  
 Uusjako kuvataan toimintoketjuna, jossa uusjako koostuu peräkkäisistä eli toistaan riippuvista 

tai rinnakkaisista eli toisistaan riippumattomista työvaiheista. Työvaiheet määritellään sisäl-
löltään sellaisiksi, että tietyn tehtäväkokonaisuuden tai työvaiheen toteuttamisen tuloksena 
saavutetaan konkreettinen lopputulos (välietappi), joka on joko uusjaon lopputuloksen osa tai 
sen tuottamisen kannalta tärkeä välitulos.  

2. Työn ositus  
 Työn ositus jakaa ja järjestää edelleen kunkin työvaiheen hierarkkisesti tehtäviksi ja nämä 

edelleen osatehtäviksi (= työrupeama, työpaketti, work package) eli suorituksiksi, joiden vaa-
tima työmäärä on luotettavasti arvioitavissa ja joiden tulos voidaan konkreettisesti määritellä. 
Työn osituksen tuottamien työprosessikuvausten ja tehtäväluetteloiden avulla voidaan laatia 
uusjaon aikataulut ja uusjaon toimintoverkko. 

3. Organisaation ositus  
 Organisaation ositus kertoo, ketkä henkilöt osallistuvat uusjakohankkeen toteuttamiseen sen 

eri vaiheissa ja mitkä ovat eri henkilöiden työtehtävät ja vastuut.  
4. Kustannusten ositus  

  Kustannusten ositus ja sen yhdistäminen työn ositukseen kohdistaa kustannukset eri osatehtä-
ville. 

  
 Lopputulos: 
 Uusjaon projektisuunnitelma. 
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 2.1.2 Toimituskartta 
 

2.1.2.1 Kartoitussuunnitelman laatiminen 
 
 Kartoitussuunnitelmassa esitetään kartoitusmenetelmä, kohdealue ja siitä aikaisemmin tehdyt kartat, 

ilmakuvaukset ja runkopisteet, maastokuvioiden inventointitapa sekä työnjako (resurssit) ja hankkeen 
aikataulu. Työnjako sisältää myös kartan laatimiseen osallistuvien maanmittaustoimiston ulkopuolis-
ten tahojen työnkäytön ja aikataulut. 

 
 
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Hankkeen sisältö TPE 
Alueen rajaus TPE 
Olemassa oleva piste-aineisto TPE 
Olemassa oleva kartta-aineisto TPE 
Olemassa oleva ilmakuva-aineisto TPE 

 
 Lopputulos: 
 Uusjaon kartoitussuunnitelma.  
 
  

2.1.2.2 Rajapistekartan valmistus 
 
 Ennen ilmakuvaukseen liittyvää rajapisteiden ja muiden kohteiden näkyvöittämistä (signalointia) tai 

pisteiden maastomittauksia tarvittavat rajamitat, pyykkien numerot ja laatutiedot siirretään vanhoista 
toimituskartoista rekisteri- tai muulle sopivalle karttapohjalle. Sovintojakoalueilla selvitetään lisäksi 
nautintarajat, jotka saadaan verokartoista tai tiedustelemalla niiden sijainnit maanomistajilta.   

 
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Toimituskartat ja –asiakirjat ELU ja maanmittaustoimiston arkisto 
Rekisterikarttapohja JAKO 
Olemassa oleva kartta-aineisto TPE 

 
 Lopputulos: 
 Rajapistekartta (signalointikartta). 
  
  

2.1.2.3 Rajojen selvitys maastossa 
 
 Tapauksissa, joissa toimituskartta laaditaan uuteen ilmakuvaukseen perustuen ja joissa se sopii kartoi-

tusaikatauluun, rajapisteiden paikat voidaan etsiä ja merkitä maastossa jo ilmakuvausta edeltävänä 
syksynä. Tämä helpottaa niiden löytymistä seuraavana keväänä ja nopeuttaa niiden näkyvöittämistä.
  

 Lähtötiedot:  
Tieto Tietolähde 
Rajapisteiden paikat Rajapistekartta  
Rekisterikarttapohja JAKO 

  
 Lopputulos: 
 Maastossa paikannetut rajapisteet. 
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2.1.2.4 Kiintopisteverkon täydentäminen 
 Alueen kiintopisteverkkoa täydennetään tarvittavilta osin ennen ilmakuvausta ja/tai rajapisteiden 

maastomittauksia.  
 
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Pistetiedot TPE ja kartoitussuunnitelma 

   
 Lopputulos: 
 Toimituksen vaatimukset täyttävä kiintopisteverkko. 
  
 

2.1.2.5 Takymetrimittaukset 
 
 Takymetrimittaukset, GPS –mittaus ja rajapisteiden näkyvöittäminen ilmakuvausta varten ovat osit-

tain vaihtoehtoisia tehtäviä. Takymetrimittaukset voivat korvata näkyvöittämisen erityisesti aukeilla 
alueilla 

.  
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Kiinteistörajatiedot JAKO, rajapistekartta 
Pistetiedot TPE, täydennysmittaustiedot 

  
 Lopputulos: 
 Mitattujen rajapisteiden koordinaattitiedot. 
  
 

2.1.2.6 GPS -mittaus 
 
 Takymetrimittaukset, GPS –mittaus ja rajapisteiden näkyvöittäminen ovat osittain vaihtoehtoisia teh-

täviä. GPS -mittaus voi huomattavasti vähentää rajamerkkien näkyvöittämiseen menevää työtä. Nor-
maalioloissa GPS -mittauksen havaintoaika on sama kuin signaalin rakentamisaika.  Differentiaalinen 
GPS -mittaus soveltuu maanmittaustoimituksiin tarkkuutensa puolesta mittausluokissa 3-5. GPS -
mittauksen edut korostuvat suurissa toimituksissa ja sellaisilla alueilla, joilla mitattaville kohteille siir-
tyminen voidaan suunnitella tiestöä käyttäen.(Pasanen 1996 s 31-32).  

 
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Kiinteistörajatiedot JAKO, rajapistekartta 
Pistetiedot TPE, täydennysmittaustiedot 

   
 Lopputulos: 
 Mitattujen rajapisteiden koordinaattitiedot. 
  
  

2.1.2.7 Näkyvöittäminen 
 
 Takymetrimittaukset, GPS -mittaukset ja rajapisteiden näkyvöittäminen ovat osittain vaihtoehtoisia 

tehtäviä. Raja- ja muiden näkyvöitettävien pisteiden signaloinnin suorittavat maanmittaustoimiston 
maastohenkilöiden johtamat työryhmät.  Rajapistekarttaan merkitään näkyvöitetyt rajapyykit, -pisteet 
ja apupisteet.  
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 Lähtötiedot:  
Tieto Tietolähde 
Kiinteistörajatiedot JAKO, rajapistekartta 
Pistetiedot TPE, täydennysmittaustiedot 

 
 Lopputulos: 
 Signalointitiedoilla täydennetty rajapistekartta. 
  
 

2.1.2.8 Ilmakuvaus 
 
 Maanmittauslaitoksen ilmakuvakeskus laatii toimitusinsinöörin tilauksesta ilmakuvaussuunnitelman 

ja suorittaa ilmakuvauksen saatuaan siihen näkyvöittämisen valmistuttua luvan.  Tämän jälkeen ilma-
kuvakeskus valmistaa kuvauksesta oikaisemattomat ilmakuvat.   

 
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Kohdetiedot Kartoitussuunnitelma 

  
 Lopputulos: 
 Uusjakoalueen oikaisemattomat ilmakuvat. 
  
 

2.1.2.9 Signaalien näkyvyyden tarkistus 
 
 Maanmittaustoimiston kartoittaja tarkistaa oikaisemattomien ilmakuvien avulla kaikkien signaloitujen 

pisteiden näkyvyyden ilmakuvilla.  
   
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Kiinteistörajatiedot JAKO, rajapistekartta 
Pistetiedot TPE ja täydennysmittaustiedot 

  
 Lopputulos: 
 Selvitys ilmakuvilla näkyvistä signaloiduista pisteistä. 
  
  

2.1.2.10 Ilmakuvien oikaisu ja pistetihennys 
 
 Saatuaan selvityksen kuvilla näkyvistä pisteistä ilmakuvakeskus tekee ilmakuvien oikaisun ja pisteti-

hennyksen.  
 
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Kiinteistörajatiedot JAKO, rajapistekartta, ilmakuvat 
Pistetiedot TPE, täydennysmittaustiedot 

 
 Lopputulos: 
 Oikaistut ilmakuvasuurennokset ja pistetihennysaineisto. 
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2.1.2.11 Täydennysmittaukset 
 
 Maastohenkilö suorittaa maastossa tarvittavat täydennysmittaukset, jos raja- tai nautintapistettä ei ole 

näkyvöitetty, jos piste ei ole näkynyt ilmakuvilla tai jos muusta syystä tarvitaan maastomittausta. 
Maastomittaus tehdään joko GPS- tai takymetrimittauksena. 

 
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Kiinteistörajatiedot JAKO, rajapistekartta, ilmakuvat 
Pistetiedot TPE, täydennysmittaustiedot 

   
 Lopputulos: 
 Mitattujen pisteiden koordinaattitiedot. 
 
  

2.1.2.12 Kiinteistörajakartta 
 
 Kiinteistörajakartta kuvaa uusjakoalueen "vanhaa" kiinteistöjaotusta mahdollisine sovintorajoineen. 

Kartoittaja digitoi rajaviivat kartalle poimimalla näkyvöitetyt tai muuten koordinaateiltaan tunnetut 
pisteet yhteen. Epäselvien tai puuttuvien pisteiden osalta maastomiehen on osoitettava työasemalla, 
miten raja kulkee. Tarvittaessa tässä vaiheessa joudutaan vielä tekemään maastomittauksia tai arkisto-
tutkimuksia.  

 
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Kiinteistörajatiedot JAKO, rajapistekartta 
Pistetiedot TPE, pistetihennys, täydennysmittaustiedot 

  
 Lopputulos: 
 Kiinteistörajakartta. 
 
  

2.1.2.13 Jyvitysarvokohdejaotus 
 
 Lähtötilanteen kohdekuvauksen laatimiseksi tarvitaan maaston tiluskuvioelementti (peruskuviot) il-

man rajatietoja. Elementti voidaan valmistaa kopioimalla tarvittavat kartoituskuviot maastotietojärjes-
telmästä (pellot, tiet, vesirajat, joet, purot, ojat, jne.), IACS -peltolohkoaineistosta (peltolohkojaotus), 
alueellisista metsäsuunnitelmista (metsätyypit ja puustokuviot) sekä tarvittaessa täydentämällä tilus-
kuviointia maastokartoituksena. Kuvioinnin yhteydessä tiluskuviolle voidaan antaa myös alustava jy-
väluku jyvitysohjeiden mukaan. Toimitusmiehet tarkistavat ja korjaavat kartoituskuviota ja alustavia 
jyvälukuja tarpeen mukaan jyvityksen yhteydessä. Peltojen tiluskuviointi voidaan suorittaa vasta niitä 
jyvitettäessä, jolloin kuvioinnin apuna ovat käytettävissä viljavuustutkimuksen maalajitiedot.  

 
 
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Kuviotiedot TPE, maastotietokanta 

 
 Osatehtävät: 
 1. Kolmikuvien valmistus, 

2. Tiluskuvioinnin valmistelu,  
 3. Viljellyn maan tiluskuviointi, 
 4. Metsämaan tiluskuviointi, 
 5. Kitu- ja joutomaan tiluskuviointi, 
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 6. Erityismaan tiluskuviointi, 
 7. Vesialueiden tiluskuviointi ja 
 8. Tiluskuviotiedoston kokoaminen. 
 
 Lopputulos: 
 Jyvitysarvokohdejaotus. 
 
  

2.1.2.14 Puustoarvojaotus 
 
 Puustoarvojaotus osoittaa jaettavalla alueella olevan puuston määrän ja sitä käytetään hyväksi jaon 

suunnittelussa puustokorvauksen minimoimiseksi vertaamalla muodostettavan kiinteistön puuston ar-
voa ennen jakoa ja jaon jälkeen. Puustoarvojaotus valmistetaan jyvitysarvokohdejaotusta ja kiinteistö-
rajakarttaa hyväksikäyttäen metsäsuunnitelmasta saaduista tai sisätyönä ilmakuvilta tulkituista tahi 
ilmakuville maastossa kartoitetuista numeerisista puustokuvioista.  

 
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Kiinteistörajatiedot JAKO, rajaelementti 
Kuviotiedot TPE, jyvitysarvokohdejaotus 

  
 Osatehtävät: 
 1. Puustokuviointi ja puustoaluetunnusten määrittäminen ja 
 2. Puustoarvojaotustiedoston valmistus. 
 
 Lopputulos: 
 Puustoelementti. 
  
  

2.1.2.15 Muut toimituskartan arvokohdejaotukset 
  
 Arvokohde on arvioitavien kohteiden yleisnimitys. Arvokohde voi olla esim. jyvitysarvokuvio, arvioi-

tava rakennus, puustokuvio tai alueellinen kustannus. Arvokohteella on sijainti ja se voi muodostua 
useammasta eri arvo-osasta. Uusjaon toimituskartalla voidaan arvokohteista muodostaa korvausarvi-
oinnin tarpeisiin prosessin eri vaiheissa erilaisia kohderyhmäesityksiä, kuten erikoisarvojaotus, vilje-
lysarvojaotus, rasitearvojaotus ja erilaisia kustannusarvojaotuksia.  

 
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Puustotiedot TPE, puustoarvojaotus 
Peltolohkot TPE 
Maastotiedot TPE, jyvitysarvokohdejaotus, ortokuvat 
Jyvityksen perustiedot Viljavuusanalyysit 
Kauppahintatiedot KHR 
Hinnoittelutiedot Hinnastot 

  
 Lopputulos: 
 Tarvittavat arvokohdejaotukset.  
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2.1.2.16 Jakosuunnitelma 
 
 Jakosuunnitelma (laaditaan yksi tai useampia) kuvaa jakoalueen uutta kiinteistöjaotusta.  
 
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Maastotiedot TPE, jyvitysarvokohdejaotus 
Muodostusperiaatteet TPE, lähtötilanteen kohdekuvaus 

 
 Lopputulos: 
 Jakoelementti. 
  
 

2.1.2.17 Toimituskartan viimeistely 
 
 Uusjaon inventointivaiheessa selvitetty maaston sijaintitietous, kuten nautinnat ja tiluskuviot sekä 

valmiit numeeriset aineistot viedään järjestelyalueen numeeriseen toimituskarttaan. Inventointivaiheen 
keskeisimpiä kartta-aineistoja ovat jyvitysarvokohdejaotus, kiinteistörajakartta ja puustoarvojaotus. 
Näiden aineistojen valmistuksen keskinäinen työjärjestys kannattaa sovittaa siten, että tietoja voidaan 
hyödyntää kopioimalla. Yleensä jyvitysarvokohdejaotus tehdään rajaelementin valmistuttua ja puusto-
arvojaotus jyvitysarvokohdejaotuksen valmistuttua. 

 
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Rajamerkit, -pisteet ja –viitat JAKO, paalutuslaskenta, pyykitystiedot 
Rajamitat JAKO, paalutuslaskenta, pyykitystiedot 

 
 Lopputulos: 
 Viimeistelty toimituskartta. 
  
 
 2.1.3 Jyvitys 
  

2.1.3.1 Viljavuustutkimuksen maastotyöt 
 
 Peltojen kuvioinnin ja jyvityksen pohjaksi on tarkoituksenmukaista suorittaa viljavuustutkimus, jonka 

avulla saadaan selville tiluksilta otettujen maanäytteiden (1-2 kpl/ha) maalaji, humuspitoisuus, hap-
pamuus sekä ravinnetilanne. Jyvityksen tarpeisiin tehdyn viljavuustutkimuksen tietoja voidaan myö-
hemmin käyttää hyväksi uusjaon tilivaiheessa mahdollista tilusten tuottokuntoa arvioitaessa. 

  
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Kuviotiedot TPE, ortokuvat 

 
 Lopputulos: 
 Maaperänäytteet. 
  
 

2.1.3.2 Maaperäanalyysi 
  
 Maanäytteiden viljavuustutkimukset suoritetaan tilaustehtävänä. 
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 Lähtötiedot:  
Tieto Tietolähde 
Analyysin lähtöaineisto Maaperänäytteet 

 
 Lopputulos: 
 Maaperäanalyysit. 
  
 

2.1.3.3 Jyvitysperusteista päättäminen 
 
 Toimitusmiesten tulee päättää jyvitysperusteista ennen jyvitystä pidettävässä toimituskokouksessa. 

Jyväluku määritetään tiluksen kauppa-arvon tai tuottoarvon taikka kestävän tuottokyvyn perusteella. 
Jyvälukua määrättäessä otetaan huomioon tiluksen käyttötarkoitus ja käyttömahdollisuudet, laatu ja 
sijainti sekä muut tiluksen arvoon vaikuttavat tekijät. Jos samassa toimituksessa tiluksia jyvitetään eri 
perusteiden mukaan, on eri perusteiden mukaan jyvitetyt tilukset verrattava keskenään kauppa-arvon 
tai tuottoarvon mukaan. (KML 196 §; KMA 62 §) 

 
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Tiluskuviot TPE, jyvitysarvokohdejaotus 
Jyvityksen perustiedot Maaperäanalyysit 
Kauppahintatiedot KHR 
Hinnoittelutiedot Hinnastot 

 
 Lopputulos: 
 Jyvitysperusteet. 
  
 

2.1.3.4 Erityisarvojen inventointi 
 
 Pelto- ja metsätilusten jyvityksen kanssa rinnakkaisena toimenpiteenä suoritetaan kohdealueen eri-

tyisarvojen inventointi ja samalla päätetään siitä, otetaanko erityisarvot huomioon jyvityksessä vai 
korvataanko ne erikseen tilikorvauksina. 

 
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Tiluskuviot TPE, jyvitysarvokohdejaotus 
Kaavatiedot, maankäyttö Kunta, maakuntaliitto, yhteistyökumppanit 
Kauppahintatiedot KHR 
Hinnoittelutiedot Hinnastot 

  
 Lopputulos: 
 Erityisarvotiedosto. 
 
   

2.1.3.5 Mallitilusten jyvitys 
 

Mallitilusten jyvityksessä jyvityksen perustaksi valitaan viljellyltä maalta, metsämaalta sekä kitu- ja 
joutomaalta tarpeellinen määrä edustavia tiluskuvioita (mallitiluksia), joiden jyväluku määrätään tut-
kimalla tarkoin tilusten käyttötarkoitus ja käyttömahdollisuudet, maan laatu ja sijainti sekä muut tiluk-
sen arvoon vaikuttavat tekijät. Mallitilusten jyvityksen perusteella laaditaan lopulliset jyvitystaulukot 
ja suoritetaan muiden jyvitettävien tilusten arviointi. 
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 Lähtötiedot:  
Tieto Tietolähde 
Tiluskuviot TPE, jyvitysarvokohdejaotus 
Kaavatiedot, maankäyttö Kunta, maakuntaliitto, yhteistyökumppanit 
Kauppahintatiedot KHR 
Hinnoittelutiedot Hinnastot 

 
 Osatehtävät: 
 1. Viljellyn maan mallitilusten jyvitys,  
 2. Metsämaan mallitilusten jyvitys, 
 3. Kitu- ja joutomaan mallitilusten jyvitys ja 
 4. Jyvitysperusteasiakirjan kokoaminen. 
 
 Lopputulos: 
 Runkojyvitys, jyvitystaulukot. 

  
  

2.1.3.6 Jyvityksen maastotyöt 
 

Mallitilusten jyvityksen jälkeen suoritetaan muiden jyvitettävien tilusten arviointi. Erityisesti suurilla 
uusjakoalueilla yhtenäisen linjan säilyttämiseen jyvityksessä eri puolilla jakoaluetta on kiinnitettävä 
huomioita. Tämä voi tapahtua kalibroimalla jyvitystä riittävän usein mallitulusten avulla. 
 

