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1. Johdanto 

1.1. Tavoitteet ja tarkkuus 

Selvitys Pirkanmaan hyvistä ja yhtenäisistä pelloista on 

yksi käynnissä olevan Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 

taustaselvityksistä. Kaikki maankäyttömuodot kattava 

maakuntakaava tulee vahvistuessaan korvaamaan Pir-

kanmaan 1. maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavat.  

Selvityksen tavoitteena on maakuntakaavatason yleispiir-

teisellä tarkkuudella tunnistaa maanviljelyn harjoittamisen 

kannalta edullisimmat peltoalueet Pirkanmaalla. Selvityk-

sen perusteella maakuntakaavaratkaisun laatimista varten 

tunnistetaan ne maatalousalueet, joilla maataloustuotantoa 

voidaan harjoittaa tehokkaasti ja kannattavasti. Lisäksi 

selvityksessä tarkastellaan maataloustuotannon keskitty-

miä. 

Selvitystä käytetään ensisijaisesti maakuntakaavassa 

osoitettavien taajama-alueiden laajennusten ohjaamisen 

taustaselvityksenä. Tarkoitus on ohjata taajamarakenteen 

laajennukset hyvää ja yhtenäistä peltoaluetta pirstomatta 

valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa edellytetyllä 

tavalla. Tarvittaessa selvityksen aineistoa voidaan hyödyn-

tää maakuntakaavan muiden merkintöjen muodostamises-

sa siltä osin, kuin se nähdään tarpeelliseksi maatalouselin-

keinojen edistämiseksi. 

Maakuntakaavoituksen tarpeeseen vastaavassa  yleispiir-

teisessä selvityksessä hyvän pellon käsitettä lähestytään 

maankäytön näkökulmasta ja kymmenien vuosien päähän 

tulevaisuuteen katsoen. Tämän vuoksi selvityksessä hyvän 

peltomaan tunnistamiseksi on valittu sellaisia maankäyttö-

ratkaisujen kannalta tärkeimpiä kriteerejä, jotka ovat suh-

teellisen pysyviä myös pitkällä aikavälillä. Maakunnan 

tasolla hyviä ja yhtenäisiä, useista peltokuvioista muodos-

tuvia kokonaisuuksia on selvityksessä tarkasteltu paikka-

tietomenetelmällä, jossa on huomioitu lohkokoko, yhteis-

pinta-ala, maalaji ja salaojitus. Luvussa 4 esitetyt selvityk-

sen tulokset ovat maakuntakaavoituksen yleispiirteisyydes-

tä johtuen karkeita, ja siten yksityiskohtaisemmin peltojen 

käyttöä suunniteltaessa tarkemmat selvitykset ovat tar-

peen. 

Hyvien ja yhtenäisten peltojen ohella selvityksessä tarkas-

tellaan maakunnan maatilojen muodostamia tuotannollisia 

keskittymiä ympäristöluvitettuja eläinsuojia kuvaavan ai-

neiston avulla. 

Tässä selvityksessä esitetyn tuotannollisen näkökulman 

lisäksi maatalousalueita käsitellään niiden ympäristö-, 

maisema- ja historia-arvojen näkökulmasta kahdessa 

muussa maakuntakaavan taustaselvityksessä. Vuonna 

2013 valmistuneessa inventoinnissa päivitettiin maakun-

nan arvokkaiden maisema-alueiden aluevalikoima ja raja-

ukset.  Keväällä 2014 käynnistyneessä maisemallisesti 

arvokkaiden maatalousalueiden selvityksessä tarkastelta-

vana ovat kulttuurihistoriallisesti tärkeät pellot. Kaavarat-

kaisu muodostetaan synteesinä näiden kaikkien maatalo-

utta käsittelevien selvitysten tuloksia hyödyntäen. 
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Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja 

yhtenäisiä peltoalueita tule ottaa taa-

jamatoimintojen käyttöön. 
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1.2. Selvityksen työryhmä 