 Lähtötiedot:  
Tieto Tietolähde 
Tiluskuviot TPE, jyvitysarvokohdejaotus 
Kaavatiedot, maankäyttö Kunta, maakuntaliitto, yhteistyökumppanit 
Kauppahintatiedot KHR 
Hinnoittelutiedot Hinnastot 

 
 Osatehtävät: 
 1. Viljeltyjen maiden jyvitys, 
 2. Metsämaan jyvitys, 
 3. Kitu- ja joutomaan jyvitys, 
 4. Erityismaan jyvitys ja 
 5. Vesialueiden jyvitys. 
 
 Lopputulos: 
 Tiluskuvioiden jyvitysarvot. 
 
  

2.1.3.7 Jyvityksen redusointi 
 

Jyvityksen maastotöiden jälkeen on suoritettava jyvityksen redusointi, jossa otetaan huomioon tilus-
kuvioiden erityisarvot ja suoritetaan mahdolliset etäisyydestä johtuvat vähennykset. 
  

 Lähtötiedot:  
Tieto Tietolähde 
Jyvitysarvot Jyvitys 
Erityisarvot Erityisarvojen inventointi 
Etäisyystekijät TPE, perusaineistoelementti 
Hinnoittelutiedot Hinnastot 
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 Lopputulos: 
 Tiluskuvioiden redusoidut jyvitysarvot. 

 
 

2.1.3.8 Jyvitysarvokohdetiedoston kokoaminen 
 
Jyvityksen jälkeen kootaan uusjaon toimitustietokantaan jyvitysarvokohdetiedosto, josta käy ilmi jo-
kaisen maastokuvion (tiluskuvion) jyvitysarvo. Kuvioinnin ja jyvityksen (jyvitysarvokohdetiedoston) 
tarkistus suoritetaan sen jälkeen, kun uusjaon kohdekuvaus on esitetty asianosaisille ja he ovat lausu-
neet siitä mielipiteensä.  

 
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Jyvitysarvot Jyvityksen redusointi 
Erityisarvot Erityisarvojen inventointi 
Tiluskuviot Jyvitysarvokohdejaotus 

 
 Lopputulos: 
 Jyvitysarvokohdetiedosto. 

 
 
2.1.4 Omistusselvitykset 
 

2.1.4.1 Arkistotutkimukset 
 
Uusjaon omistusselvitysten tarkoitus on selvittää kunkin tilan, tilaosuuden ja määräalan omistaja sekä 
onko kiinteistön omistajalla lainhuuto kiinteistöön. Lisäksi työvaiheessa selvitetään kiinteistöihin koh-
distuvat nautintaoikeudet ja erityiset oikeudet. Sovintojakoalueilla tulee tämän lisäksi selvittää nautin-
nan ja omistuksen vastaavuus. Selvityksen aluksi kerätään tiedot omistusoikeusnäytöistä rekistereistä 
ja asianosaisilta sekä tarpeen mukaan täydennetään asiakirjoja arkistotutkimuksilla maanmittausarkis-
tosta, käräjäoikeudesta ja maakunta-arkistosta. 
 

 Lähtötiedot:  
Tieto Tietolähde 
Rekisteriyksiköt JAKO, KTJ, maanmittausarkisto 
Omistustiedot TPE, KTJ, käräjäoikeus, maakunta-arkisto 
Henkilötiedot TPE, VKR, seurakunta 

 
 Lopputulos: 
 Omistajatiedosto. 
  
 

2.1.4.2 Selvittelykokoukset 
 
Omistusselvityksiä jatketaan arkistotutkimusten jälkeen selvittelykokouksilla, joissa kuullaan asian-
osaisia omistus- ja nautintaepäselvyyksien ratkaisemiseksi.  
 

 Lähtötiedot:  
Tieto Tietolähde 
Rekisteriyksiköt JAKO, KTJ, maanmittausarkisto 
Omistustiedot TPE, KTJ, käräjäoikeus, maakunta-arkisto 
Henkilötiedot TPE, VKR 
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 Lopputulos: 
 Omistajatiedosto. 
 
  

2.1.4.3 Omistusasiakirjojen täydentäminen 
 

Arkistotutkimuksilla ja asianosaisia kuulemalla tarkistetaan onko kiinteistön omistajalla lainhuuto 
kiinteistöön. Ellei näin ole, tulee asianosaista kehottaa viipymättä lainhuudon hankkimiseen. Tarvitta-
essa maanmittaustoimisto voi pyynnöstä toimia asiamiehenä lainhuutoja haettaessa. 
 
 

 Lähtötiedot:  
Tieto Tietolähde 
Rekisteriyksiköt JAKO, KTJ, maanmittausarkisto 
Omistustiedot TPE, KTJ, käräjäoikeus, maakunta-arkisto 
Henkilötiedot TPE, VKR 

  
 Lopputulos: 
 Omistajatiedosto. 
 
  

2.1.4.4 Omistusepäselvyyksien ratkaiseminen 
 

Toimituksen aloittamisen jälkeen syntyneet omistusoikeusriidat voidaan ratkaista toimitusmiesten pää-
töksellä (KML 179.2 §). Kuulutuslainhuutojen ja lainhuutojen mahdollisten oikaisujen osalta on me-
nettelytavoista syytä neuvotella etukäteen käräjäoikeuden kanssa.  
 

 Lähtötiedot:  
Tieto Tietolähde 
Rekisteriyksiköt JAKO, KTJ, maanmittausarkisto 
Omistustiedot TPE, KTJ, käräjäoikeus, maakunta-arkisto 
Henkilötiedot TPE, VKR 

 
 Lopputulos: 
 Omistajatiedosto. 
 
  

2.1.4.5 Omistajatiedoston kokoaminen 
 
Korjattujen omistusoikeustietojen tulee olla tallennettuna uusjaon toimitustietokantaan ennen lähtöti-
lanteen kohdekuvausasiakirjan tulostusta.  
 

 Lähtötiedot:  
Tieto Tietolähde 
Rekisteriyksiköt JAKO, KTJ, maanmittausarkisto 
Omistustiedot Omistajatiedosto. 
Henkilötiedot TPE, VKR 

 
 Lopputulos: 
 Omistajatiedosto. 
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2.1.5 Piirirajankäynnit ja tilusvaihdot 
 

 
2.1.5.1 Piirirajankäynnit 

 
Uusjaon toimituskartan rajaelementin laatimisen edellytyksenä ovat jakoalueella tarvittavien rajan-
käyntien maastotyöt, joissa selvitetään epäselvien rajojen paikat ja ratkaistaan rajamerkkejä koskevat 
epäselvyydet. Piirirajankäyntien maastotyöt tulee siksi suorittaa ennen rajaelementin valmistamista. 
Mikäli alueella suoritetaan kartan laatimiseksi uusi ilmakuvaus, kannattaa jakoalueen piirirajankäyn-
nin maastotyöt tehdä ennen ilmakuvausta, jolloin kaikki piirirajan rajapisteet saadaan paalutettua ja 
näkyvöitettyä. Lopulliset piirirajojen pyykitykset ja rajalinjojen aukaisut voidaan suorittaa ilmakuva-
uksen jälkeen. (Keski-Pohjanmaa mmt 1996 s. 14) Jakoalueen sisällä olevien epäselvien ja riitaisten 
kiinteistöjen tai nautintarajojen (sovintojakojen) selvittämiseksi sovelletaan kiinteistönmääritystä kos-
kevia asiallisoikeudellisia säännöksiä, vaikka rajankäyntiä ei aina suoritettaisi. (TMK 8.7.2) 
 

 Lähtötiedot:  
 Tietolähde 
Tieto JAKO, maanmittausarkisto 
Omistustiedot TPE, KTJ, käräjäoikeus, maakunta-arkisto 

 
 Osatehtävät: 
 1. Rajankäyntitarpeen selvitys, 
 2. Piirirajojen paalutus, 
 3. Piirirajankäyntipäätös ja 
 4. Piirirajojen pyykitys. 

 
Lopputulos: 
Maastoon merkityt piirirajat. 
 
 

2.1.5.2 Tilusvaihdot 
 
Piirirajankäynnin kanssa rinnakkaisena tehtävänä voidaan suorittaa piirirajojen oikaisemiseksi tarpeel-
liset tilusvaihdot. 
 

 Lähtötiedot:  
Tieto Tietolähde 
Rekisteriyksiköt (rajat) JAKO, TPE, maanmittausarkisto 
Omistustiedot TPE, KTJ, käräjäoikeus, maakunta-arkisto 

 
 Osatehtävät: 
 1. Tilusvaihtotarpeen selvitys, 
 2. Tilusvaihtojen jyvitys, 
 3. Tilusvaihtoehdotus, 

4. Asianosaisten kuuleminen, 
 5. Tilusvaihtopäätös, 
 6. Tilusvaihtojen tilit ja 
 7. Tilusvaihtojen pyykitys. 

 
Lopputulos: 
Maastoon merkityt piirirajat. 
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2.1.6 Lähtötilanteen kohdekuvauksen laatiminen 
 

2.1.6.1 Päätös jakoperusteesta  
 
Suunnitteluvaiheen aluksi toimitusmiesten tulee päättää jakoperusteesta. Yleinen jakoperuste uusjaos-
sa on nautinta. Jokaisen osakkaan tulee saada tiluksia nautintansa mukaan niin, että hänen jakoon luo-
vuttamiensa tilusten ja jaossa saamiensa tilusten jyvitysarvo vastaavat toisiaan (KML 77.1 §).  

 
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Tiluskuviot TPE, MTJ, jyvitysarvokohdejaotus 
Nautinnat TPE, rajakartta, omistajatiedosto 

 
Lopputulos: 
Toimitusmiesten päätös jakoperusteesta. 
 

 
2.1.6.2 Käyttöyksiköiden suunnittelu 

 
Ennen varsinaista jakosuunnitelman laatimista joudutaan tekemään päätös muodostettavista käyttöyk-
siköistä, jotka ovat toiminnallisten ja taloudellisten perusteiden mukaan muodostuvia kokonaisuuksia. 
Esimerkiksi viljelijäperheen omistama maatila on käyttöyksikkö. Se voi koostua useista eri kiinteistö-
rekisteriyksiköistä. Uusjakotoimituksen numeeriseen tietokantaan tallennettavat käyttöyksiköt saavat 
jyvitysarvoa useammasta eri tilasta tai tilaosuudesta. Uusjaoissa käytössä oleva ositteluohjelmisto suo-
rittaa omistajatietojen perustella käyttöyksiköiden muodostamisen automaattisesti tai käyttäjän määrit-
telemillä reunaehdoilla.  

 
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Omistukset TPE, omistajatiedosto 
Nautinnat TPE, nautintakuviotiedosto 

  
Lopputulos: 
Käyttöyksiköt. 
 
 

2.1.6.3 Yhteisten alueiden käsittely 
 
Uusjaossa yhteisiksi perustetuista alueista laaditaan jakosuunnitelman laillistumisen jälkeen osakas-
luettelot.  
 

 Lähtötiedot:  
Tieto Tietolähde 
Yhteiset alueet JAKO, jakosuunnitelma 
Osakaskiinteistöt JAKO, jakosuunnitelma 

 
 
Osatehtävät: 
1. Osakasluetteloiden laatiminen, 
2. Asianosaisten kuuleminen ja 
3. Toimitusmiesten päätös osakasluetteloiden vahvistamisesta. 
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Lopputulos: 
Yhteisten alueiden osakasluettelot 
 

 
2.1.6.4 Kohdekuvaustiedoston laatiminen 

 
Uusjakoalueen kohdekuvaus on uusjakotoimituksen numeerisesta toimitustietokannasta tulostettu 
asiakirja, joka ilmaisee uusjaon lähtötilanteen. Siinä luetellaan tiloittain, palstoittain ja maankäyttöla-
jeittain kullekin jako-osakkaalle nautinnan perusteella kuuluvat tilukset, tiluskuvioiden jyväluvut ja 
pinta-alat sekä jyvitysarvot. Lisäksi kohdekuvaus sisältää kiinteistöjaotuksen ja käyttöyksiköiden 
muodostamissäännöt (jakoperusteet), joiden perusteella voidaan tulostaa ositteluasiakirja. Kohdekuva-
uksessa luetellut nautintakuviot voidaan paikantaa rajakartan ja jyvitysarvokohdejaotuksen leikkauk-
sena syntyvältä karttaelementiltä. Kohdekuvaus voidaan tarpeen mukaan tulostaa koko jakokunnasta 
tai sen osa-alueesta, osakasluettelon mukaan tahi käyttöyksikköluettelon perusteella. Uusjaon kohde-
kuvaukseen joudutaan tekemään muutoksia aina, kun raja- tai maastoelementissä tahi omistajatiedois-
sa tapahtuu muutoksia.  
 

 Lähtötiedot:  
Tieto Tietolähde 
Nautintakuviot  TPE, jyvitysarvokohdejaotus 
Omistustiedot TPE, omistajatiedosto 
Käyttöyksiköt TPE, käyttöyksikkötiedosto 

 
Lopputulos: 
Luonnos lähtötilanteen kohdekuvaukseksi. 

 
 

2.1.6.4 Kohdekuvauksen tarkistaminen 
 
Kohdekuvausluonnos esitetään asianosaisille ja heille varataan mahdollisuus lausua siitä mielipiteen-
sä. Harkintansa mukaan toimitusmiehet tarkistavat asianosaisten muistutusten johdosta kohdekuvausta 
ja sen lähtötiedostoja. 
 

 Lähtötiedot:  
Tieto Tietolähde 
Kohdetiedot  kohdekuvausluonnos 

  
Lopputulos: 
Kohdekuvaus 
 

 
2.2 Suunnitteluvaihe 

  
 2.2.1 Jakosuunnitelman tavoitteet 
  

2.2.1.1 Asianosaisten jakotoiveiden kuuleminen 
  
 Jakotoivomukset pyydetään jako-osakkailta kohdekuvauksen valmistuttua yleensä kirjallisina, jonka 

jälkeen toimitusmiehet ja uusjakotiimi tarvittaessa käyvät jako-osakkaiden kanssa tarkentavia kah-
denkeskisiä neuvotteluja.  
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 Lähtötiedot:  
Tieto Tietolähde 
Omistajat TPE, lähtötilanteen kohdekuvaus 
Nautinnat TPE, lähtötilanteen kohdekuvaus 

 
Lopputulos: 

 Asianosaisten jakotoiveet. 
  
  

2.2.1.2 Muut uusjaolle asetettavat tavoitteet 
 
 Lähtötilanteen kohdekuvauksen valmistuttua selvitetään myös jakoaluetta koskevat erityistarpeet ja 

eri sidosryhmien suunnitelmat, kuten yhteisten alueiden perustamistarve, suojelu-, virkistys- ja mui-
naismuistoalueet, kunnan suunnitelmat sekä tielaitoksen, metsähallinnon, ratahallintokeskuksen ja 
alueellisen ympäristökeskuksen tarpeet ja suunnitelmat. 

 
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Yhteistyökumppanit Yhteistoiminta sidosryhmien kanssa tukiprosessi 
Nautinnat TPE, lähtötilanteen kohdekuvaus 

 
Lopputulos: 

 Sidosryhmien jakotoiveet. 
  
 
 2.2.2 Uusjakosuunnitelman laatiminen 
 
 

2.2.2.1 Kiinteistörunkosuunnitelman laatiminen 
 
Perusparannustarpeen selvittämisen jälkeen toimitusmiehet suunnittelevat yhteistyössä eri alojen asi-
antuntijoiden kanssa uusjakoalueen kiinteistörungon eli ne tie- ja kuivatushankkeet, jotka huomioon-
ottaen tilojen talouskeskukset ja tiluspalstat uusjaossa sijoitetaan. 
 
Lähtötiedot: 
Tieto Tietolähde 
Tieverkon perusparannustarve Perusparannustarveselvitys. 
Kuivatusverkon perusparannustarve Perusparannustarveselvitys. 

 
Lopputulos: 
Kiinteistörunkosuunnitelma. 

 
 

2.2.2.2 Alustavan jakosuunnitelma 
 
 Alustava jakosuunnitelma laaditaan käyttöyksikkötasoisena ja esitetään asianosaisille. Käyttöyksiköt 

suunnitellaan numeeriselle toimituskartalle vuorovaikutteisesti graafisella työasemalla. Suunnittelussa 
hyödynnetään tietokantaohjelmiston suunnittelutoimintoja ja rajasovitusohjelmistoja. Niiden avulla 
uusi tilussijoitus voidaan laatia osittelun toteutumista reaaliaikaisesti seuraten ja valmistaa jakoalueen 
uutta kiinteistöjaotusta kuvaava jakosuunnitelma (yksi tai useampia). 
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 Lähtötiedot:  
Tieto Tietolähde 
Käyttöyksiköt TPE, lähtötilanteen kohdekuvaus 
Osittelu TPE, ositteluasiakirja 
Tarveselvitysvaiheen toimenpide-ehdotus TPE 
Asianosaisten ja sidosryhmien jakotoi-
veet 

Jakosuunnitelman tavoitteet 

  
 Osatehtävät: 

1. Alustavan jakosuunnitelma viljellyille- ja erityismaille, 
 2. Alustava jakosuunnitelma metsä- sekä kitu- ja joutomaille, 
 3. Alustava jakosuunnitelma vesitiluksille, 
 4. Jakosuunnitelman esittäminen asianosaisille, 
 5. Muutosesitysten kirjaaminen, 

6. Tilojen yhdistämishakemusten vastaanotto ja 
 7. Asianosaisten rasite- ja kulkuyhteystoiveiden vastaanotto. 

 
Lopputulos: 
Alustava jakosuunnitelma. 
 
 

2.2.2.3 Alustava ehdotus tärkeimmistä korvauksista 
 

 Tärkeimpiä uusjakosuunnitelman yhteydessä käsiteltäviä korvauksia voivat olla puusto-, erityisarvon 
ja tilusten tuottokunnon korvaus. Tarkoitus on, että asianosaiset voivat alustavan korvausehdotuksen 
perusteella harkita, onko ehdotettu järjestely heidän kannaltaan oikeudenmukainen. 

   
 Lähtötiedot: 

Tieto Tietolähde 
Puustotiedot TPE, puustoelementti 
Peltolohkot TPE 
Maastotiedot TPE, jyvitysarvokohdekuvaus, ortokuvat,  
Jyvityksen perustiedot TPE, viljavuusanalyysit, lähtötilanteen kohdekuvaus 
Erityisarvot TPE, erityisarvotiedosto 
Kauppahintatiedot KHR 
Hinnoittelutiedot Hinnastot 

 
 Osatehtävät: 
 1. Päätös uusjakosuunnitelman yhteydessä käsiteltävistä korvauksista, 
 2. Toimitusmiesten ehdotus arvioitavien korvausten tiliperusteiksi, 

3. Asianosaisten kuuleminen tiliperusteista, 
 4. Tiliperustepäätös, 

5. Korvausarvioiden mahdolliset maastotyöt ja 
 6. Alustavien korvausarvioiden laskenta. 

 
Lopputulos: 
Alustavat arviot tärkeimmistä korvauksista. 

 
 

2.2.2.4 Valmistava jakosuunnitelma 
 
Valmistavassa jakosuunnitelmassa esitetään yksityiskohtaisen kiinteistösuunnittelun tulokset. Siinä on 
mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon asianosaisten alustavaan jakosuunnitelmaan tekemät 
muistutukset. Valmistavassa jakosuunnitelmassa esitetään lisäksi yhdistettävät tilat, tarvittavat kulku-
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yhteydet, perustettavat rasitteet ja tarvittavat yhteiset alueet. Olennainen ero alustavaan jakosuunni-
telmaan verrattuna valmistavassa jakosuunnitelmassa on myös se, että sen perusteella esitetään asian-
osaisille myös alustava laskelma tärkeimmistä jaosta aiheutuvista korvauksista. 

 
 Lähtötiedot: 

Tieto Tietolähde 
Käyttöyksiköt TPE, alustava jakosuunnitelma 
Asianosaisten muutosesitykset alustavaan 
jakosuunnitelmaan 

Asianosaisten kuuleminen 

Rasite- ja kulkuyhteystoiveet Asianosaisten kuuleminen 
Alustava arvio tärkeimmistä korvauksista Toimitusmiesten arviot 
Erityisarvot TPE, erityisarvotiedosto 
Kauppahintatiedot KHR 
Hinnoittelutiedot Hinnastot 

 
 Osatehtävät: 
 1. Valmistava jakosuunnitelma viljellyille ja erityismaatiluksille, 
 2. Valmistava jakosuunnitelma metsä-, kitu- ja joutomaa sekä vesitiluksille, 
 3. Jakosuunnitelman ja alustavan korvausehdotuksen esittäminen asianosaisille ja 

4. Muutosesitysten kirjaaminen. 
 
Lopputulos: 
Valmistava jakosuunnitelma. 

 
  

2.2.2.5 Käyttöyksiköiden purkaminen jakoyksiköiksi 
 
 Jos alustava jakosuunnitelma on laadittu käyttöyksikkötasolla, joudutaan käyttöyksiköittäin ratkaise-

maan yhdistetäänkö käyttöyksikön kiinteistöt vai puretaanko ne ennen lopullisen jakosuunnitelman 
laatimista jakoyksiköiksi. Purettavat käyttöyksiköt sisältävät yhdistämiskelvottomia tiloja ja tilaosuuk-
sia. Purkamisen jälkeinen kiinteistöjaotus esitetään sekä toimituskartalla että jakokirjassa.  

 
 Lähtötiedot: 

Tieto Tietolähde 
Käyttöyksiköt TPE, alustava jakosuunnitelma 
Yhdistämishalukkuus Hakemukset 
Lainhuudot TPE, KTJ 
Kiinnitykset TPE, KTJ 

 
 Lopputulos: 
 Rekisteröintikelpoiset kiinteistörekisteriyksiköt. 
 
  

2.2.2.6 Lopullinen jakosuunnitelma 
 
 Lopullinen jakosuunnitelma sisältää alustavassa ja valmistavassa jakosuunnitelmassa huomioon otetut 

asiat ja niihin muistutusten johdosta mahdollisesti tehdyt muutokset. Lopullinen jakosuunnitelma pe-
rusteluineen selostetaan toimituskokouksessa asianosaisille. Samalla heille on varattava mahdollisuus 
tutustua suunnitelmaan ja esittää sitä koskevia muistutuksia. Asianosaisten tekemät muistutukset on 
käsiteltävä toimituksessa, minkä jälkeen toimitusmiehet päättävät jakosuunnitelman vahvistamisesta. 
Asianosainen, joka ei ole tyytyväinen toimitusmiesten vahvistamaan jakosuunnitelmaan, saa hakea 
siihen muutosta valittamalla maaoikeuteen toimituksen kestäessä siltä osin, kuin suunnitelmaan sisäl-
tyvästä asiasta ei ole aikaisemmin saanut erikseen hakea muutosta. 
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 Lähtötiedot: 
Tieto Tietolähde 
Käyttöyksiköt TPE, valmistava jakosuunnitelma 
Asianosaisten muutosesitykset valmista-
vaan jakosuunnitelmaan 

Asianosaisten kuuleminen 

Alustava arvio tärkeimmistä korvauksista Toimitusmiesten arviot 
 
 Osatehtävät: 
 1. Lopullisen jakosuunnitelman laatiminen, 
 2. Lopullisen jakosuunnitelman esittäminen asianosaisille, 
 3. Asianosaisten muistutusten kirjaaminen, 
 4. Lopullisen jakosuunnitelman tarkistaminen ja 
 5. Toimitusmiesten päätös jakosuunnitelman vahvistamisesta. 
  

Lopputulos: 
Lopullinen jakosuunnitelma. 
 

 
2.3 Toteutusvaihe 
 

2.3.1 Tilojen yhdistäminen 
  
 Asianosaisten tehtyä tilojen yhdistämishakemukset jakosuunnitelmavaiheessa uusjakotiimi hoitaa 

tarvittavien lainhuutojen ja rasitustodistusten hankkimisen ja tekee luonnoksen yhdistämispäätökseksi. 
Maanmittaustoimisto tekee yhdistämispäätöksen laajoissa uusjakohankkeissa heti jakosuunnitelman 
laillistumisen jälkeen, jolloin jakosuunnitelma merkitään kiinteistörekisteriin samanaikaisesti yhdis-
tämispäätöksen kanssa. Pienissä hankkeissa yhdistämispäätös ja uusjakosuunnitelman rekisteröinti 
voidaan tehdä vasta toimituksen lopussa. 

 
 Lähtötiedot: 

Tieto Tietolähde 
Käyttöyksiköt TPE, jakosuunnitelma 
Yhdistämishalukkuus Hakemukset 
Lainhuudot TPE, KTJ 
Kiinnitykset TPE, KTJ 

 
 Osatehtävät: 
 1. Yhdistämispäätöksen valmistelu, 
 2. Maanmittaustoimiston yhdistämispäätös ja 
 3. Yhdistämispäätöksen rekisteröinti 
 

Lopputulos: 
Lainvoimainen yhdistämispäätös. 

 
 

2.3.2 Jakosuunnitelman rekisteröinti 
 

 Laajoissa uusjakohankkeissa maanmittaustoimisto rekisteröi jakosuunnitelman heti sen laillistumisen 
jälkeen, jolloin jakosuunnitelma merkitään kiinteistörekisteriin samanaikaisesti yhdistämispäätöksen 
kanssa. Pienissä hankkeissa yhdistämispäätös ja uusjakosuunnitelman rekisteröinti voidaan tehdä vas-
ta toimituksen lopussa. 
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 Lähtötiedot: 
Tieto Tietolähde 
Rekisteriyksiköt JAKO, jakosuunnitelma 
Kiinteistörajatiedot JAKO, jakosuunnitelma          

 
 
Lopputulos: 
Rekisteröity jakosuunnitelma. 
 

 
2.3.3 Jakorajojen käyminen 
 

2.3.3.1 Rajankäynnin valmistelut 
 
Jakorajojen käynti maastoon voidaan aloittaa riidattomilta osiltaan välittömästi lopullisen jakosuunni-
telman vahvistamisen jälkeen. Työvaihetta varten toimitustietokannasta on tulostettava tarvittavat 
paalutuskartat ja -luettelot sekä hankittava tarvittavat rajapyykit. 

  
 Lähtötiedot: 

Tieto Tietolähde 
Rekisteriyksiköt JAKO, lopullinen jakosuunnitelma 
Kiinteistörajatiedot JAKO, lopullinen jakosuunnitelma     

 
 Osatehtävät: 
 1. Paalutusluetteloiden ja -karttojen laskenta ja tulostus ja 
 2. Rajapyykkien hankinta 

 
Lopputulos: 
Paalutusluettelot ja -kartat, rajapyykkivarasto. 
 

 
2.3.3.2 Rajankäynnin maastotyöt 

 
Rajat sovitetaan ja käydään maastoon pääosin vanhoista rajapyykeistä ja olemassa olevista jonopis-
teistä. Uusia tukipisteitä rakennetaan tarpeen mukaan esim. peltoalueille ja metsäautoteiden varsille. 
Rajankäyntityöryhmä (työnjohtaja + 2-3 apuhenkilöä) voi myös vain sovittaa rajat maastoon, avata ra-
jalinjat ja merkitä rajapisteiden paikat esim. punaisilla puupaaluilla, jonka jälkeen erillinen pyykin is-
tutustyöryhmä (1 + 2 henkilöä) rakentaa rajapyykit paikoilleen ja tekee tarvittavat rajaviitat. 
 

 Lähtötiedot: 
Tieto Tietolähde 
Kiinteistörajatiedot Paalutusluettelot ja -kartat         

 
 Osatehtävät: 
 1. Uusien rajapyykkien ja –viittojen rakentaminen ja 
 2. Uusien rajapisteiden lopullisten koordinaattien laskenta 

 
Lopputulos: 
Maastoon merkityt uudet kiinteistörajat ja rajapisteiden koordinaatit. 
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2.3.3.3 Rajankäyntipäätös 
 

Rajankäynnin lopuksi toimitusmiehet tekevät rajankäyntipäätöksen. Sen sisältö kuvataan toimitus-
asiakirjoihin laadittavassa rajankäyntiselostuksessa ja rajankäynnistä aiheutuvat merkinnät viedään 
toimituskartalle. 

 
 
 Lähtötiedot: 

Tieto Tietolähde 
Rajankäyntitiedot JAKO, paalutusluettelot ja –kartat, maastomittaustu-

lokset ja kenttäpiirrokset.         
  

Lopputulos: 
Rajankäyntipäätös. 
 
 

2.3.4 Uusien tilusten haltuunotto 
 
Tilusten haltuunoton aika määrätään uusjakosuunnitelmassa. Samoin siinä annetaan muut haltuunot-
toon liittyvät määräykset, kuten vaihtuvalla alueella olevan sadon ja puuston korjaamista sekä omai-
suuden siirtämistä koskevat ohjeen. Tilusten haltuunoton edellytyksenä on, että jakosuunnitelma on 
laillistunut ja merkitty tarvittavilta osiltaan maastoon. 
 

 Lähtötiedot: 
Tieto Tietolähde 
Haltuunottoaika jakosuunnitelma        
Tilukset JAKO, jakosuunnitelma, rajankäynnin maastotyöt 

 
Lopputulos: 
Haltuunotetut tilukset. 
 

 
2.3.5 Siirrot 
 

2.3.5.1 Ennakkosiirtojen toteuttaminen 
 

Rakennusten ja kokonaisten talouskeskusten siirtoja voidaan toteuttaa jo ennen uusjakosuunnitelman 
laillistumista ennakkosiirtoina, jos uusien rakennusten tai laitteiden rakentaminen on välttämätöntä. 
Ennakkosiirroissa tehdään siirtoa koskeva päätös, joka osoittaa siirron toteuttamistavan. Tarvittaessa 
ennakkosiirtopäätökseen on liitettävä alustava tilusten sijoitussuunnitelma (ennakkosiirtosuunnitel-
ma). Siirron toteuduttua toimitusmiehet ja toimitsijat pitävät loppukatselmuksen. Katselmuksen nojal-
la siirto hyväksytään tai sitä määrätään täydennettäväksi. 
 

 Lähtötiedot: 
Tieto Tietolähde 
Ennakkosiirtotarve TPE, asianosaisten kuuleminen, maastokatselmukset    

 
 Osatehtävät: 
 1. Ennakkosiirtosuunnitelman laatiminen, 
 2. Siirtopäätös, 
 3. Ennakkosiirron toteuttaminen ja 
 5. Ennakkosiirron loppukatselmus 
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Lopputulos: 
Toteutetut ennakkosiirrot. 
 
 

2.3.5.2 Siirtojen toteuttaminen 
 

Uusjaossa siirrettävien talouskeskusten paikat, siirtopäätökset sekä määräykset rakennusten lunasta-
misesta tai muusta järjestelystä esitetään uusjakosuunnitelmassa. Siirron toteuduttua toimitusmiehet ja 
toimitsijat pitävät loppukatselmuksen. Katselmuksen nojalla siirto hyväksytään tai sitä määrätään täy-
dennettäväksi. 
 

 Lähtötiedot: 
Tieto Tietolähde 
Siirtotarve TPE, jakosuunnitelma 
Siirtopaikat TPE, jakosuunnitelma 

 
Osatehtävät: 

 1. Siirron toteuttaminen ja 
 3. Siirron loppukatselmus. 

 
Lopputulos: 
Toteutetut siirrot. 

 
 
2.3.6 Korvaukset 
 

2.3.6.1 Tiliperustepäätös 
 

Toimitusmiehet päättävät toimituskokouksessa asianosaisia kuultuaan tilien laatimisperusteista (kor-
vaus-, arviointi-, osittelu- yms. perusteet). Tilien maastotöiden ja laskentavaiheen jälkeen alustavasti 
laaditut tilit esitetään asianosaisille erikseen pidettävissä tilaisuuksissa tai toimituskokouksissa. Asi-
anosaisten huomautusten perustella tiliperusteisiin voidaan tällöinkin tehdä tarvittaessa muutoksia, 
jonka jälkeen tehdyt korjaukset esitetään jako-osakkaille. 
 
Uusjakosuunnitelman yhteydessä tehdään alustava arvio tärkeimmistä korvauksista (puusto-, erityis-
arvon ja tilusten tuottokunnon korvaus). Näiden korvausten osalta tiliperusteet käsitellään alustavan 
jakosuunnitelman valmistumisen jälkeen. 
 

  
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Puustotiedot TPE, puustoelementti 
Maastotiedot TPE, maasto II – elementti, ortokuvat 
Jyvityksen perustiedot TPE, viljavuusanalyysit 
Arvokohteet TPE, arvokohde-elementit 
Kauppahintatiedot KHR 
Hinnoittelutiedot Hinnastot 

  
Lopputulos: 
Tiliperustepäätös. 
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2.3.6.2 Osittelusta poikkeamisen korvaus 
  
 Kun uusjako perustuu jyvitykseen, on jyvitysyksikön arvo määrättävä rahana sen jälkeen, kun ositte-

lusta poikkeaminen on selvitetty jyvälukuna. Jos jyväluku on jyvityksen yhteydessä määrätty kauppa-
arvon tai tuottoarvon perusteella, on jyvitysyksikön arvo rahassa jo lähtökohtaisesti tiedossa. Mikäli 
jyväluvut on määritetty kestävän tuottokyvyn perusteella, on jyvitysyksikön raha-arvo arvioitavissa 
helpoimmin siten, että arvioidaan kauppa-arvomenetelmällä tyypillinen jaossa jyvitetty pelto ja verra-
taan pellon jyvälukua sen käypään hintaan. 

 
Mikäli metsämaata vaihtuu muihin maankäyttölajeihin, laaditaan uusjaossa puustotilin lisäksi puuttu-
van tuottopuuston tili. Käytännössä tiluksilla todellisuudessa oleva puusto arvioidaan täysimääräisesti 
metsätiliä varten. Tällöin puuttuvan tuottopuuston tilillä korjataan jyvityksen mukaisen tuottopuuston 
ja puustotilin päällekkäisyys. JAKO -järjestelmässä mahdollisen puutuvan tuottopuuston korvauksen 
laskeminen on teknisesti yhdistetty osittelusta poikkeamisen korvausten laskemiseen. 

 
 
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Osittelusta poikkeamat Osittelu, jakosuunnitelma 
Tiliperusteet Tiliperustepäätös 
Jyvityksen perustiedot TPE, jakosuunnitelma 
Kauppahintatiedot KHR 
Hinnoittelutiedot Hinnastot 
Puustotiedot TPE, puustotili 
Maastotiedot TPE, MTJ, jyvitysarvokohdejaotus, ilmakuvat 
Vaihtuvat tilukset Jakosuunnitelma 
Arvokohteet TPE, arvokohde-elementit 

 
Osatehtävät: 

 1. Valmistelu, 
 2. Jyvitysyksikön raha-arvon määrääminen, 
 3. Osittelusta poikkeamisen korvausten laskeminen, 
 4. Puuttuvan tuottopuuston korvauksen laskeminen, 
 4. Asianosaisten kuuleminen, 
 5. Tilien tarkistaminen ja 
 6. Korvauspäätös. 

 
Lopputulos: 
Osittelusta poikkeamisen tili ja puuttuvan tuottopuuston tili. 
 
 

2.3.6.3 Puustokorvaus 
 
Puustotilin laatimiseksi on toimituskartan puustoelementtiä tarvittaessa täydennettävä vaihtuvien ti-
lusten osalta maastossa suoritettavilla puuston relaskooppiarvioinneilla. Puustotilin tekemisestä vastaa 
tavallisesti maanmittaustoimisto, joskin osia puuston arvioinnin maastotöistä voidaan antaa esim. 
metsänhoitoyhdistyksen tehtäväksi.  

 
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Tiliperusteet Tiliperustepäätös 
Puustotiedot TPE, puustoelementti 
Maastotiedot TPE, maasto II – elementti, ilmakuvat 
Vaihtuvat tilukset Jakosuunnitelma 
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Arvokohteet TPE, arvokohde-elementit 
Hinnoittelutiedot Hinnastot 

 
Osatehtävät: 

 1. Valmistelu, 
 2. Puustotilin maastotyöt, 
 3. Tilin laskeminen, 
 4. Asianosaisten kuuleminen, 
 5. Tilin tarkistaminen ja 
 6. Korvauspäätös. 

 
Lopputulos: 
Puustotili. 
 
 

2.3.6.4 Korvaus tilusten tuottokuntoon saattamisesta 
 
Jos osakkaan uusjaossa saamat tilukset poikkeavat tilapäisestä ja ohimenevästä syystä paikkakunnalla 
tavanomaisesta tuottokunnosta, korvataan osakkaalle tavanomaiseen tuottokuntoon saattamisesta ai-
heutuvat kustannukset sekä saamatta jäänyt tuotto ajalta, jonka tilus ennen sen kuntoonpanoa poikke-
aa tavanomaisesta tuottokunnosta. Korvaus voi aiheutua poikkeavasta tuottokunnosta, sadonvarasta 
tai sadonvähennyksestä.  

  
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Tiliperusteet Tiliperustepäätös 
Maastotiedot TPE, jyvitysarvokohdejaotus, ortokuvat 
Vaihtuvat tilukset Jakosuunnitelma 
Jyvityksen perustiedot TPE, lähtötilanteen kohdekuvaus, viljavuusanalyysit 
Arvokohteet TPE, arvokohde-elementit 
Hinnoittelutiedot Hinnastot 

 
Osatehtävät: 

 1. Valmistelu, 
 2. Mahdolliset maastotyöt, 
 3. Tilin laskeminen, 
 4. Asianosaisten kuuleminen, 
 5. Tilin tarkistaminen ja 
 6. Korvauspäätös. 

 
Lopputulos: 
Tilusten tuottokunnon tili. 
 

 
2.3.6.5 Rakennuskorvaukset 

 Rakennuksia ei oteta lainkaan huomioon jyvityksessä. Rakennus määrätään uusjaossa pääsäännön 
mukaan alueen uuden omistajan lunastettavaksi tai poikkeuksellisesti se myydään tai määrätään ra-
kennuksen omistajan siirrettäväksi sen mukaan, mikä menettely on kokonaistaloudellisesti edullisinta 
tai muusta syystä tarkoituksenmukaisinta. Rakennuksen luovuttaja saa tällöin korvauksen sen arvon 
mukaan, joka rakennuksella oli hänen hallussaan. Lunastushinta taas määrätään sen arvon mukaan, 
joka rakennuksella on lunastajan käyttöyksikön osana. Erotus korvataan luovuttajalle rakennusmene-
tyksenä. (Hyvönen 1998 s. 491) 
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 Lähtötiedot: 
Tieto Tietolähde 
Tiliperusteet Tiliperustepäätös 
Korvattavat rakennukset TPE, jakosuunnitelma 
Hinnoittelutiedot Hinnastot 

 
 

Osatehtävät: 
 1. Valmistelu, 
 2. Rakennusarvioinnit, 
 3. Tilin laskeminen, 
 4. Asianosaisten kuuleminen, 
 5. Tilin tarkistaminen ja 
 6. Korvauspäätös. 

 
Lopputulos: 
Rakennustili. 

 
 

2.3.6.6 Erityisarvon korvaus 
  
 Jos uusjakoalueen tiluksella olevaa erikoisarvoa ei ole otettu huomioon jyvityksessä, on se korvattava 

tiluksen luovuttajalle tilusten vaihtuessa. Erityisarvon korvaus voi tulla kysymykseen ranta-arvon, 
tonttiarvon tai maa-aineksen, kuten soran, hiekan, täytemaan, kiven, saven, kallion, turpeen tms. kor-
vauksena. 