Selvityksen on Pirkanmaan liitossa laatinut suunnittelija 

Annu Piesanen. Maatalouden aluetaloudellista merkitystä 

käsittelevän osuuden on kirjoittanut kehityspäällikkö Reijo 

Kahelin, ja työssä on avustanut paikkatietosuunnittelija 

Miina Vainio. Työtä ovat ohjanneet maakuntakaavoitusjoh-

taja Karoliina Laakkonen-Pöntys sekä työryhmä, johon 

ovat kuuluneet Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympä-

ristökeskuksesta Maaseutu ja energia -yksikön päällikkö 

Erkki Honkaniemi ja rakennetun ympäristön yksiköstä 

ylitarkastaja Soili Ingelin, MTK-Pirkanmaasta toiminnanjoh-

taja Visa Merikoski sekä Pro Agria Etelä-Suomi ry:stä 

toimitusjohtaja Lassi Uotila. 

 

1.3. Käsitteiden määrittely 

Selvityksessä käytetään käsitteitä peltolohko, -kuvio ja 

alue. Selvityksen tuloksena esitetään hyvät ja yhtenäiset 

peltoalueet. 

Peltolohko. Yksittäisen maanviljelijän hallinnoima maantie-

teellisesti yhtenäinen viljelyalue, jota rajaavat hallinnolliset 

(maanomistus) ja fyysiset rajat (tiet, ojat, metsät). Perus-

lohko voidaan jakaa kasvulohkoihin, joilla viljellään eri 

kasvilajia. Peltolohkojen keskikoko Suomessa on 2,4 heh-

taaria.  

Peltokuvio. Hallinnollisista rajoista riippumaton maantie-

teellisesti yhtenäinen viljelyalue, joka voi muodostua useis-

ta peltolohkoista. 

Peltoalue. Tässä selvityksessä peltoalueella tarkoitetaan 

lähekkäisten peltokuvioiden yhdessä muodostamaa aluet-

ta. 

Hyvällä ja yhtenäisellä peltoalueella tässä selvityksessä 

tarkoitetaan luvussa 4 määritellyn analyysin tuloksena 

valikoituvia laajoista peltoalueista muodostuvia kokonai-

suuksia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nautakarjaa laitumella Ikaalisissa. 
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2. Maatalouden aluetaloudellinen merkitys 

2.1. Työllistävyys ja alueiden elinvoima 

Maatalouden ja peltoviljelyn merkitys pirkanmaalaises-

sa toiminnassa on sen keskimääräistä työllistävyyttä 

suurempi. Vuoden 2011 tietojen mukaan maa-, metsä- 

ja kalataloudesta elantonsa sai 5 400 ihmistä, mikä 

vastaa 2,5 prosenttia työvoimasta. Kunnittainen vaihtelu 

on kuitenkin suurta, ja monessa maakunnan kunnassa 

kymmenisen prosenttia ammatissa toimivasta väestöstä 

saa toimeentulonsa maataloudesta: Punkalaitumella, 

Urjalassa, Ruovedellä, Virroilla, Pälkäneellä ja Juupajo-

ella maa-, metsä- ja kalataloussektorin osuus työvoi-

masta vastaa yli kymmentä prosenttia työvoimasta.  

Peltoviljelyn merkitys näkyy ensinnäkin niiden yhteis-

kunnallisten (EU, valtio) tukien määrässä, joka maakun-

taan EU:n maatalouspoliittisten päätösten mukaisesti 

saadaan. Tällä on huomattava aluetaloudellinen merki-

tys. 

Maataloustukien aluetaloudellista merkitystä lisäävät 

muut aluekehityksen mahdollistavat toimet. Tällöin 

esille nousevat erilaiset ympäristötuet, maaseudun 

elinkeinoelämälle tarjoutuvat tuet mm. koulutukseen ja 

ammatillisen kehittämiseen sekä muut maaseudun 

yleiseen kehittämiseen osoitettavat varat. 

Maatalous edesauttaa hajautettua energiatuotantoa 

sekä tuottajana että kuluttajana. Matkailu yhtenä elin-

keinotoiminnan lohkona on maaseutualueilla merkittä-

vä. 

Sekä peltoviljelyn että maa- ja metsätalouden harjoitta-

minen samalla tavalla kuin muunkin maaseudun yritys-

toiminnan mahdollistamiseksi ja kehittämiseksi on edel-

leen kiinnitettävä huomiota tiestön kuntoon ja tiedonsiir-

toverkkojen toimivuuteen. Maaseutu kokonaisuudes-

saan muodostaa myös tärkeän asumisympäristön. 