  
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Tiliperusteet Tiliperustepäätös 
Maastotiedot TPE, jyvitysarvokohdejaotus, ortokuvat 
Vaihtuvat tilukset Jakosuunnitelma 
Jyvityksen perustiedot TPE, lähtötilanteen kohdekuvaus 
Arvokohteet TPE, arvokohde-elementit 
Hinnoittelutiedot Hinnastot 

 
 
Osatehtävät: 

 1. Valmistelu, 
 2. Mahdolliset maastotyöt, 
 3. Tilin laskeminen, 
 4. Asianosaisten kuuleminen, 
 5. Tilin tarkistaminen ja 
 6. Korvauspäätös. 

 
Lopputulos: 
Erityisarvon tili. 

 
 

2.3.6.7 Muut korvaustilit 
 

Lopulliset korvaustilit kaikista asianosaisten kesken suoritettavista lunastus-, omaisuus-, haitan-, va-
hingon- ja kustannusten korvauksista on laadittava ennen toimituksen lopettamista. Saapuvilla olevat 
asianosaiset, joita tilikorvaus koskee, voivat sopia korvausperusteista tai tietyn korvaustilin tekemättä 
jättämisestä sekä kaikista muista korvauspääkseen liittyvistä kysymyksistä. Toimitusmiesten on kui-
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tenkin valvottava, ettei sopimus ole poissa olevalle asianosaiselle kohtuuton eikä loukkaa kenenkään 
oikeutta.  

  
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Tiliperusteet Tiliperustepäätös 
Korvattavat arvokohteet TPE, jakosuunnitelma, perusparannushankkeiden 

rahoitus- ja toteuttamispäätökset 
Hinnoittelutiedot Hinnastot 

 
Työn ositus: 

 1. Valmistelu, 
 2. Mahdolliset maastotyöt, 
 3. Tilin laskeminen, 
 4. Asianosaisten kuuleminen, 
 5. Tilin tarkistaminen ja 
 6. Korvauspäätös. 

 
Lopputulos: 
Muut toimituksessa laadittavaksi päätetyt korvaustilit. 
 

 
2.3.7 Tie-, rasite- ja erityisten oikeuksien käsittely 
 

2.3.7.1 Tieoikeuksien käsittely 
 
Uusjakosuunnitelman laillistuttua poistettavista tieoikeuksista tehdään luettelo. Samoin laaditaan luet-
telo uusjaon jälkeen voimaan jäävistä ja uusjaossa perustettavista uusista tieoikeuksista (JAKO – tie-
tokantaan perustettavista käyttöoikeusyksiköistä). Luettelot esitetään asianosasille ja toimitusmiehet 
korjaavat niitä tarpeen mukaan esitettyjen muistutusten perusteella. Tieoikeuksista tehdään päätös 
toimituksen loppukokouksessa. Voimaan jäävät ja uudet tieoikeudet merkitään uusjaon jakokirjaan ja 
toimituskarttaan kunkin hallitsevan ja palvelevan kiinteistön tai muun rekisteriyksikön kohdalle. Kiin-
teistörekisteriin ne merkitään toimituksen rekisteröinnin yhteydessä. 
 

 Lähtötiedot:  
Tieto Tietolähde 
Olemassa olevat tieoikeudet TPE, maanmittausarkisto 
Uusjaossa perustetut tieoikeudet Jakosuunnitelma, tiehankkeiden rahoitus- ja toteutta-

mispäätökset 
Kiinteistötiedot JAKO, jakosuunnitelma 

 
Osatehtävät: 

 1. Luettelo poistuvista tieoikeuksista, 
 2. Luettelo voimaan jäävistä tieoikeuksista, 
 3. Luettelo uusista tieoikeuksista, 
 4. Asianosaisten kuuleminen, 
 5. Tieoikeuspäätös ja 
 6. Tieoikeuksien kirjaaminen käyttöoikeusyksiköiksi. 

 
Lopputulos: 
Tieoikeuspäätös. 
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2.3.7.2 Rasiteoikeuksien käsittely 
 
Vastaavasti kuin tieoikeuksista, tehdään uusjakosuunnitelman laillistuttua myös poistettavista, voi-
maanjäävistä ja uusista rasiteoikeuksista luettelot. Ne esitetään asianosasille ja toimitusmiehet korjaa-
vat niitä tarpeen mukaan esitettyjen muistutusten perusteella. Rasiteoikeuksista tehdään päätös toimi-
tuksen loppukokouksessa. Voimaan jäävät ja uudet rasitteet merkitään uusjaon jakokirjaan ja toimi-
tuskarttaan kunkin hallitsevan ja palvelevan kiinteistön tai muun rekisteriyksikön kohdalle. Kiinteistö-
rekisteriin ne merkitään toimituksen rekisteröinnin yhteydessä. 

 
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Olemassa olevat rasitteet JAKO, maanmittausarkisto 
Uusjaossa perustetut rasiteoikeudet Jakosuunnitelma 
Kiinteistötiedot JAKO, jakosuunnitelma 

 
Osatehtävät: 

 1. Luettelo poistuvista rasiteoikeuksista, 
 2. Luettelo voimaan jäävistä rasiteoikeuksista, 
 3. Luettelo uusista rasiteoikeuksista, 
 4. Asianosaisten kuuleminen, 
 5. Rasiteoikeuspäätös ja 
 6. Rasiteoikeuksien kirjaaminen käyttöoikeusyksiköiksi. 
 

Lopputulos: 
Rasiteoikeuspäätös. 
 
 

2.3.7.3 Erityisten oikeuksien järjestelyt 
 
Uusjaossa on tarpeen mukaan käsiteltävä ja ratkaistava vuokramiehen ja muiden MK 14:1.1 §:ssä tar-
koitettujen erityisten oikeuksien haltijoiden asema jaon jälkeisessä tilanteessa.  
 

 Lähtötiedot:  
Tieto Tietolähde 
Olemassa olevat erityiset oikeudet TPE, KTJ 
Kiinteistötiedot JAKO, jakosuunnitelma 
Omistustiedot JAKO, jakosuunnitelma 

 
Osatehtävät: 
1. Erityisten oikeuksien selvittäminen, 
2. Asianosaisten kuuleminen ja 
3. Toimitusmiesten päätös erityisten oikeuksien järjestelyistä. 
 
Lopputulos: 
Päätös erityisten oikeuksien järjestelyistä. 

 
 

2.3.8 Tiekuntien perustaminen 
 
Tärkeimmät uusjakoalueen tiet perustetaan toimituksessa yksityisteiksi, joille lasketaan myös kunnos-
sapitoyksiköt, perustetaan tiekunnat ja valitaan niiden toimielimiksi tapauskohtaisesti joko hoitokunta 
tai toimitsija. 
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Lähtötiedot: 
Tieto Tietolähde 
Olemassa olevat tiekunnat Yksityistierekisteri, kunnan tielautakunta 
Tieoikeudet Tieoikeuspäätös 
Osakaskiinteistöt JAKO, jakosuunnitelma, tiehankkeiden rahoitus- ja 

toteuttamispäätökset, tieoikeuspäätös 
Kiinteistötiedot JAKO, jakosuunnitelma 

 
Osatehtävät: 
1. Teiden luokittelu tiekunnan perustamistarpeen perusteella, 
2. Kunnossapitoyksiköiden laskeminen ja 
3. Tiekuntien perustaminen. 

 
Lopputulos: 
Tiekunnat perustettu. 
 
 

2.3.9 Ojitusyhtiöiden perustaminen 
 
Mikäli uusjaon yhteydessä toteutetaan peruskuivatushankkeita, tulee uusjaossa alueellisen ympäristö-
keskuksen avustuksella perustaa tarvittavat ojitusyhtiöt ojaverkon kunnossapitoa varten sekä hyväk-
syä perustettavien ojitusyhtiöiden säännöt.  
 
Lähtötiedot: 
Tieto Tietolähde 
Olemassa olevat ojitusyhtiöt Ympäristökeskus 
Peruskuivatukset Peruskuivatushankkeiden rahoitus- ja toteuttamispää-

tökset 
Osakaskiinteistöt JAKO, jakosuunnitelma, peruskuivatushankkeiden 

rahoitus- ja toteuttamispäätökset 
Kiinteistötiedot JAKO, jakosuunnitelma 

 
Osatehtävät: 
1. Peruskuivatushankkeiden luokittelu ojitusyhtiötarpeen perusteella, 
2. Ojitusyhtiöiden perustaminen ja 
3. Ojitusyhtiöiden sääntöjen hyväksyminen. 

 
Lopputulos: 
Perustetut ojitusyhtiöt 
 

 
2.3.10 Yhteisten alueiden osakaskuntien järjestäytyminen 

 
Tarvittaessa toimituksessa käsitellään ja hyväksytään yhteisten alueiden säännöt, valitaan alueiden 
hallintoa varten hoitokunnat tai toimitsijat ja alistetaan säännöt työvoima- ja elinkeinokeskuksen vah-
vistettaviksi.  
 

 Lähtötiedot:  
Tieto Tietolähde 
Yhteiset alueet JAKO, jakosuunnitelma 
Osakaskiinteistöt Osakasluettelo 
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Osatehtävät: 
1. Yhteisten alueiden luokittelu järjestäytymistarpeen perusteella, 
2. Osakaskuntien järjestäytyminen ja 
3. Osakaskuntien sääntöjen hyväksyminen. 
 
Lopputulos: 
Järjestäytyneet yhteiset alueet. 

 
 

2.3.11 Korvaustilien maksatus 
 
Ennen toimituksen lopettamista toimitusmiehet tekevät korvauspäätöksen niistä tilikorvauksista, joista 
ei ole päätetty jo toimituksen aikaisemmissa vaiheissa sekä päättävät tilikorvausten maksatuksesta, jos 
niitä ei ole pantu maksuun jo aiemmin (puustokorvaukset). 

 
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Uudet kiinteistötiedot JAKO, jakosuunnitelma 
Vanhat kiinteistörajat JAKO, rajaelementti 
Korvausten ositteluperusteet Tiliperusteet 
Korvaukset TPE, korvauspäätökset, perusparannushankkeiden 

rahoitus- ja toteuttamispäätökset 
 
Osatehtävät: 

 1. Maksuunpanopäätöksen valmistelu ja 
 2. Korvaustilien maksuunpanopäätös. 
 

Lopputulos: 
Korvaustilien maksuunpanopäätös. 
 
 

2.3.12 Toimituskustannusten osittelu ja maksatus 
 
Toimituskustannuksiin kuuluvat toimitusmenot ja kiinteistötoimitusmaksu. Toimitusmiehet päättävät 
uusjaon lopussa asianosaisilta perittävien toimituskustannusten määrästä, ositteluperusteesta ja ositte-
lusta sekä takaisinperinnästä.  

 
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Tiliperusteet Tiliperustepäätös, MMM:n rahoituspäätös 
Työaika- ja kustannustiedot JAKO 
Hinnoittelutiedot Hinnastot 

 
Osatehtävät: 

 1. Toimituskustannusten ositteluperusteiden määrääminen, 
 2. Toimituskustannusten osittelu ja 
 3. Toimituskustannusten maksuunpanopäätös. 

 
Lopputulos: 
Toimituskustannusten maksuunpanopäätös. 
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 3. PERUSPARANNUKSET 
 
3.1 Perusparannustarpeiden inventointi 
 
Perusparannushankkeiden suunnittelun pohjaksi toimitusmiesten on selvitettävä maanomistajia kuu-
lemalla sekä asiantuntijaselvitysten ja -lausuntojen avulla jakoalueen tie- ja kuivatusverkon nykytila ja 
parantamistarpeet sekä muiden perusparannusten tarve. 

 
 

Lähtötiedot: 
Tieto Tietolähde 
Peltolohkot TPE 
Käyttöyksiköt TPE 
Omistustiedot TPE, KTJ 
Vuokrasopimukset TPE 
Kiinteistötiedot JAKO 
Kulkuyhteydet MTJ / tietietokanta 
Kuivatusverkko MTJ 
Maankäyttö Ortokuvat / taustarasterit 
Metsätiedot Metsäsuunnitelmat 
Kaavoitustiedot Kunta / maakuntaliitto 
Hanketiedot Sidosryhmät 

 
Osatehtävät: 

 1. Maanomistajien kuuleminen ja 
 2. Asiantuntijaselvitykset ja –lausunnot. 
 
 Lopputulos: 
 Selvitys perusparannustarpeesta. 
 
 

3.2 Perusparannushankkeet I 
 

3.2.1 Päätös 1. vaiheen perusparannussuunnitelmien laatimisesta 
 
Ensimmäisessä vaiheessa toteutettavien perusparannushankkeiden suunnittelu käynnistetään välittö-
mästi kiinteistörunkosuunnitelman valmistuttua. Kiinteistörungon muodostavien tie- ja peruskuiva-
tushankkeiden lisäksi voidaan ensimmäisessä vaiheessa suunnitella jo osa salaojitushankkeista, tär-
keimmät jakoalueelle rakennettavat vedenhankinta-, viemäröinti- ja kastelulaiteet sekä tie- ja kuiva-
tushankkeiden vaatimat pellonraivaukset ja metsitykset. Päätökset suunnitelmien laatimisesta tekevät 
toimitusmiehet.     
 
Lähtötiedot: 
Tieto Tietolähde 
Tieverkon perusparannustarve Kiinteistörunkosuunnitelma 
Peruskuivatustarve Kiinteistörunkosuunnitelma 
1. vaiheen salaojitustarve Perusparannustarveselvitys. 
1. vaiheen vedenhankinta-, viemäröinti- 
ja kastelulaitetarve 

Perusparannustarveselvitys. 

 
Lopputulos: 
Päätös 1. vaiheen perusparannussuunnitelmien laatimisesta. 
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3.2.2 Perusparannussuunnitelmien tilaus 
 
Toimitusinsinööri tilaa perusparannussuunnitelmat toimituksessa tehdyn päätöksen perusteella. Suun-
nitelmien laatiminen voidaan antaa asiantuntijaviranomaisille tai -organisaatioille. Vedenhankinta- ja 
viemäröintilaitteita koskevat suunnitelmat laatii tai teettää alueellinen ympäristökeskus. 
 
Lähtötiedot: 
Tieto Tietolähde 
Tieverkon perusparannustarve Suunnitelmien laatimispäätös 
Peruskuivatustarve Suunnitelmien laatimispäätös 
Sala- ja piiriojitustarve Suunnitelmien laatimispäätös 
Vedenhankinta-, viemäröinti- ja kastelu-
laitetarve 

Suunnitelmien laatimispäätös 

 
Lopputulos: 
Perusparannussuunnitelmien tilaukset. 
 

 
3.2.3  Tiehankkeet I 
 

3.2.3.1 Viljelys- ja ulospääsytiet I 
 
Viljelys- ja ulospääsyteiden ja niihin liittyvien siltahankkeiden suunnitelmat tekee maanmittaustoimis-
ton rakennusmestari tai toimiston ulkopuolinen asiantuntija. Ennen kuin toimitusmiehet toimitusko-
kouksessa vahvistavat suunnitelman toteutettavaksi, hankitaan tarvittavat liittymäluvat yleistieverk-
koon.  
 
Urakoitsija toteuttaa hankkeen, jonka jälkeen toimitusmiehet ja toimitsijat suorittavat loppukatsel-
muksen. Katselmuksen nojalla hanke hyväksytään tai määrätään korjattavaksi. Hyväksytty hanke luo-
vutetaan jakokunnalle, joka huolehtii sen kunnossapidosta, kunnes hanke siirtyy tiekunnan hoitoon. 
 
Lähtötiedot: 
Tieto Tietolähde 
Viljelys- ja ulospääsytieverkon peruspa-
rannustarve 

Viljelys- ja ulospääsytiesuunnitelmien tilaus 

 
Osatehtävät: 
1. Tie- ja siltasuunnitelmien laatiminen, 
2. Liittymäluvat yleisille teille, 
3. Suunnitelmien esittely asianosaisille, 
4. Rahoitus- ja toteuttamispäätös, 
5. Hankkeiden toteuttaminen, 
6. Loppukatselmus ja 
7. Hankkeiden luovutus jakokunnalle. 

 
Lopputulos: 
Viljelys- ja ulospääsytieverkko I. 
 
 

3.2.3.2 Metsätiet I 
 
Metsätiesuunnitelmat ja niihin liittyvät siltasuunnitelmat tekee yleensä metsäkeskus. Ennen kuin toi-
mitusmiehet toimituskokouksessa vahvistavat suunnitelman toteutettavaksi, suunnitelmasta on pyy-
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dettävä alueellisen ympäristökeskuksen lausunto ja hankittava tarvittavat liittymäluvat yleistieverk-
koon.  
 
Urakoitsija toteuttaa hankkeen, jonka jälkeen toimitusmiehet ja toimitsijat suorittavat loppukatsel-
muksen. Katselmuksen nojalla hanke hyväksytään tai määrätään korjattavaksi. Hyväksytty hanke luo-
vutetaan jakokunnalle, joka huolehtii hankkeen kunnossapidosta kunnes hanke siirtyy tiekunnan hoi-
toon. 

 
Lähtötiedot: 
Tieto Tietolähde 
Metsätieverkon perusparannustarve Metsätiesuunnitelmien tilaus 

 
Osatehtävät: 
1. Tie- ja siltasuunnitelmien laatiminen, 
2. Ympäristökeskuksen lausunto, 
3. Liittymäluvat yleisille teille, 
4. Suunnitelmien esittely asianosaisille, 
5. Rahoitus- ja toteuttamispäätös, 
6. Hankkeiden toteuttaminen, 
7. Loppukatselmus ja 
8. Hankkeiden luovutus jakokunnalle. 
 
Lopputulos: 
Metsätieverkko I. 
 
 
3.2.4 Kuivatushankkeet I 
 

3.2.4.1 Peruskuivatus I 
 
Peruskuivatussuunnitelmat laatii Maaseutukeskus, Salaojakeskus Oy tai alueellinen ympäristökeskus. 
Ennen kuin toimitusmiehet toimituskokouksessa vahvistavat suunnitelman toteutettavaksi, suunnitel-
masta on pyydettävä TE –keskuksen ja ympäristökeskuksen lausunnot. Ympäristökeskus ilmoittaa 
lausunnossaan, tarvitaanko hanketta varten VL 6:2 §:n mukainen ympäristölupaviraston lupa.  
 
Päätöksenteko ojituksesta kuuluu toimitusmiesten toimivaltaan, jos ojitus koskee vain uusjakoaluetta 
tai uusjakoalueen kuivattamiseksi tärkeän ojan tekemistä uusjakoalueeseen kuulumattoman kiinteistön 
alueelle eikä ympäristölupaviraston lupa ole VL 6:2 §:n nojalla tarpeen. Sama koskee ojituksen päät-
tämistä silloinkin, kun uusjakoalueeseen kuulumattomien kiinteistöjen omistajat suostuvat yhteiseen 
ojitukseen. Muussa tapauksessa asiasta päätetään VL:n yhteistä ojitusta koskevien säännösten mu-
kaan. 
 
Jos peruskuivatushankkeissa saattaa tulla kyseeseen ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 
mukainen arviointi (YVA-menettely), se on tehtävä ennen hanketta koskevan suunnitelman vahvista-
mista. 
 
Urakoitsija toteuttaa hankkeen, jonka jälkeen toimitusmiehet ja toimitsijat suorittavat loppukatsel-
muksen. Katselmuksen nojalla hanke hyväksytään tai määrätään korjattavaksi. Hyväksytty hanke luo-
vutetaan jakokunnalle, joka huolehtii hankkeen kunnossapidosta kunnes hanke siirtyy ojitusyhtiön 
hoitoon.  
 