Alueita kehitettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, 

että asuinrakentaminen ja peltoviljely samoin kuin muu-

kin elinkeinotoiminta tukevat toinen toistaan.  

 

2.2. Maakuntakaava tukipolitiikan 
välineenä 

Maakuntakaavan merkinnöillä voi olla vaikutuksia maa-

seudun saamiin alueellisiin kehittämistukiin ja muuhun 

rahoitukseen. EU-rahoituskaudella 2007−13 pyrittiin 

Euroopan maaseuturahastosta tukemaan maaseudun 

yritystoimintaa ja ohjaamaan muun muassa ympäristö-

tukia maakuntakaavassa merkittäviksi osoitetuille kehit-

tämisalueille. Merkittävin tuki kohdentui kaavan kylä-

merkintöjen alueille, vaikkakaan tukipäätöksiä tehtäes-

sä ei suoranaisesti päätöksiä perusteltu kaavamerkin-

nöillä. LEADER-ryhmien myöntämiä ympäristötukia, 

joita oli mahdollisuus rahoittaa maaseutuohjelman kak-

kostoimintalinjasta, ei haettu siinä määrin kuin ohjel-

massa alun perin rahoitusta varattiin. 

 

 

  

Maaseutumaisemaa Punkalaitumella. 
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3. Maatalous maankäyttömuotona 

3.1. Hyvän maatalousmaan merkitys 

Hyvä viljelymaa on globaalisti niukka ja uusiutumaton 

resurssi, jonka merkityksen ennakoidaan edelleen tule-

vaisuudessa korostuvan ilmastonmuutoksen, väestön-

kasvun ja biopolttoaineiden käytön lisääntymisen myö-

tä. Nykyisen maatalousmaan säilyttäminen viljelykäy-

tössä ja hyvässä kasvukunnossa on kestävän kehityk-

sen kannalta tavoiteltavaa, sillä otettaessa maatalous-

alueita muuhun käyttöön  samalla ruuantuotantomah-

dollisuudet heikentyvät tältä osin pysyvästi. Uuden 

viljelymaan raivaamista ei nähdä merkittävänä mahdol-

lisuutena maataloustuotannon lisäämisessä, sillä par-

haiten maatalouteen soveltuvat alueet on jo otettu käyt-

töön. Euroopassa ei juuri ole jäljellä maatalouteen so-

veltuvaa maata, joka ei jo olisi maatalouskäytössä, ja 

toisaalta muualla maailmassa viljavien alueiden rai-

vaamista hillitään metsäkadon estämiseksi.  

Maatalousmaata vähenee Euroopassa ennen kaikkea 

kaupungistumisen seurauksena. Väestönkasvua merkit-

tävämmäksi tekijäksi täällä kaupunkialueiden laajenta-

misessa nähdään väljää asumista suosiva elämäntapa 

ja kulutustottumusten muutokset. Vuosina 2000−2006 

Euroopan Unionin alueella otettiin vuosittain infrastruk-

tuurin käyttöön maa- ja metsätalousmaata 920 neliöki-

lometriä vuodessa. Maaperän sulkeminen rakentamisel-

la tarkoittaa tietyn alueen ja sen maaperän pysyvää 

peittämistä läpäisemättömällä keinotekoisella materiaa-

lilla, kuten asfaltilla tai sementillä, jolloin sen kyky tuot-

taa ekosysteemipalveluita heikkenee.  

EU:ssa on tavoitteena, että uuden maan käyttöönotto 

lopetetaan vuoteen 2050 mennessä. Avainasemassa 

tavoitteen toteuttamisessa ovat alueelliset ja paikalliset 

maankäytön suunnittelua koskevat päätökset. Maan-

käytön suunnittelussa hyvän maatalousmaan säilymistä 

voidaan edistää siten, ettei alueille osoiteta muuta 

maankäyttöä. Myös Suomen maankäytön suunnittelua 

ohjaavat, maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset valta-

kunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, ettei 

ilman erityisiä perusteita hyvää maatalousmaata pirsto-

ta muulla maankäytöllä. 

Hyvän viljelymaan merkityksen ennakoidaan pitkällä 

aikavälillä korostuvan ilmastonmuutoksen vaikutusten 

myötä. Maailman tärkeimmillä viljelyalueilla satojen 

odotetaan alenevan kuivuuden ja helteiden myötä sa-

malla, kun peltomaan kysyntä edelleen kasvaa väes-

tönkasvun ja muuttuvien kulutustottumusten vuoksi. On 

ennakoitu, että ilmastonmuutoksen myötä satonäkymät 

Suomessa kasvavat nykyisten pääviljelykasvien viljelyn 

laajentuessa pohjoisemmaksi ja viljeltävien tuotanto-

kasvien valikoiman muuttuessa. Globaalisti myös li-

sääntyvän biopolttoaineiden valmistuksen ennakoidaan 

lisäävän maatalousmaan kysyntää.  

Peltojen säilyminen viljelykäytössä on myös kotimaisen 

huoltovarmuuden kannalta tärkeää. Huoltovarmuudella 

tarkoitetaan kykyä sellaisten yhteiskunnan taloudellisten 

perustoimintojen ylläpitämiseen, jotka ovat välttämättö-

miä väestön elinmahdollisuuksien, yhteiskunnan toimi-

vuuden ja turvallisuuden sekä maanpuolustuksen mate-

riaalisten edellytysten turvaamiseksi vakavissa häiriöis-

sä ja poikkeusoloissa. Suomen huoltovarmuudesta 

huolehtii työ- ja elinkeinoministeriön alainen Huoltovar-

muuskeskus, jonka toiminnan yhtenä tavoitteena on 

turvata kotimaisen tuotannon monipuolisuus ja laajuus. 

Elintarvikehuolto on määritelty kaikissa oloissa turvatta-

vaksi yhteiskunnan elintärkeäksi toiminnoksi ja yhdeksi 

huoltovarmuuden painopistealaksi. 

Häiriöolosuhteiden sattuessa myös lannoitteiden, ko-

neiden ja polttoaineen saatavuus saattaa heiketä mer-

kittävästi, mikä vastaavasti voi alentaa satomääriä, 

vaikka kaikki käytettävissä oleva maa otettaisiin maata-

louskäyttöön. Suomen maatalous on riippuvainen ulko-

maisesta öljyn- ja lannoitteiden tuotannosta, joten maa-

ilmantilanteella on suuri merkitys myös Suomen maata-

loustoiminnoille. 

 

3.2. Maatilat Suomessa ja Pirkanmaalla  

Suomen maapinta-alasta seitsemän prosenttia on vilje-

lyskäytössä. Vuonna 2012 käytössä olevaa peltopinta-

alaa oli maassa lähes 2 300 000 hehtaaria. Nämä pellot 

olivat Suomessa toimivien 59 000 maatilan käytössä. 

Pirkanmaalla toimi vuonna 2012 4 422 maatilaa. Maata-

louden rakennemuutoksen jatkuessa maatilojen määrä 

on edelleen vähentynyt vuosituhannen vaihteesta noin 

neljänneksellä samalla, kun toimintaansa jatkavien 

maatilojen keskimääräinen koko kasvaa. Edellisten 

kymmenen vuoden kuluessa pirkanmaalaisista maati-

loista on lopettanut useampi kuin joka kymmenes.  

Samalla maatilojen keskipeltoala on vastaavasti kasva-

nut peltojen siirtyessä jatkavien tilojen käyttöön ollen 

38,9 hehtaaria vuonna 2012. Maakunnittain tarkasteltu-

na keskipeltoala on suurin Uudellamaalla (48,4 ha) ja 

pienin Etelä-Savossa (25,2 ha). Suomen peltopinta-

alasta noin seitsemän prosenttia eli 162 000 hehtaaria 

sijaitsee Pirkanmaan alueella, missä keskimääräinen 

peltopinta-ala tilaa kohti on noin kaksi hehtaaria valta-

kunnan keskiarvoa pienempi, 37,1 hehtaaria. 