 
Lähtötiedot: 
Tieto Tietolähde 
Peruskuivatusverkon parannustarve Peruskuivatussuunnitelmien tilaus 
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Osatehtävät: 
1. Peruskuivatussuunnitelmien laatiminen, 
2. TE -keskuksen ja ympäristökeskuksen lausunto, 
3. Mahdollinen ympäristölupaviraston lupa, 
4. Suunnitelmien esittely asianosaisille, 
5. Rahoitus- ja toteuttamispäätös, 
6. Hankkeiden toteuttaminen, 
7. Loppukatselmus ja 
8. Hankkeiden luovutus jakokunnalle. 
 
Lopputulos: 
Peruskuivatusverkko I. 
 
 

3.2.4.2 Peltojen sala- ja piiriojitus I 
 
Sala- ja piiriojitussuunnitelmat laatii yleensä paikallinen Suomen Salaojakeskus Oy:n tai alueellisen 
ympäristökeskuksen salaojateknikko. Ennen kuin toimitusmiehet toimituskokouksessa vahvistavat 
suunnitelman toteutettavaksi, suunnitelmasta on pyydettävä TE -keskuksen lausunto. 
 
Urakoitsija toteuttaa hankkeen, jonka jälkeen toimitusmiehet ja toimitsijat suorittavat loppukatsel-
muksen. Katselmuksen nojalla hanke hyväksytään tai määrätään korjattavaksi. Hyväksytty hanke luo-
vutetaan jakokunnalle, joka huolehtii hankkeen kunnossapidosta kunnes ojastot siirtyvät maanomista-
jien hoitoon. 
 
Lähtötiedot: 
Tieto Tietolähde 
Sala- ja piiriojitustarve Sala- ja piiriojitussuunnitelmien tilaus 

 
 
Osatehtävät: 
1. Sala- ja piiriojitussuunnitelmien laatiminen, 
2. TE -keskuksen lausunto, 
3. Suunnitelmien esittely asianosaisille, 
4. Rahoitus- ja toteuttamispäätös, 
5. Hankkeiden toteuttaminen, 
6. Loppukatselmus ja 
7. Hankkeiden luovutus jakokunnalle. 
 
Lopputulos: 
Sala- ja piiriojitus I. 
 
 

3.2.4.3 Metsäojitus I 
 
Metsäojitussuunnitelmat laatii yleensä metsäkeskus. Ennen kuin toimitusmiehet toimituskokouksessa 
vahvistavat suunnitelman toteutettavaksi, suunnitelmasta on pyydettävä TE –keskuksen ja alueellisen 
ympäristökeskuksen lausunnot. 
  
Päätöksenteko ojituksesta kuuluu toimitusmiesten toimivaltaan, jos ojitus koskee vain uusjakoaluetta 
tai uusjakoalueen kuivattamiseksi tärkeän ojan tekemistä uusjakoalueeseen kuulumattoman kiinteistön 
alueelle eikä ympäristölupaviraston lupa ole VL 6:2 §:n nojalla tarpeen. Sama koskee ojituksen päät-
tämistä silloinkin, kun uusjakoalueeseen kuulumattomien kiinteistöjen omistajat suostuvat yhteiseen 
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ojitukseen. Muussa tapauksessa asiasta päätetään VL:n yhteistä ojitusta koskevien säännösten mu-
kaan. 
 
Jos metsäojitushankkeissa saattaa tulla kyseeseen ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mu-
kainen arviointi (YVA -menettely), se on tehtävä ennen hanketta koskevan suunnitelman vahvistamis-
ta. 
 
Urakoitsija toteuttaa hankkeen, jonka jälkeen toimitusmiehet ja toimitsijat suorittavat loppukatsel-
muksen. Katselmuksen nojalla hanke hyväksytään tai määrätään korjattavaksi. Hyväksytty hanke luo-
vutetaan jakokunnalle, joka huolehtii hankkeen kunnossapidosta kunnes hanke siirtyy ojitusyhtiön tai 
maanomistajien hoitoon. 
 
Lähtötiedot: 
Tieto Tietolähde 
Metsäojitusverkon perusparannustarve Metsäojitussuunnitelmien tilaus 

 
Osatehtävät: 
1. Metsäojitussuunnitelmien laatiminen, 
2. TE -keskuksen ja ympäristökeskuksen lausunto, 
3. Suunnitelmien esittely asianosaisille, 
4. Rahoitus- ja toteuttamispäätös, 
5. Hankkeiden toteuttaminen, 
6. Loppukatselmus ja 
7. Hankkeiden luovutus jakokunnalle. 
 
Lopputulos: 
Metsäojaverkko I. 
 
 
3.2.5 Yhteiset vedenhankinta-, viemäröinti- ja kastelulaitteet I 
 
 

3.2.5.1 Yhteiset vedenhankinta- ja viemäröintilaitteet I 
 
Osakaskiinteistöjen tarvetta varten rakennettavien yhteisten vedenhankinta- ja viemäröintilaitteiden 
suunnitelmat laatii tai teettää alueellinen ympäristökeskus.  
 
Urakoitsija toteuttaa hankkeen, jonka jälkeen toimitusmiehet ja toimitsijat suorittavat loppukatsel-
muksen. Katselmuksen nojalla hanke hyväksytään tai määrätään korjattavaksi. Hyväksytty hanke luo-
vutetaan jakokunnalle, joka huolehtii hankkeen kunnossapidosta kunnes se siirtyy maanomistajien 
hoitoon. 
 
Lähtötiedot: 
Tieto Tietolähde 
Yhteisten vedenhankinta- ja viemäröinti-
laitteiden rakentamistarve 

Vedenhankinta- ja viemäröintilaitteiden suunnitteluti-
laus 

 
Osatehtävät: 
1. Vedenhankinta- ja viemäröintilaitesuunnitelmien laatiminen, 
2. Suunnitelmien esittely asianosaisille, 
3. Rahoitus- ja toteuttamispäätös, 
4. Hankkeiden toteuttaminen, 
5. Loppukatselmus ja 
6. Hankkeiden luovutus jakokunnalle. 
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Lopputulos: 
Yhteiset vedenhankinta- ja viemäröintilaitteet I. 
 

 
3.2.5.2 Yhteiset kastelulaitteet I 

 
Osakaskiinteistöjen tarvetta varten rakennettavien yhteisten kastelulaitteiden suunnitelmat voi laatia 
esim. alalle erikoistunut yrittäjä. 
 
Urakoitsija toteuttaa hankkeen, jonka jälkeen toimitusmiehet ja toimitsijat suorittavat loppukatsel-
muksen. Katselmuksen nojalla hanke hyväksytään tai määrätään korjattavaksi. Hyväksytty hanke luo-
vutetaan jakokunnalle, joka huolehtii hankkeen kunnossapidosta kunnes se siirtyy maanomistajien 
hoitoon. 
 
Lähtötiedot: 
Tieto Tietolähde 
Yhteisten kastelulaitteiden rakentamis-
tarve 

Kastelulaitteiden suunnittelutilaus 

 
Osatehtävät: 
1. Kastelulaitesuunnitelmien laatiminen, 
2. TE -keskuksen lausunto, 
3. Suunnitelmien esittely asianosaisille, 
4. Rahoitus- ja toteuttamispäätös, 
5. Hankkeiden toteuttaminen, 
6. Loppukatselmus ja 
7. Hankkeiden luovutus jakokunnalle. 
 
Lopputulos: 
Yhteiset kastelulaitteet I. 
 
 

3.2.6 Pellonraivaukset ja metsitykset I 
 
Tie- ja kuivatushankkeiden vaatimat pellonraivaukset ja metsitykset suunnitellaan ja toteutetaan 
yleensä varsinaisten päähankkeiden yhteydessä.  
 
Lähtötiedot: 
Tieto Tietolähde 
Pellonraivaus- ja metsitystarve Tie- tai kuivatussuunnitelmat 

 
Osatehtävät: 
1. Pellonraivaus- ja metsityssuunnitelmien laatiminen, 
2. Suunnitelmien esittely asianosaisille, 
3. Rahoitus- ja toteuttamispäätös, 
4. Hankkeiden toteuttaminen, 
5. Loppukatselmus ja 
6. Hankkeiden luovutus jakokunnalle. 

 
Lopputulos: 
Pellonraivaukset ja metsitykset I 
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3.3 Perusparannushankkeet II 
 

3.3.1 Päätös 2. vaiheen perusparannussuunnitelmien laatimisesta 
 
Toisessa vaiheessa jakosuunnitelman vahvistamisen jälkeen suunnitellaan loput uusjaossa tehtävät pe-
rusparannusinvestoinnit. Näitä hankkeita ovat yksittäiset tie- ja kuivatushankkeet sekä pääosa uusja-
ossa tehtävistä salaojituksista. Kaikki perusparannushankkeet on mahdollisuuksien mukaan saatettava 
loppuun toimituksen kestäessä. Toimitusmiehet tekevät päätökset suunnitelmien laatimisesta.     
 
Lähtötiedot: 
Tieto Tietolähde 
Tieverkon parannustarve Jakosuunnitelma 
Peruskuivatustarve Jakosuunnitelma 
Sala- ja piiriojitustarve Jakosuunnitelma 
Vedenhankinta-, viemäröinti- ja kastelu-
laitetarve 

Jakosuunnitelma. 

Pellonraivaus- ja metsitystarve Tie- ja kuivatussuunnitelmat 
 
Lopputulos: 
Päätös 2. vaiheen perusparannussuunnitelmien laatimisesta. 
 
 

3.3.2 Perusparannussuunnitelmien tilaus 
 
Toimitusinsinööri tilaa perusparannussuunnitelmat toimituksessa tehdyn päätöksen perusteella. Suun-
nitelmien laatiminen voidaan antaa asiantuntijaviranomaisille tai -organisaatioille. Vedenhankinta- ja 
viemäröintilaitteita koskevat suunnitelmat laatii tai teettää alueellinen ympäristökeskus. 
 
Lähtötiedot: 
Tieto Tietolähde 
Tieverkon perusparannustarve Suunnitelmien laatimispäätös 
Peruskuivatustarve Suunnitelmien laatimispäätös 
Sala- ja piiriojitustarve Suunnitelmien laatimispäätös 
Vedenhankinta-, viemäröinti- ja kastelu-
laitetarve 

Suunnitelmien laatimispäätös 

 
Lopputulos: 
Perusparannussuunnitelmien tilaukset. 
 
 

3.3.3 Perusparannushankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen 
 
Toisessa vaiheessa toteutettavat tie- ja peruskuivatushankkeet, sala- ja piiriojitukset, vedenhankinta-, 
viemäröinti- ja kastelulaitteiden rakentaminen sekä pellonraivaukset ja metsitykset toteutetaan samas-
sa järjestyksessä kuin 1. vaiheessa ennen jakosuunnitelman vahvistamista suunnitellut vastaavat 
hankkeet. 
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3.3.3.1 Tiehankkeet II 
 
Lähtötiedot: 
Tieto Tietolähde 
perusparannustarve Perusparannussuunnitelmien tilaus 

 
Osatehtävät: 
1. Tie- ja siltasuunnitelmien laatiminen, 
2. Ympäristökeskuksen lausunto, 
3. Liittymäluvat yleisille teille, 
4. Suunnitelmien esittely asianosaisille, 
5. Rahoitus- ja toteuttamispäätös, 
6. Hankkeiden toteuttaminen, 
7. Loppukatselmus ja 
8. Hankkeiden luovutus jakokunnalle. 

 
Lopputulos: 
Tiehankkeet II. 
 

 
3.3.3.2 Kuivatushankkeet II 

 
Lähtötiedot: 
Tieto Tietolähde 
perusparannustarve Perusparannussuunnitelmien tilaus 

 
Osatehtävät: 
1. Kuivatussuunnitelmien laatiminen, 
2. TE -keskuksen ja ympäristökeskuksen lausunnot, 
3. Suunnitelmien esittely asianosaisille, 
4. Rahoitus- ja toteuttamispäätös, 
5. Hankkeiden toteuttaminen, 
6. Loppukatselmus ja 
7. Hankkeiden luovutus jakokunnalle. 
 
Lopputulos: 
Kuivatushankkeet II. 
 
 

3.3.3.3 Muut perusparannushankkeet II 
 
 
Lähtötiedot: 
Tieto Tietolähde 
perusparannustarve Perusparannussuunnitelmien tilaus 

 
Osatehtävät: 
1. Hankesuunnitelmien laatiminen, 
2. Mahdolliset TE -keskuksen ja ympäristökeskuksen lausunnot, 
3. Suunnitelmien esittely asianosaisille, 
4. Rahoitus- ja toteuttamispäätös, 
5. Hankkeiden toteuttaminen, 
6. Loppukatselmus ja 
7. Hankkeiden luovutus jakokunnalle. 
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Lopputulos: 
Muut perusparannushankkeet II. 
 
 

 4. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI (YVA) 
 

4.1 Päätös arvioimismenettelyn soveltamisesta 
 

 Päätöksen arvioimismenettelyn soveltamisesta tiettyyn uusjakoon tekee ympäristöministeriö alueelli-
sen ympäristökeskuksen (yhteysviranomainen) esityksestä tai omasta aloitteestaan (YVAL 6 §). Pää-
tösharkinnassa annetaan erityistä painoa muun muassa uusjaon ja sen liitännäishankkeiden laadulle ja 
laajuudelle, kohdealueen tärkeille luonnon- ja kulttuuriarvoille, luonnon sietokyvylle, luonnon- ja 
maisemansuojelualueille sekä useiden eri hankkeiden yhteisvaikutuksille (YVAA 7 §). Jos yhteysvi-
ranomainen taas katsoo, että uusjakoon ei sovelleta arviointimenettelyä, se antaa asiasta tarvittaessa 
lausuntonsa hankkeesta vastaavalle (YVAL 6.2 §). 

 
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Uusjakohankkeen sisältö TPE 
Alueen rajaus TPE 

 
Osatehtävät: 
1. YVA:n tarveselvitys ja 
2. Ympäristöministeriön päätös arvioimismenettelyn soveltamisesta. 
 
Lopputulos: 
Päätös arvioimismenettelyn soveltamisesta. 
 
 
4.2 Arviointiohjelman laatimisprosessi 
 
Ympäristövaikutusten arviointi perustuu arviointiohjelmaan, jolla tarkoitetaan hankkeesta vastaavan 
laatimaa suunnitelmaa tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä (YVAL 2 § 
kohta 3, YVAA 11 §). 
  

 Lähtötiedot:  
Tieto Tietolähde 
Uusjakohankkeen sisältö TPE 
Alueen rajaus TPE 

 
 Lopputulos: 

YVA -arviointiohjelma. 

 
4.3 Arviointiselostuksen laatimisprosessi 
 
YVA –menettelyssä laaditaan arviointiselostus, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista 
sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista (YVAL 2 § kohta 4, YVAA 12 §).  
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 Lähtötiedot:  
Tieto Tietolähde 
Uusjakohankkeen sisältö TPE, arviointiohjelma 
Alueen rajaus TPE, arviointiohjelma 

 
Lopputulos: 
YVA -arviointiselostus. 

 
 
4.4 YVA -selostuksen tiedoksianto hankkeesta vastaavalle 
 
YVA -menettely päättyy kun yhteysviranomainen toimittaa arviointiselostuksen lausuntoineen uusja-
kohankkeesta vastaavalle. 

 
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Uusjakohankkeen sisältö TPE, arviointiohjelma 
Alueen rajaus TPE, arviointiohjelma 

 
Lopputulos: 
Hankkeesta vastaavalle tiedoksi annettu YVA -arviointiselostus. 
 

 5. MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU 
  
 Maankäytön suunnittelu kaavoittamalla on lähtökohtaisesti kunnan tehtävä. Tavoitteena maankäytön 

suunnittelun niveltämisellä uusjakoprosessiin on saavuttaa maanomistajien kannalta oikeudenmukai-
nen ja tasapuolinen lopputulos järjestelyalueilla, joilla on tarvetta toisaalta tilusjärjestelyihin ja toisaal-
ta maankäytön ohjaamiseen kaavoituksen avulla. Kytkemällä maanomistusolojen järjestely kaavoituk-
seen voidaan kaava lisäksi laatia tulevan maankäytön kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukai-
seksi ja kaavan mukainen alue saadaan viivytyksettä kaavan mukaiseen käyttöön. Käytännössä uusja-
koalueilla saattaa tulla laadittavaksi kyläalueen tai ranta-alueen yleiskaava tahi ranta-asemakaava. 

 
 

5.1 Kaavoitustarpeen selvitys 
 
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Uusjakohankkeen sisältö TPE,  
Alueen rajaus TPE,  

 
Lopputulos: 
Selvitys kaavoitustarpeesta. 

 

5.2 Yleiskaava 
 

 Lähtötiedot:  
Tieto Tietolähde 
Uusjakohankkeen sisältö TPE,  
Alueen rajaus TPE,  

 
Osatehtävät: 
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1. Kunnan päätös yleiskaavan laatimisesta,  
2. Yleiskaavan laatimisprosessi ja 
3. Kunnan päätös yleiskaavan hyväksymisestä. 
 
Lopputulos: 
Yleiskaava. 

 

5.3 Ranta-asemakaava 
 
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Uusjakohankkeen sisältö TPE,  
Alueen rajaus TPE,  

 
Osatehtävät: 
1. Kunnan päätös ranta-asemakaavan laatimisesta, 
2. Ranta-asemakaavan laatimisprosessi ja 
2. Kunnan päätös ranta-asemakaavan hyväksymisestä 
 
Lopputulos: 
Ranta-asemakaava. 

 6. JOHTAMISPROSESSIT  
 

6.1 Uusjakohankkeen johtaminen 
 
Uusjakohankkeen johtamisprosessit voidaan jäsentää ISO 9000 -standardin mukaisesti strategiseen ja 
operatiivisiin johtamisprosesseihin. Strateginen prosessi määrittää uusjakohankkeen osapuolet sekä 
uusjaolle asetettavat tavoitteet ja reunaehdot.  Operatiivisilla prosesseilla ohjataan uusjaon sisältöä, 
ajankäyttöä, kustannuksia, resursseja, henkilöstöä, yhteydenpitoa ja viestintää, riskejä, hankintoja, 
tuotoksen sisältöä ja ominaisuuksia sekä sen koordinointia ja integrointia. Tarkasteltaessa uusjako-
hanketta projektina sen johtamisjärjestelmä on projektiorganisaatio. Toimitusinsinööri on hankkeen 
projektipäällikkö, joka vastaa kaikista uusjakoon liittyvien tehtävien toteuttamisesta. Projektin johto-
ryhmä on maanmittaustoimiston johtoryhmä ja lähtökohtaisesti uusjaolla on ulkoisia asiakaita (asian-
osaiset ja ministeriö), jotka maksavat projektin kustannukset. Matriisimuotoisessa projektiorganisaati-
ossa henkilöt varataan uusjakohankkeen käytettäväksi projektisuunnitelmassa osoitetuksi ajaksi. Uus-
jakoprojekti voi käyttää myös alihankkijoita tai konsultteja, joiden kanssa se suoraan laatii sopimukset 
 

 Lähtötiedot: 
Tieto Tietolähde 
Toimitusnumero JAKO 
Ennusteet /laajuustiedot Hakija / KTJ 

 
 Työn ositus: 

Tekijä Työmäärä 
DI 2 tpv/kk 
AMK/teknikko 1 tpv/kk 
Maastokartoittaja 1 tpv/kk 
Sisäkartoittaja 1 tpv/kk 

 
 
Lopputulos: 
Toteutettu uusjakohanke. 
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6.2 Toimituskokous 
 
Toimituskokoukset ovat oleellinen osa uusjaon johtamisjärjestelmää, sillä kaikki toimituksessa esille 
tulevat asiat käsitellään ja ratkaistaan tarpeen mukaan pidettävissä toimituskokouksissa (KML 172 §).  
Prosessin näkökulmasta toimituskokoukset ovat toistuvia tehtäviä, joilla on suhteellisen vakio esiin-
tymistiheys ja kestoaika (Microsoft 1998 s. 49). Uusjaoissa toimituskokouksia pidetään hankkeen ede-
tessä keskimäärin 2-5 kertaa vuodessa. Niiden esiintymistiheyden määrää ennen kaikkea tarve käsitel-
lä esille tulevat lupa-asiat ja perusparannushankkeiden toteuttamiseen liittyvät asiat riittävän nopeasti 
ja säännönmukaisesti.  

 
 Lähtötiedot: 

Tieto Tietolähde 
Toimitusnumero JAKO 
Ennusteet /laajuustiedot Hakija / KTJ 

 
 
Lopputulos: 
Toteutettu uusjakohanke. 
 

 7. TUKIPROSESSIT 
 
7.1 Kiinteistönmuodostus 
 

7.1.1 Lohkomistoimitus I 
 
Uusjaon valmisteluvaiheessa ja uusjaon toimeenpanopäätöksen jälkeen uusjakoalueelta saatu määrä-
ala voidaan lohkoa normaalisti, jollei lohkominen merkittävästi viivästytä uusjaon toimittamista eikä 
ole muutakaan erityistä syytä lohkomisen suorittamatta jättämiseen ennen jakosuunnitelman vahvis-
tamista. 

 
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Lohkottavat määräalat JAKO 
Uusjakohankkeen sisältö TPE,  
Alueen rajaus TPE,  

 
Lopputulos: 
Erotetut määräalat I. 
 
 

7.1.2 Lohkomistoimitus II 
 
Uusjakosuunnitelman vahvistamisen jälkeen määräaloja voidaan lohkoa uusjaossa muodostetuista ti-
loista, jos lohkomisen yleiset edellytykset ovat olemassa. 

  
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Lohkottavat määräalat JAKO, uusjakosuunnitelma 

 
Lopputulos: 
Erotetut määräalat II. 
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7.1.3 Lunastustoimitus  
 
KML 79 ja 61, 61a, 137.2 141 sekä 149 §:n mukaiset lunastukset suoritetaan uusjaon yhteydessä sivu-
toimituksina. 

  
 Lähtötiedot:  

Tieto Tietolähde 
Lunastettavat alueet JAKO 
Uusjakohankkeen sisältö TPE,  
Alueen rajaus TPE,  

 
Lopputulos: 
Toteutetut lunastukset. 
 
 
7.2 Valtion maanhankinta 
 

 Työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosasto toimii maan ostajana. Uusjaon toimitusmiehet ja 
maanmittaustoimisto huolehtivat myyntimahdollisuudesta tiedottamisesta maanomistajille, tekevät 
tarvittaessa omistusoikeusselvityksiä ja suunnittelevat yhdessä maaseutuosaston kanssa lisämaan ja-
kamisen sitä haluaville tiloille.  

 
  
 Lähtötiedot: 

Tieto Tietolähde 
Omistustiedot TPE/ KTJ 
Kiinteistötiedot TPE, JAKO 

 
 Lopputulos: 
 Valtion maareservi.  

 
7.3 Valvontatehtävät 
 

7.3.1 Viljeltyjen tilusten käyttö 
 
Viljeltyjä tiluksia koskevia määräyksiä harkittaessa tulee ottaa huomioon mm. tilapäisesti viljelyksestä 
poissa olevien tilusten rikkakasvien torjunta, kuivatusojien kunnossapito sekä omistajan velvollisuus 
poistaa perusparannushankkeiden seurauksena syntynyt sellainen kivisyys, jota ei poisteta hankkeen 
kustannuksella. 

 
 Lähtötiedot: 

Tieto Tietolähde 
Omistustiedot TPE, KTJ 
Kiinteistötiedot JAKO 

 
Osatehtävät: 
1. Tilusten käyttöä koskevien määräysten antaminen, 
2. Lupahakemuksen vastaanotto, 
3. Asiantuntijalausunto, 
4. Lupapäätös ja 
5. Valvonta. 
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 Lopputulos: 
 Valvottu tilusten käyttö. 
 

 
7.3.2 Rakennusten rakentaminen ja korjaaminen 

 
 Lupa uusien rakennusten rakentamiseen ja vanhojen peruskorjaamiseen voidaan ennen uusjakosuunni-

telman laillistumista myöntää yleensä vain jos se on KML 84 §:ssä säädetyillä perusteilla välttämätön-
tä. Jos lupa joudutaan antamaan muulloin, on pyrittävä siihen, ettei toimenpide aiheuta siirtokustan-
nusten tarpeetonta nousua tai muutoin vaikeuta jaon tarkoituksenmukaista suorittamista. Jos rakenta-
minen on suunniteltu olemassa olevalle rakennuspaikalle, tulee ottaa huomioon rakennusluvan vaiku-
tus jakosuunnitelmaan. Rakennusten tavanomainen vuosikunnostus ei ole luvanvaraista.  

  
 Lähtötiedot: 

Tieto Tietolähde 
Omistustiedot TPE, KTJ 
Kiinteistötiedot JAKO 

  
Osatehtävät: 
1. Rakennusten käyttöä koskevien määräysten antaminen, 
2. Lupahakemuksen vastaanotto, 
3. Asiantuntijalausunto, 
4. Lupapäätös, 
5. Ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle ja 
6. Valvonta. 

 
 Lopputulos: 
 Valvottu rakennusten käyttö. 
 
 

 
7.3.3 Puuston hakkuut 

 
 Annettaessa määräyksiä puuston käyttämisestä kotitarpeiksi on kiinnitettävä huomiota yksityismetsä-

lain säännöksiin. Tarvittaessa voidaan kotitarvepuun otto määrätä toimitettavaksi metsäammattimie-
hen leimauksen mukaan. Kotitarvepuun ottoa koskevia määräyksiä varten omistajan tulee selvittää 
tarpeen määrä ja käyttökohde etenkin rakennuspuun osalta. 

 
 Jos asianosaiset haluavat myydä puustoa jaon aikana, heille on annettava ohjeet hakemusten sisällöstä 

ja jättämisestä. Toimitusmiesten velvollisuutena on valvoa, ettei puuston myynti vaikeuta jakoa. Li-
säksi on otettava huomioon yksityismetsälain säännökset puuston myynnistä. Tämän vuoksi suunnitel-
lusta hakkuusta on pyydettävä metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen lausunto. Päätehakkuun 
suorittaneelle maanomistajalle on huomautettava metsän uudistamisvelvollisuudesta myös silloin, kun 
alue voi vaihtua jakosuunnitelman perusteella. 

  
 Lähtötiedot: 

Tieto Tietolähde 
Omistustiedot TPE, KTJ 
Kiinteistötiedot JAKO 

 
Osatehtävät: 
1. Puuston hakkuita koskevien määräysten antaminen, 
2. Lupahakemuksen vastaanotto, 
3. Asiantuntijalausunto, 
4. Lupapäätös, 
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5. Lupapäätöksen kirjaaminen puustoelementille ja 
6. Valvonta. 

 
 Lopputulos: 
 Valvottu puuston käyttö. 
 

 
7.3.4 Maa-ainesten ottaminen 

 
 Maa-ainesten ottamisesta kotitarvekäyttöön sovelletaan, mitä edellä puuston käytöstä kotitarpeiksi on 

sanottu. (TMK 8.2.5) 
 
 Kun toimituksessa myönnetään lupa maa-ainesten ottamiseen, asianosaiselle on ilmoitettava ja pöytä-

kirjaan merkittävä, että siihen saa ryhtyä vasta, kun päätös on lainvoimainen. Maa-ainesten myyntiä 
koskeva lupapäätös on lainvoiman saatuaan lähetettävä tiedoksi asianomaisen kunnan maa-
aineslupaviranomaiselle.  

 
 Lähtötiedot: 

Tieto Tietolähde 
Omistustiedot IACS / KTJ 
Kiinteistötiedot JAKO 

 
Osatehtävät: 
1. Maa-ainesten ottamista koskevien määräysten antaminen, 
2. Lupahakemuksen vastaanotto, 
3. Asiantuntijalausunto, 
4. Lupapäätös, 
5. Ilmoitus kunnan maa-aineslupaviranomaiselle ja 
6. Valvonta. 
 

 Lopputulos: 
 Valvottu maa-ainesten käyttö. 
 
 

7.3.5 Uusjakojen tukemislain mukaisten varojen käytön valvonta 
 

Toimitusinsinööri valvoo rakentamis- ja perusparannushankkeiden toteuttamiseksi myönnettyjen uus-
jakojen tukemislain (24/81) mukaisten varojen käyttöä uusjaon aikana. 
 
 
7.4 Yhteistoiminta sidosryhmien kanssa 
 
Yhteistoiminta sidosryhmien kanssa on uusjaon tukiprosessin osaprosessi, joka jatkuu valmisteluvai-
heen alkamisesta uusjaon lopettamiseen saakka. 

 
 
7.5 Tietovarastojen ylläpito 
 
Tietovaraston ylläpitoon on suositeltavaa nimetä vastuuhenkilö, joka valvoo ja organisoi tietojen lisä-
yksen, muuttamisen ja poistamisen sekä lisäksi tietää tietovarastojen ajantasaisuuden laadun. Pitkäkes-
toisissa uusjaoissa omistajatiedot on suositeltavaa päivittää ensisijaisesti lainhuutorekisteriin, josta 
ajantasaiset tiedot saadaan sovellusyhteyden avulla toimitustietokantaan. Tämä turvaa omistajatietojen 
kohdentumisen oikein toimituksen aikana tehtävissä osittamisissa. 
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 Lyhenteet: 
 KTJ =  kiinteistötietojärjestelmä 
 VKR =  väestön keskusrekisteri 
 JAKO =  JAKO -paikkatietojärjestelmä 
 IACS =  peltolohkorekisteri 
 MTJ =  maastotietojärjestelmä 

 TPE =  toimenpide-ehdotus, uusjaon valmisteluvaiheessa JAKO -paikkatietokantaan perustetta-
va numeerinen toimitustietokanta  

 ELU =  erikoisluettelo 
 KHR =  kauppahintarekisteri  
  



ID Tehtävä Kestoaika Alkaa Loppuu Edeltävät tehtävät Seuraavat tehtävät Resurssit
1 1 TARVESELVITYSPROSESSI 109 days 2.1.03 3.6.03

2 1.1 Hakemus /aloite 2 days 2.1.03 3.1.03 3 Ari

3 1.2 Päätös uusjaon valmisteluvaiheen käynnistämisestä 3 days 6.1.03 8.1.03 2 4;390;391;353;354 Ari

4 1.3 Ongelma- ja tavoitekartoitus 7 days 9.1.03 17.1.03 3 5 Ari;Matti;Merja

5 1.4 Toimenpide-ehdotus 28 days 20.1.03 26.2.03 4 6 Ari;Merja;Juha

6 1.5 Toteuttamiskelpoisuusselvitys 26 days 27.2.03 3.4.03 5 7 Ari;Matti;Merja

7 1.6  Rahoitusesitys 7 days 4.4.03 14.4.03 6 8 Ari;Merja

8 1.7 Ministeriön rahoituspäätös 30 days 15.4.03 26.5.03 7 9

9 1.8 Asianosaisten kuuleminen 3 days 27.5.03 29.5.03 8 10 Ari;Matti;Merja

10 1.9 Uusjakopäätös 3 days 30.5.03 3.6.03 9 14;16 Ari

11

12 2 TILUSJÄRJESTELYPROSESSI 1207 days 4.6.03 17.1.08

13 2.1 Inventointivaihe 1088 days 4.6.03 3.8.07

14 2.1.1 Uusjaon projektisuunnitelman laatiminen 6 days 4.6.03 11.6.03 10 6;383;359;360;389;44 Ari;Guy;Matti;Merja

15 2.1.2 Toimituskartta 1059 days 15.7.03 3.8.07

16 2.1.2.1 Kartoitussuunnitelman laatiminen 10 days 15.7.03 28.7.03 10 17 Ari;Guy;Matti

17 2.1.2.2 Rajapistekartan valmistus 20 days 29.7.03 25.8.03 16 18 Matti

18 2.1.2.3 Rajojen selvitys maastossa 30 days 26.8.03 6.10.03 17 19 Matti

19 2.1.2.4 Kiintopisteverkon täydentäminen 2 days 7.10.03 8.10.03 18 22;20;21 Guy

20 2.1.2.5 Takymetrimittaukset 5 days 9.10.03 15.10.03 19 25 Matti

21 2.1.2.6 GPS -mittaus 5 days 9.10.03 15.10.03 19 25 Juha
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ID Tehtävä Kestoaika Alkaa Loppuu Edeltävät tehtävät Seuraavat tehtävät Resurssit
22 2.1.2.7 Näkyvöittäminen 10 days 3.5.04 14.5.04 19 23 I;Lisä III;Lisä IV;Juha

23 2.1.2.8 Ilmakuvaus 2 days 17.5.04 18.5.04 22 24 Matti

24 2.1.2.9 Signaalinen näkyvyyden tarkistus 6 days 19.5.04 26.5.04 23 25;26 Matti;Merja

25 2.1.2.10 Ilmakuvien oikaisu ja pistetihennys 0 days 26.5.04 26.5.04 24;20;21 29;27 M

26 2.1.2.11 Täydennysmittaukset 8 days 27.5.04 7.6.04 24 27 Matti

27 2.1.2.12 Kiinteistörajakartan valmistus 15 days 18.6.04 8.7.04 25;26;70;78 30 Matti;Merja

28 2.1.2.13 Jyvitysarvokohdejaotus 57 days 27.5.04 13.8.04

29 2.1.2.13.1 Kolmikuvien valmistus 4 days 27.5.04 1.6.04 25 31;32;33;34;35 Lisä I

30 2.1.2.13.2 Tiluskuvioinnin valmistelu 6 days 9.7.04 16.7.04 27 31;32;33;34;35 Matti;Ari;Guy

31 2.1.2.13.3 Viljellyn maan tiluskuviointi 10 days 19.7.04 30.7.04 30;29 36;49 Matti;Ari

32 2.1.2.13.4 Metsämaan tiluskuviointi 6 days 23.7.04 30.7.04 30;29 36;50;38 Risto;Ari

33 2.1.2.13.5 Kitu-ja joutomaan tiluskuviointi 0 days 16.7.04 16.7.04 30;29 36;51 Risto

34 2.1.2.13.6 Erityismaan tiluskuviointi 2 days 19.7.04 20.7.04 30;29 36;47 Matti

35 2.1.2.13.7 Vesialueiden tiluskuviointi 0 days 16.7.04 16.7.04 30;29 36;52 Matti

36 2.1.2.13.8 Tiluskuviotiedoston kokoaminen 10 days 2.8.04 13.8.04 31;32;33;34;35 40;39 Matti;Merja

37 2.1.2.14 Puustoarvojaotus 20 days 2.8.04 27.8.04

38 2.1.2.14.1 Puustokuviointi ja puustoaluetunnusten mä 6 days 2.8.04 9.8.04 32 39 Risto

39 2.1.2.14.2 Puustoarvojaotustiedoston valmistus 10 days 16.8.04 27.8.04 36;38 98 Risto;Merja

40 2.1.2.15 Muut toimituskartan arvokohdejaotukset 11 days 16.8.04 30.8.04 36 148 Matti;Merja

41 2.1.2.16 Jakosuunnitelmaelementti 6 days 9.1.06 16.1.06 122 42 Ari;Merja

42 2.1.2.17 Toimituskartan viimeistely 112 days 1.3.07 3.8.07 136;206;210;213;41 230 Ari;Matti;Merja
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ID Tehtävä Kestoaika Alkaa Loppuu Edeltävät tehtävät Seuraavat tehtävät Resurssit
43 2.1.3 Jyvitys 99 days 17.5.04 30.9.04

44 2.1.3.1 Viljavuustutkimuksen maastotyöt 15 days 17.5.04 4.6.04 14 45 Juha

45 2.1.3.2 Maaperäanalyysit 10 days 7.6.04 18.6.04 44 46 Juha

46 2.1.3.3 Jyvitysperusteista päättäminen 2 days 21.6.04 22.6.04 45 47;49;50;51 Ari

47 2.1.3.4 Erityisarvojen inventointi 8 days 23.7.04 3.8.04 34;46 52 Ari

48 2.1.3.5 Mallitilusten jyvitys 15 days 2.8.04 20.8.04

49 2.1.3.5.1 Viljelty maa 8 days 2.8.04 11.8.04 31;46 52;50 Ari

50 2.1.3.5.2 Metsämaa 2 days 12.8.04 13.8.04 32;46;49 52;51 Ari

51 2.1.3.5.3 Kitu-ja joutomaa 0 days 13.8.04 13.8.04 33;46;50 52 Ari

52 2.1.3.5.4 Jyvitysperusteasiakirjan kokoaminen 5 days 16.8.04 20.8.04 49;50;51;47;35 54;55;56;58;57 Ari

53 2.1.3.6 Jyvityksen maastotyöt 20 days 23.8.04 17.9.04

54 2.1.3.6.1 Viljeltyjen maiden jyvitys 10 days 23.8.04 3.9.04 52 59;55 Ari

55 2.1.3.6.2 Metsämaan jyvitys 6 days 6.9.04 13.9.04 52;54 59;56 Ari

56 2.1.3.6.3 Kitu-ja joutomaan jyvitys 2 days 14.9.04 15.9.04 52;55 59;57 Ari

57 2.1.3.6.4 Erityismaan jyvitys 2 days 16.9.04 17.9.04 52;56 59;58 Ari

58 2.1.3.6.5 Vesialueiden jyvitys 0 days 17.9.04 17.9.04 52;57 59 Ari

59 2.1.3.7 Jyvityksen redusointi 4 days 20.9.04 23.9.04 54;55;56;58;57 60 Ari;Matti

60 2.1.3.8 Jyvitysarvokohdetiedoston kokoaminen 5 days 24.9.04 30.9.04 59 82 Matti;Merja

61 2.1.4 Omistusselvitykset 52 days 8.12.03 17.2.04

62 2.1.4.1 Arkistotutkimukset 7 days 8.12.03 16.12.03 14 63 Ari;Guy;Juha

63 2.1.4.2 Selvittelykokoukset 7 days 1.1.04 9.1.04 62 64 Ari;Guy;Juha
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ID Tehtävä Kestoaika Alkaa Loppuu Edeltävät tehtävät Seuraavat tehtävät Resurssit
64 2.1.4.3 Omistusasiakirjojen täydentäminen 8 days 12.1.04 21.1.04 63 65 Ari;Juha

65 2.1.4.4 Omistusepäselvyyksien ratkaiseminen 12 days 22.1.04 6.2.04 64 66 Ari

66 2.1.4.5 Omistajatiedoston kokoaminen 7 days 9.2.04 17.2.04 65 82 Merja

67 2.1.5 Piirirajankäynnit ja tilusvaihdot 274 days 12.6.03 29.6.04

68 2.1.5.1 Piirirajankäynnit 274 days 12.6.03 29.6.04

69 2.1.5.1.1 Rajankäyntitarpeen selvitys 12 days 12.6.03 27.6.03 14 70 Guy

70 2.1.5.1.2 Piirirajojen paalutus 10 days 10.5.04 21.5.04 69 71;27 Guy

71 2.1.5.1.3 Piirirajankäyntipäätös 4 days 14.6.04 17.6.04 70 72;82 Ari;Guy

72 2.1.5.1.4 Piirirajojen pyykitys 7 days 21.6.04 29.6.04 71 134 Guy

73 2.1.5.2 Tilusvaihdot 229 days 4.8.03 17.6.04

74 2.1.5.2.1 Tilusvaihtotarpeen selvitys 3 days 4.8.03 6.8.03 14 75 Ari;Guy

75 2.1.5.2.2 Tilusvaihtojen jyvitys 9 days 3.5.04 13.5.04 74 76 Ari;Guy

76 2.1.5.2.3 Tilusvaihtoehdotus 4 days 14.5.04 19.5.04 75 77 Ari;Guy

77 2.1.5.2.4 Asianosaisten kuuleminen 5 days 20.5.04 26.5.04 76 78 Ari;Guy

78 2.1.5.2.5 Tilusvaihtopäätös 5 days 27.5.04 2.6.04 77 79;80;27;82 Ari;Guy

79 2.1.5.2.6 Tilusvaihtojen tilit 5 days 3.6.04 9.6.04 78 224 Ari;Guy

80 2.1.5.2.7 Tilusvaihtojen pyykitys 4 days 14.6.04 17.6.04 78 134 Guy

81 2.1.6 Lähtötilanteen kohdekuvauksen laatiminen 49,67 days 1.10.04 9.12.04

82 2.1.6.1 Päätös jakoperusteesta 4 days 1.10.04 6.10.04 66;71;78;60 83 Ari

83 2.1.6.2 Käyttöyksiköiden suunnittelu 10 days 7.10.04 20.10.04 82 85 Matti;Merja;Ari

84 2.1.6.3 Yhteisten alueiden käsittely 13,67 days 21.10.04 9.11.04

Q1
2003

Task

Split

Progress

Milestone

Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Split

Rolled Up Milestone

Rolled Up Progress

External Tasks

Project Summary

Page 4

Project: Liite B: UUSJAON TOIMINTA
Date: 29.4.03



ID Tehtävä Kestoaika Alkaa Loppuu Edeltävät tehtävät Seuraavat tehtävät Resurssit
85 2.1.6.3.1 Osakasluetteloiden laatiminen 10 days 21.10.04 3.11.04 83 86 Guy;Merja

86 2.1.6.3.2 Asianosaisten kuuleminen 2 days 4.11.04 5.11.04 85 87 Ari;Guy

87 2.1.6.3.3 Toimitusmiesten päätös osakasluetteloiden v 1,67 days 8.11.04 9.11.04 86 88 Ari

88 2.1.6.4 Kohdekuvaustiedoston laatiminen 17 days 9.11.04 2.12.04 87 89 Ari;Merja;Matti

89 2.1.6.5 Kohdekuvauksen tarkistaminen 5 days 2.12.04 9.12.04 88 92 Ari;Matti;Merja

90 2.2 Suunnitteluvaihe 242 days 5.1.05 8.12.05

91 2.2.1 Jakosuunnitelman tavoitteet 12 days 5.1.05 20.1.05

92 2.2.1.1 Asianosaisten jakotoiveiden kuuleminen 8 days 5.1.05 15.1.05 89 97;93;98;95 Ari;Matti

93 2.2.1.2 Muut uusjaolle asetettavat tavoitteet 4 days 17.1.05 20.1.05 92 97;98;95 Ari

94 2.2.2 Uusjakosuunnitelman laatiminen 230 days 21.1.05 8.12.05

95 2.2.2.1 Kiinteistörunkosuunnitelman laatiminen 19 days 21.1.05 16.2.05 92;93 97 Ari;Merja;Juha

96 2.2.2.2 Alustava jakosuunnitelma 71 days 17.2.05 26.5.05

104 2.2.2.3 Alustava ehdotus tärkeimmistä korvauksista 29 days 4.5.05 13.6.05

105 2.2.2.3.1 Päätös  käsiteltävistä korvauksista 2 days 4.5.05 5.5.05 100 106 Ari;Guy

106 2.2.2.3.2 Toimitusmiesten ehdotus arvioitavien  korva 2 days 6.5.05 9.5.05 105 107 Ari;Guy

107 2.2.2.3.3 Asianosaisten kuuleminen tiliperusteista 2 days 10.5.05 11.5.05 106 108 Ari;Guy

108 2.2.2.3.4 Tiliperustepäätös 2 days 12.5.05 13.5.05 107 110;109 Ari

109 2.2.2.3.5 Korvausarviointien mahdolliset maastotyöt 7 days 16.5.05 24.5.05 108 110 Ari;Guy

110 2.2.2.3.6 Alustavien korvausarvioiden laskenta 14 days 25.5.05 13.6.05 108;109 112 Guy

111 2.2.2.4 Valmistava jakosuunnitelma 61,99 days 14.6.05 7.9.05

112 2.2.2.4.1 Jakosuunnitelma viljellyille- ja erityismaatiluk 28,99 days 14.6.05 22.7.05 102;103;110 113 Ari;Matti;Merja;Juha
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ID Tehtävä Kestoaika Alkaa Loppuu Edeltävät tehtävät Seuraavat tehtävät Resurssit
113 2.2.2.4.2 Jakosuunnitelma metsä-, kitu- ja joutomaa- s 20 days 22.7.05 19.8.05 112 114 Ari;Matti;Merja;Juha

114 2.2.2.4.3 Jakosuunnitelman ja korvausehdotuksen es 10 days 19.8.05 2.9.05 113 115 Ari;Matti;Juha

115 2.2.2.4.4 Muutosesitysten kirjaaminen 3 days 2.9.05 7.9.05 114 116 Matti

116 2.2.2.5 Käyttöyksiköiden purkaminen jakoyksiköiksi 6 days 7.9.05 15.9.05 115 118 Matti;Merja

117 2.2.2.6 Lopullinen jakosuunnitelma 60,01 days 15.9.05 8.12.05

118 2.2.2.6.1 Lopullisen jakosuunnitelman laatiminen 30 days 15.9.05 27.10.05 116 119 Ari;Matti;Merja

119 2.2.2.6.2 Lopullisen jakosuunnitelman esittäminen asi 13 days 28.10.05 15.11.05 118 120 Ari;Matti

120 2.2.2.6.3 Asianosaisten muistutusten kirjaaminen 3 days 16.11.05 18.11.05 119 121 Ari;Matti

121 2.2.2.6.4 Lopullisen jakosuunnitelman tarkistaminen 7 days 21.11.05 29.11.05 120 122 Ari;Matti;Merja

122 2.2.2.6.5 Toimitusmiesten päätös jakosuunnitelman va 3 days 6.12.05 8.12.05 121;357 8;125;41;194;216;220 Ari;Matti

123 2.3 Toteuttamisvaihe 1172 days 11.6.03 7.12.07

124 2.3.1 Tilojen yhdistäminen 36 days 9.12.05 27.1.06

125 2.3.1.1 Yhdistämispäätöksen valmistelu 15 days 9.12.05 29.12.05 122 126 Merja

126 2.3.1.2 Maanmittaustoimiston yhdistämispäätös 10 days 9.1.06 20.1.06 125 127

127 2.3.1.3 Yhdistämispäätöksen rekisteröinti 5 days 23.1.06 27.1.06 126 128;131

128 2.3.2 Jakosuunnitelman rekisteröinti 20 days 30.1.06 24.2.06 127

129 2.3.3 Jakorajojen käyminen 113 days 30.1.06 5.7.06

130 2.3.3.1 Rajankäynnin valmistelut 14 days 30.1.06 16.2.06

131 2.3.3.1.1 Paalutusluetteloiden ja -karttojen laskenta ja 4 days 30.1.06 2.2.06 127 132 Matti;Juha

132 2.3.3.1.2 Rajapyykkien hankinta 10 days 3.2.06 16.2.06 131 134 Matti

133 2.3.3.2 Rajankäynnin maastotyöt 37 days 8.5.06 27.6.06
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ID Tehtävä Kestoaika Alkaa Loppuu Edeltävät tehtävät Seuraavat tehtävät Resurssit
134 2.3.3.2.1 Uusien rajapyykkien ja -viittojen rakentamine 32 days 8.5.06 20.6.06 72;80;132 135;137 Matti;Juha

135 2.3.3.2.2 Uusien rajapisteiden lopullisten koordinaattie 5 days 21.6.06 27.6.06 134 136 Matti;Merja;Juha

136 2.3.3.3 Rajankäyntipäätös 6 days 28.6.06 5.7.06 135 42 Ari;Matti;Merja

137 2.3.4 Uusien tilusten haltuunotto 10 days 31.10.06 13.11.06 134;367;374;388 230 Matti

138 2.3.5 Siirtojen toteuttaminen 651 days 11.6.03 8.12.05

139 2.3.5.1 Ennakkosiirtojen toteuttaminen 0 days 11.6.03 11.6.03

140 2.3.5.1.1 Ennakkosiirtosuunnitelman laatiminen 0 days 11.6.03 11.6.03 14 141

141 2.3.5.1.2 Siirtopäätös 0 days 11.6.03 11.6.03 140 142

142 2.3.5.1.3 Ennakkosiirron toteuttaminen 0 days 11.6.03 11.6.03 141 143

143 2.3.5.1.4 Ennakkosiirron loppukatselmus 0 days 11.6.03 11.6.03 142 224

144 2.3.5.2 Siirtojen toteuttaminen 0 days 8.12.05 8.12.05

145 2.3.5.2.1 Siirron toteuttaminen 0 days 8.12.05 8.12.05 122 146

146 2.3.5.2.2 Siirron loppukatselmus 0 days 8.12.05 8.12.05 145 224

147 2.3.6 Korvaukset 408 days 9.12.05 3.7.07

148 2.3.6.1 Tiliperustepäätös 10 days 9.12.05 22.12.05 122;40 158;165;172;179;186 Ari

149 2.3.6.2 Osittelusta poikkeamisen korvaukset 27 days 6.3.06 11.4.06

150 2.3.6.2.1 Valmistelu 5 days 6.3.06 10.3.06 148 151 Ari;Matti

151 2.3.6.2.2 Jyvitysyksikön raha-arvon määrääminen 4 days 13.3.06 16.3.06 150 152;153 Ari

152 2.3.6.2.3 Osittelusta poikkeamisen korvausten lasken 7 days 20.3.06 28.3.06 151 154 Ari;Matti;Merja

153 2.3.6.2.4 Puuttuvan tuottopuuston tilin laskeminen 2 days 20.3.06 21.3.06 151 154 Risto

154 2.3.6.2.5 Asianosaisten kuuleminen 4 days 29.3.06 3.4.06 153;152 155 Ari;Risto
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ID Tehtävä Kestoaika Alkaa Loppuu Edeltävät tehtävät Seuraavat tehtävät Resurssit
155 2.3.6.2.6 Tilien tarkistaminen 4 days 4.4.06 7.4.06 154 156 Risto;Ari

156 2.3.6.2.7 Korvauspäätös 2 days 10.4.06 11.4.06 155 224 Ari

157 2.3.6.3 Puustokorvaus 106 days 23.1.06 19.6.06

158 2.3.6.3.1 Valmistelu 10 days 23.1.06 3.2.06 148 159 Ari;Risto

159 2.3.6.3.2 Puustotilin maastotyöt 8 days 8.5.06 17.5.06 158 160 Risto

160 2.3.6.3.3 Puustotilin laskeminen 10 days 18.5.06 31.5.06 159 161 Risto;Merja

161 2.3.6.3.4 Asianosaisten kuuleminen 5 days 1.6.06 7.6.06 160 162 Ari;Risto

162 2.3.6.3.5 Puustotilin tarkistaminen 5 days 8.6.06 14.6.06 161 163 Ari;Risto;Merja

163 2.3.6.3.6 Korvauspäätös 3 days 15.6.06 19.6.06 162;381 224 Ari

164 2.3.6.4 Korvaus tilusten tuottokuntoon saattamisesta 54 days 19.4.07 3.7.07

165 2.3.6.4.1 Valmistelu 7 days 19.4.07 27.4.07 148 166 Ari;Matti;Merja

166 2.3.6.4.2 Mahdolliset maastotyöt 7 days 28.5.07 5.6.07 165 167 Matti

167 2.3.6.4.3 Tilin laskeminen 12 days 6.6.07 21.6.07 166 168 Matti;Merja

168 2.3.6.4.4 Asianosaisten kuuleminen 3 days 22.6.07 26.6.07 167 169 Ari;Matti

169 2.3.6.4.5 Tilin tarkistaminen 3 days 27.6.07 29.6.07 168 170 Matti

170 2.3.6.4.6 Korvauspäätös 2 days 2.7.07 3.7.07 169 224 Ari

171 2.3.6.5 Rakennuskorvaukset 17 days 9.1.06 31.1.06

172 2.3.6.5.1 Valmistelu 5 days 9.1.06 13.1.06 148 173 Ari;Pentti

173 2.3.6.5.2 Rakennusarvioinnit 3 days 16.1.06 18.1.06 172 174 Pentti

174 2.3.6.5.3 Tilin laskeminen 3 days 19.1.06 23.1.06 173 175 Pentti

175 2.3.6.5.4 Asianosaisten kuuleminen 2 days 24.1.06 25.1.06 174 176 Ari;Pentti
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ID Tehtävä Kestoaika Alkaa Loppuu Edeltävät tehtävät Seuraavat tehtävät Resurssit
176 2.3.6.5.5 Tilin tarkistaminen 2 days 26.1.06 27.1.06 175 177 Pentti

177 2.3.6.5.6 Korvauspäätös 2 days 30.1.06 31.1.06 176 224 Ari

178 2.3.6.6 Erityisarvon korvaus 111 days 16.1.06 19.6.06

179 2.3.6.6.1 Valmistelu 5 days 16.1.06 20.1.06 148 180 Ari;Guy

180 2.3.6.6.2 Mahdolliset maastotyöt 2 days 23.5.06 24.5.06 179 181 Guy

181 2.3.6.6.3 Tilin laskeminen 4 days 25.5.06 30.5.06 180 182 Guy

182 2.3.6.6.4 Asianosaisten kuuleminen 3 days 31.5.06 2.6.06 181 183 Ari;Guy

183 2.3.6.6.5 Tilin tarkistaminen 2 days 5.6.06 6.6.06 182 184 Guy

184 2.3.6.6.6 Korvauspäätös 9 days 7.6.06 19.6.06 183 224 Ari

185 2.3.6.7 Muut korvaustilit 22 days 1.8.06 30.8.06

186 2.3.6.7.1 Valmistelu 5 days 1.8.06 7.8.06 148 187 Ari;Juha

187 2.3.6.7.2 Mahdolliset maastotyöt 2 days 8.8.06 9.8.06 186 188 Juha

188 2.3.6.7.3 Tilin laskeminen 4 days 10.8.06 15.8.06 187 189 Juha

189 2.3.6.7.4 Asianosaisten kuuleminen 5 days 16.8.06 22.8.06 188 190 Ari;Juha

190 2.3.6.7.5 Tilin tarkistaminen 2 days 23.8.06 24.8.06 189 191 Juha

191 2.3.6.7.6 Korvauspäätös 4 days 25.8.06 30.8.06 190 224 Ari

192 2.3.7 Tie-, rasite- ja erityisten oikeuksien käsittely 129 days 1.9.06 28.2.07

193 2.3.7.1 Tieoikeuksien käsittely 32 days 1.9.06 16.10.06

194 2.3.7.1.1 Luettelo poistuvista tieoikeuksista 6 days 1.9.06 8.9.06 122 195 Matti

195 2.3.7.1.2 Luettelo voimaan jäävistä tieoikeuksista 6 days 11.9.06 18.9.06 194 196 Matti

196 2.3.7.1.3 Luettelo uusista tieoikeuksista 6 days 19.9.06 26.9.06 195 197 Matti
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ID Tehtävä Kestoaika Alkaa Loppuu Edeltävät tehtävät Seuraavat tehtävät Resurssit
197 2.3.7.1.4 Asianosaisten kuuleminen 3 days 27.9.06 29.9.06 196 198 Ari;Matti

198 2.3.7.1.5 Tieoikeuspäätös 3 days 2.10.06 4.10.06 197 199 Ari

199 2.3.7.1.6 Tieoikeuksien kirjaaminen käyttöoikeusyksik 8 days 5.10.06 16.10.06 198 201;212;230 Merja

200 2.3.7.2 Rasiteoikeuksien käsittely 32 days 1.1.07 13.2.07

201 2.3.7.2.1 Luettelo poistuvista rasiteoikeuksista 6 days 1.1.07 8.1.07 199 202 Matti

202 2.3.7.2.2 Luettelo voimaan jävistä rasiteoikeuksista 6 days 9.1.07 16.1.07 201 203 Matti

203 2.3.7.2.3 Luettelo uusista rasiteoikeuksista 6 days 17.1.07 24.1.07 202 204 Matti

204 2.3.7.2.4 Asianosaisten kuuleminen 3 days 25.1.07 29.1.07 203 205 Ari;Matti

205 2.3.7.2.5 Rasiteoikeuspäätös 3 days 30.1.07 1.2.07 204 206 Ari

206 2.3.7.2.6 Rasiteoikeuksien kirjaaminen käyttöoikeusyk 8 days 2.2.07 13.2.07 205 208;42;230 Merja

207 2.3.7.3 Erityisten oikeuksien järjestelyt 11 days 14.2.07 28.2.07

208 2.3.7.3.1 Erityisten oikeuksien selvittäminen 6 days 14.2.07 21.2.07 206 209 Matti

209 2.3.7.3.2 Asianosaisten kuuleminen 3 days 22.2.07 26.2.07 208 210 Ari;Matti

210 2.3.7.3.3 Päätös erityisten oikeuksien järjestelyistä 2 days 27.2.07 28.2.07 209 42;230 Ari

211 2.3.8 Tiekuntien perustaminen 14 days 17.10.06 3.11.06

212 2.3.8.1 Teiden luokittelu tiekunnan perustamistarpeen per 2 days 17.10.06 18.10.06 199 213 Matti

213 2.3.8.2 Kunnossapitoyksiköiden laskeminen 8 days 19.10.06 30.10.06 212 42;230;214 Ari;Matti

214 2.3.8.3 Tiekuntien perustaminen 3 days 1.11.06 3.11.06 213 230 Ari

215 2.3.9 Ojitusyhtiöiden perustaminen 29 days 9.12.05 18.1.06

216 2.3.9.1 Peruskuivatushankkeiden luokittelu ojitusyhtiötarpe 2 days 9.12.05 12.12.05 122 217 Matti

217 2.3.9.2 Ojitusyhtiöiden perustaminen 5 days 9.1.06 13.1.06 216 218 Ari
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ID Tehtävä Kestoaika Alkaa Loppuu Edeltävät tehtävät Seuraavat tehtävät Resurssit
218 2.3.9.3 Ojitusyhtiöiden sääntöjen hyväksyminen 3 days 16.1.06 18.1.06 217 230 Ari

219 2.3.10 Yhteisten alueiden osakaskuntien järjestäytyminen 20 days 23.1.06 17.2.06

220 2.3.10.1 Yhteisten alueiden luokittelu järjestäytymistarpee 2 days 23.1.06 24.1.06 122 221 Juha

221 2.3.10.2 Osakaskuntien järjestäytyminen 4 days 25.1.06 30.1.06 220 222 Ari

222 2.3.10.3 Osakaskuntien sääntöjen hyväksyminen 5 days 13.2.06 17.2.06 221 230 Ari

223 2.3.11 Korvaustilien maksatus 10 days 4.7.07 17.7.07

224 2.3.11.1 Maksuunpanopäätöksen valmistelu 7 days 4.7.07 12.7.07 170;177;184;191;79 225 Guy;Merja

225 2.3.11.2 Korvaustilien maksuunpanopäätös 3 days 13.7.07 17.7.07 224 227 Ari

226 2.3.12 Toimituskustannusten osittelu ja maksatus 22 days 8.11.07 7.12.07

227 2.3.12.1 Toimituskustannusten ositteluperusteiden määrää 2 days 8.11.07 9.11.07 89;297;317;325;333 228 Ari

228 2.3.12.2 Toimituskustannusten osittelu 10 days 12.11.07 23.11.07 227 229 Ari;Matti;Merja

229 2.3.12.3 Toimituskustannusten maksuunpanopäätös 10 days 26.11.07 7.12.07 228 230 Ari;Merja

230 2.4 Toimituksen lopettaminen 0 days 17.1.08 17.1.08 42;222;214;390;391

231

232 3 PERUSPARANNUKSET 1152 days 12.6.03 9.11.07

233 3.1 Perusparannustarpeiden inventointi 42 days 12.6.03 8.8.03

234 3.1.1 Maanomistajien kuuleminen 10 days 12.6.03 25.6.03 14 237 Juha

235 3.1.2 Asiantuntijaselvitykset ja -lausunnot 10 days 28.7.03 8.8.03 14 237 Ari;Juha

236 3.2 Perusparannushankkeet I 897 days 11.8.03 16.1.07

237 3.2.1 Päätös  1. Vaiheen perusparannussuunnitelmien laatimis 2 days 11.8.03 12.8.03 341;234;235 238 Ari

238 3.2.2 Perusparannussuunnitelmien tilaus 2 days 13.8.03 14.8.03 237 268;276;285;292;300 Pentti
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ID Tehtävä Kestoaika Alkaa Loppuu Edeltävät tehtävät Seuraavat tehtävät Resurssit
239 3.2.3 Tiehankkeet I 570 days 15.8.03 20.10.05

240 3.2.3.1 Viljelys- ja ulospääsytiet I 511 days 15.8.03 29.7.05

241 3.2.3.1.1 Tie- ja siltasuunnitelmien laatiminen 150 days 15.8.03 11.3.04 238 242;243 Pentti

242 3.2.3.1.2 Liittymäluvat yleisille teille 4 days 12.3.04 17.3.04 241 244 Pentti

243 3.2.3.1.3 Suunnitelmien esittely asianosaisille 5 days 12.3.04 18.3.04 241 244 Pentti

244 3.2.3.1.4 Rahoitus- ja toteuttamispäätös 2 days 19.3.04 22.3.04 242;243 245 Ari

245 3.2.3.1.5 Hankkeiden toteuttaminen 350 days 23.3.04 25.7.05 244 246 Pentti

246 3.2.3.1.6 Loppukatselmus 2 days 26.7.05 27.7.05 245 247;227 Pentti

247 3.2.3.1.7 Hankkeiden luovutus jakokunnalle 2 days 28.7.05 29.7.05 246 230 Pentti

248 3.2.3.2 Metsätiet I 570 days 15.8.03 20.10.05

249 3.2.3.2.1 Tie- ja siltasuunnitelmien laatiminen 150 days 15.8.03 11.3.04 238 250;251 Pentti

250 3.2.3.2.2 Ympäristökeskuksen lausunto 30 days 12.3.04 22.4.04 249 252 Pentti

251 3.2.3.2.3 Liittymäluvat yleisille teille 5 days 12.4.04 16.4.04 249 253 Pentti

252 3.2.3.2.4 Suunnitelmien esittely asianosaisille 3 days 24.5.04 26.5.04 250 253 Pentti

253 3.2.3.2.5 Rahoitus- ja toteuttamispäätös 5 days 28.5.04 3.6.04 252;251 254 Ari

254 3.2.3.2.6 Hankkeiden toteuttaminen 350 days 4.6.04 6.10.05 253 255 Pentti

255 3.2.3.2.7 Loppukatselmus 2 days 17.10.05 18.10.05 254 256;227 Pentti

256 3.2.3.2.8 Hankkeiden luovutus jakokunnalle 2 days 19.10.05 20.10.05 255 230 Pentti

257 3.2.4 Kuivatushankkeet I 890 days 15.8.03 11.1.07

258 3.2.4.1 Peruskuivatus I 629 days 15.8.03 11.1.06

259 3.2.4.1.1 Peruskuivatussuunnitelmien laatiminen 200 days 15.8.03 20.5.04 238 260 Pentti

Q1
2003

Task

Split

Progress

Milestone

Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Split

Rolled Up Milestone

Rolled Up Progress

External Tasks

Project Summary

Page 12

Project: Liite B: UUSJAON TOIMINTA
Date: 29.4.03



ID Tehtävä Kestoaika Alkaa Loppuu Edeltävät tehtävät Seuraavat tehtävät Resurssit
260 3.2.4.1.2 Ympäristökeskuksen ja TE-keskuksen lausu 30 days 21.5.04 1.7.04 259 261;262 Pentti

261 3.2.4.1.3 Mahdollinen ympäristölupaviraston lupa 0 days 1.7.04 1.7.04 260 262

262 3.2.4.1.4 Suunnitelmien esittely asianosaisille 5 days 2.7.04 8.7.04 260;261 263 Pentti

263 3.2.4.1.5 Rahoitus- ja toteuttamispäätös 5 days 9.8.04 13.8.04 262 264 Ari

264 3.2.4.1.6 Hankkeiden toteuttaminen 350 days 16.8.04 16.12.05 263 265 Pentti

265 3.2.4.1.7 Loppukatselmus 2 days 19.12.05 20.12.05 264 266;227 Pentti

266 3.2.4.1.8 Hankkeiden luovutus jakokunnalle 2 days 10.1.06 11.1.06 265 230 Pentti

267 3.2.4.2 Peltojen sala- ja piiriojitus I 890 days 15.8.03 11.1.07

268 3.2.4.2.1 Sala- ja piiriojasuunnitelmien laatiminen 150 days 15.8.03 11.3.04 238 269 Pentti

269 3.2.4.2.2 TE-keskuksen lausunto 30 days 12.3.04 22.4.04 268 270 Pentti

270 3.2.4.2.3 Suunnitelmien esittely asianosaisille 4 days 23.4.04 28.4.04 269 271 Pentti

271 3.2.4.2.4 Rahoitus- ja toteuttamispäätös 2 days 29.4.04 30.4.04 270 272 Ari

272 3.2.4.2.5 Hankkeiden toteuttaminen 700 days 3.5.04 5.1.07 271 273 Pentti

273 3.2.4.2.6 Loppukatselmus 2 days 8.1.07 9.1.07 272 274;227 Pentti

274 3.2.4.2.7 Hankkeiden luovutus jakokunnalle 2 days 10.1.07 11.1.07 273 230 Pentti

275 3.2.4.3 Metsäojitus I 564 days 15.8.03 12.10.05

276 3.2.4.3.1 Metsäojitussuunnitelmien laatiminen 150 days 15.8.03 11.3.04 238 277 Pentti

277 3.2.4.3.2 Ympäristökeskuksen ja TE-keskuksen  lausu 30 days 12.3.04 22.4.04 276 278 Pentti

278 3.2.4.3.3 Suunnitelmien esittely asianosaisille 2 days 23.4.04 26.4.04 277 279 Pentti

279 3.2.4.3.4 Rahoitus- ja toteuttamispäätös 5 days 28.5.04 3.6.04 278 280 Ari

280 3.2.4.3.5 Hankkeiden toteuttaminen 350 days 4.6.04 6.10.05 279 281 Pentti
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ID Tehtävä Kestoaika Alkaa Loppuu Edeltävät tehtävät Seuraavat tehtävät Resurssit
281 3.2.4.3.6 Loppukatselmus 2 days 7.10.05 10.10.05 280 282;227 Pentti

282 3.2.4.3.7 Hankkeiden luovutus jakokunnalle 2 days 11.10.05 12.10.05 281 230 Pentti

283 3.2.5 Yhteiset vedenhankinta-, viemäröinti- ja kastelulaitte 0 days 14.8.03 14.8.03

284 3.2.5.1 Yhteiset vedenhankinta- ja viemäröintilaitteet I 0 days 14.8.03 14.8.03

285 3.2.5.1.1 Vedenhankinta- ja viemäröintilaitesuunnitelm 0 days 14.8.03 14.8.03 238 286

286 3.2.5.1.2 Suunnitelmien esittely asianosaisille 0 days 14.8.03 14.8.03 285 287

287 3.2.5.1.3 Rahoitus- ja toteuttamispäätös 0 days 14.8.03 14.8.03 286 288

288 3.2.5.1.4 Hankkeiden toteuttaminen 0 days 14.8.03 14.8.03 287 289

289 3.2.5.1.5 Loppukatselmus 0 days 14.8.03 14.8.03 288 290;227

290 3.2.5.1.6 Hankkeiden luovutus jakokunnalle 0 days 14.8.03 14.8.03 289 230

291 3.2.5.2 Yhteiset kastelulaitteet I 0 days 14.8.03 14.8.03

292 3.2.5.2.1 Kastelulaitesuunnitelmien laatiminen 0 days 14.8.03 14.8.03 238 293

293 3.2.5.2.2 TE-keskuksen lausunto 0 days 14.8.03 14.8.03 292 294

294 3.2.5.2.3 Suunnitelmien esittely asianosaisille 0 days 14.8.03 14.8.03 293 295

295 3.2.5.2.4 Rahoitus- ja toteuttamispäätös 0 days 14.8.03 14.8.03 294 296

296 3.2.5.2.5 Hankkeiden toteuttaminen 0 days 14.8.03 14.8.03 295 297

297 3.2.5.2.6 Loppukatselmus 0 days 14.8.03 14.8.03 296 298;227

298 3.2.5.2.7 Hankkeiden luovutus jakokunnalle 0 days 14.8.03 14.8.03 297 230

299 3.2.6 Pellonraivaukset ja metsitykset I 893 days 15.8.03 16.1.07

300 3.2.6.1 Pellonraivaus- ja metsityssuunnitelmien laatiminen 150 days 15.8.03 11.3.04 238 301 Risto

301 3.2.6.2 Suunnitelmien esittely asianosaisille 2 days 12.3.04 15.3.04 300 302 Risto
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302 3.2.6.3 Rahoitus- ja toteuttamispäätös 2 days 19.4.04 20.4.04 301 303 Ari

303 3.2.6.4 Hankkeiden toteuttaminen 700 days 6.5.04 10.1.07 302 304 Risto

304 3.2.6.5 Loppukatselmus 2 days 11.1.07 12.1.07 303 305;227 Risto

305 3.2.6.6 Hankkeiden luovutus jakokunnalle 2 days 15.1.07 16.1.07 304 230 Risto

306 3.3 Perusparannushankkeet II 501 days 9.12.05 9.11.07

307 3.3.1 Päätös  2. Vaiheen perusparannussuunnitelmien laatimis 5 days 9.12.05 15.12.05 122 308 Ari

308 3.3.2 Perusparannussuunnitelmien tilaus 2 days 16.12.05 19.12.05 307 311;320;328 Pentti

309 3.3.3 Perusparannushankkeiden suunnittelu ja toteuttamin 494 days 19.12.05 9.11.07

310 3.3.3.1 Tiehankkeet II 494 days 20.12.05 9.11.07

311 3.3.3.1.1 Tie- ja siltasuunnitelmien laatiminen 150 days 20.12.05 17.7.06 308 312;313 Pentti

312 3.3.3.1.2 Ympäristökeskuksen lausunto 30 days 18.7.06 28.8.06 311 314 Pentti

313 3.3.3.1.3 Liittymäluvat yleisille teille 2 days 18.7.06 19.7.06 311 315 Pentti

314 3.3.3.1.4 Suunnitelmien esittely asianosaisille 2 days 4.9.06 5.9.06 312 315 Pentti

315 3.3.3.1.5 Rahoitus- ja toteuttamispäätös 4 days 6.9.06 11.9.06 314;313 316 Ari

316 3.3.3.1.6 Hankkeiden toteuttaminen 300 days 12.9.06 5.11.07 315 317 Pentti

317 3.3.3.1.7 Loppukatselmus 2 days 6.11.07 7.11.07 316 318;227 Pentti

318 3.3.3.1.8 Hankkeiden luovutus jakokunnalle 2 days 8.11.07 9.11.07 317 230 Pentti

319 3.3.3.2 Kuivatushankkeet II 490 days 20.12.05 5.11.07

320 3.3.3.2.1 Kuivatussuunnitelmien laatiminen 150 days 20.12.05 17.7.06 308 321 Pentti

321 3.3.3.2.2 Ympäristökeskuksen ja TE-keskuksen lausu 30 days 18.7.06 28.8.06 320 322 Pentti

322 3.3.3.2.3 Suunnitelmien esittely asianosaisille 2 days 29.8.06 30.8.06 321 323 Pentti
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323 3.3.3.2.4 Rahoitus- ja toteuttamispäätös 4 days 31.8.06 5.9.06 322 324 Ari

324 3.3.3.2.5 Hankkeiden toteuttaminen 300 days 6.9.06 30.10.07 323 325 Pentti

325 3.3.3.2.6 Loppukatselmus 2 days 31.10.07 1.11.07 324 326;227 Pentti

326 3.3.3.2.7 Hankkeiden luovutus jakokunnalle 2 days 2.11.07 5.11.07 325 230 Pentti

327 3.3.3.3 Muut perusparannushankkeet II 0 days 19.12.05 19.12.05

328 3.3.3.3.1 Hankesuunnitelmien laatiminen 0 days 19.12.05 19.12.05 308 329

329 3.3.3.3.2 Mahdolliset ympäristökeskuksen ja TE-kesk 0 days 19.12.05 19.12.05 328 330

330 3.3.3.3.3 Suunnitelmien esittely asianosaisille 0 days 19.12.05 19.12.05 329 331

331 3.3.3.3.4 Rahoitus- ja toteuttamispäätös 0 days 19.12.05 19.12.05 330 332

332 3.3.3.3.5 Hankkeiden toteuttaminen 0 days 19.12.05 19.12.05 331 333

333 3.3.3.3.6 Loppukatselmus 0 days 19.12.05 19.12.05 332 334;227

334 3.3.3.3.7 Hankkeiden luovutus jakokunnalle 0 days 19.12.05 19.12.05 333 230

335 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI (YVA) 0 days 11.6.03 11.6.03

336 4.1 Päätös arvioimismenettelyn soveltamisesta 0 days 11.6.03 11.6.03

337 4.1.1 YVA:n tarveselvitys 0 days 11.6.03 11.6.03 14 338

338 4.1.2 YM:n päätös arvioimismenettelyn soveltamisesta 0 days 11.6.03 11.6.03 337 339

339 4.2 Arviointiohjelman laatimisprosessi 0 days 11.6.03 11.6.03 338 340

340 4.3 Arviointiselostuksen laatimisprosessi 0 days 11.6.03 11.6.03 339 341

341 4.4 YVA -selostuksen tiedoksianto hankkeesta vastaavalle 0 days 11.6.03 11.6.03 340 237

342 5 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU 0 days 11.6.03 11.6.03

343 5.1 Kaavoitustarpeen selvitys 0 days 11.6.03 11.6.03 14 345;349
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344 5.2 Yleiskaava 0 days 11.6.03 11.6.03

345 5.2.1 Kunnan päätös yleiskaavan laatimisesta 0 days 11.6.03 11.6.03 343 346

346 5.2.2 Yleiskaavaprosessi 0 days 11.6.03 11.6.03 345 347

347 5.2.3 Kunnan päätös yleiskaavan hyväksymisestä 0 days 11.6.03 11.6.03 346 97

348 5.3 Ranta-asemakaava 0 days 11.6.03 11.6.03

349 5.3.1 Kunnan päätös ranta-asemakaavan laatimisesta 0 days 11.6.03 11.6.03 343 350

350 5.3.2 Ranta-asemakaavaprosessi 0 days 11.6.03 11.6.03 349 351

351 5.3.3 Kunnan päätös ranta-asemakaavan  hyväksymisestä 0 days 11.6.03 11.6.03 350 97

352 6 JOHTAMISPROSESSIT 1306 days 9.1.03 10.1.08

353 6.1 Uusjakohankkeen johtaminen 1306 days 9.1.03 10.1.08 3 230 Ari;Tarja

354 6.2 Toimituskokous 1306 days 9.1.03 10.1.08 3 230 Ari;Matti;Merja

355 7 TUKIPROSESSIT 1311 days 9.1.03 17.1.08

356 7.1 Kiinteistönmuodostus 1151 days 12.6.03 8.11.07

357 7.1.1 Lohkomistoimitus I 648 days 12.6.03 5.12.05 14 122 Guy

358 7.1.2 Lohkomistoimitus II 500 days 9.12.05 8.11.07 122 230 Guy

359 7.1.3 Lunastustoimitus 100,1 days 12.6.03 30.10.03 14 230 Ari

360 7.2 Valtion maanhankinta 417 days 12.6.03 14.1.05 14 97 Ari

361 7.3 Valvontatehtävät 1200 days 12.6.03 16.1.08

362 7.3.1 Viljeltyjen tilusten käyttö 819 days 14.7.03 31.8.06

363 7.3.1.1 Tilusten käyttöä koskevien määräysten antaminen 10 days 14.7.03 25.7.03 14 364 Ari

364 7.3.1.2 Lupahakemuksen vastaanotto 1 day 28.7.03 28.7.03 363 365
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ID Tehtävä Kestoaika Alkaa Loppuu Edeltävät tehtävät Seuraavat tehtävät Resurssit
365 7.3.1.3 Asiantuntijalausunto 1 day 29.7.03 29.7.03 364 366

366 7.3.1.4 Lupapäätös 1 day 30.7.03 30.7.03 365 367

367 7.3.1.5 Valvonta 806 days 31.7.03 31.8.06 366 137 Matti

368 7.3.2 Rakennusten rakentaminen ja korjaaminen 833 days 23.7.03 29.9.06

369 7.3.2.1 Rakennusten käyttöä koskevien määräysten antam 10 days 23.7.03 5.8.03 14 370 Ari

370 7.3.2.2 Lupahakemuksen vastaanotto 10 days 6.8.03 19.8.03 369 371 Matti

371 7.3.2.3 Asiantuntijalausunto 40 days 20.8.03 14.10.03 370 372 Ari

372 7.3.2.4 Lupapäätös 40 days 15.10.03 9.12.03 371 373;374 Ari

373 7.3.2.5 Ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 3 days 10.12.03 12.12.03 372 374 Matti

374 7.3.2.6 Valvonta 730 days 15.12.03 29.9.06 372;373 137 Matti

375 7.3.3 Puuston hakkuut 595 days 12.6.03 21.9.05

376 7.3.3.1 Puuston hakkuita koskevien määräysten antamine 10 days 12.6.03 25.6.03 14 377 Ari

377 7.3.3.2 Lupahakemuksen vastaanotto 5 days 26.6.03 2.7.03 376 378 Matti

378 7.3.3.3 Asiantuntijalausunto 30 days 3.7.03 13.8.03 377 379 Ari

379 7.3.3.4 Lupapäätös 30 days 14.8.03 24.9.03 378 380;381 Ari

380 7.3.3.5 Lupapäätöksen kirjaaminen puustoelementille 3 days 25.9.03 29.9.03 379 381 Merja

381 7.3.3.6 Valvonta 517 days 30.9.03 21.9.05 379;380 163 Matti

382 7.3.4 Maa-ainesten ottaminen 840 days 12.6.03 30.8.06

383 7.3.4.1  Maa-ainesten ottamista koskevien määräysten an 10 days 12.6.03 25.6.03 14 384 Ari

384 7.3.4.2 Lupahakemuksen vastaanotto 1 day 26.6.03 26.6.03 383 385

385 7.3.4.3 Asiantuntijalausunto 1 day 27.6.03 27.6.03 384 386
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ID Tehtävä Kestoaika Alkaa Loppuu Edeltävät tehtävät Seuraavat tehtävät Resurssit
386 7.3.4.4 Lupapäätös 1 day 30.6.03 30.6.03 385 387;388

387 7.3.4.5 Ilmoitus kunnan maa-aineslupaviranomaiselle 1 day 1.7.03 1.7.03 386 388

388 7.3.4.6 Valvonta 826 days 2.7.03 30.8.06 386;387 137 Matti

389 7.3.5 Uusjakojen tukemislain mukaisten varojenkäytön valvont 1200 days 12.6.03 16.1.08 14 230 Ari;Matti;Merja

390 7.4 Yhteistoiminta sidosryhmien kanssa 1311 days 9.1.03 17.1.08 3 230 Ari

391 7.5 Tietovarastojen ylläpito 1308 days 9.1.03 14.1.08 3 230 Matti;Merja;Ari
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Kuva 2  Metsätilusjärjestelyn (omarronderingsförrättning) päävaiheet Ruotsissa 
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