Ennakoidaan, että tulevaisuudessa maatilojen hakiessa 

toiminnalleen kannattavuutta maataloustuotannon kes-

kittyminen suuriin tiloihin edelleen jatkuu ja erikoistumi-

nen lisääntyy. Suomessa tilojen keskimääräinen pelto-

ala on kasvanut 8,4 hehtaaria kymmenessä vuodessa 

(2003−2012), ja on ennustettu, että vuoteen 2020 men-

nessä keskimääräinen tilakoko on kasvanut edelleen 
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ainakin 50 hehtaariin. Pirkanmaalla maatilojen määrä 

vähenee noin kaksi prosenttia vuodessa, ja lopettavat 

tilat ovat lähinnä pientiloja. Maatilojen lukumäärän vä-

hentyessä tilakohtaisen peltoalan odotetaan edelleen 

kasvavan − Pirkanmaalla ennustetaan kasvua nykyises-

tä 36 hehtaarista 48 hehtaariin vuonna 2020.  

Pinta-alassa mitattuna keskimääräisesti suurimmat tilat 

Pirkanmaalla sijaitsevat Akaassa (49 ha), Punkalaitu-

mella (46) ja Valkeakoskella (45), ja pienimmät Pirkka-

lassa (24), Parkanossa (29) ja Ylöjärvellä (29). Pirkan-

maan tiloista 6 prosenttia on vähintään sadan hehtaarin 

kokoisia. Pellot ovat keskittyneet Pirkanmaan eteläosiin, 

missä luonnonolot ovat maanviljelykseen suotuisimmat.  

Suomalaiset pellot ovat tyypillisesti pieniä maastonmuo-

tojen rikkonaisuuden myötä metsien, järvien ja kalliois-

ten alueiden vaihdellessa maisemakuvassa. Toiminnal-

liselta kannalta peltoja pirstovat myös maanomistusolo-

suhteet. Tyypillisen suomalaisen maatilan peltoala 

koostuu useista pienistä peltolohkoista, jotka eivät vält-

tämättä sijaitse tilakeskuksen välittömässä läheisyydes-

sä. Vuonna 2011 Suomessa keskimääräinen lohkokoko 

oli 2,4 hehtaaria ja keskimääräinen etäisyys tilakeskuk-

sesta 3,3 kilometriä. Pirkanmaalla vastaavat luvut olivat 

2,1 hehtaaria ja 3,2 kilometriä. Lohkojen keskikoko ei 

ole juurikaan muuttunut viimeisten kymmenen vuoden 

aikana, ja maatilojen tilukset ovat säilyneet yhtä pirsta-

loituneina kuin aiemminkin. Etäisyys on kasvanut kym-

menessä vuodessa 80 prosenttia, ja sen ennustetaan 

edelleen kasvavan jopa kuuteen kilometriin vuoteen 

2020 mennessä maatalouden rakennemuutoksen edel-

leen jatkuessa. Etäisyydet kasvavat nimenomaan suu-

rilla ja kasvavilla tiloilla, joiden hallintaan lopettavien 

tilojen pellot siirtyvät. Pirkanmaan pelloista 34 prosent-

tia oli vuokrapeltoa vuonna 2011. 

Suomessa käytössä olevan pellon määrässä ei ole 

tapahtunut merkittäviä muutoksia kymmeniin vuosiin. 

Viime vuosina trendi on ollut hivenen laskeva. Pirkan-

maalla vuosittainen metsitetyn pellon määrä on viime 

vuosina vaihdellut 70 ja 220 hehtaarin välillä. 

 

3.3. Maataloustuotanto Suomessa ja 
Pirkanmaalla 

Suomi on maailman pohjoisin maatalousmaa, ja luon-

nonolosuhteet vaikuttavat viljelyyn muun muassa käy-

tettävissä olevien lajien myötä. Suomen peltoalasta 

noin puolta käytetään viljan viljelyyn, ja pääviljalajeja 

sekä satomäärällä että viljelyalalla mitattuna ovat ohra, 

kaura ja vehnä. Syysviljojen eli rukiin ja syysvehnän 

osuus viljelyalasta on muihin Euroopan maihin verrattu-

na suhteellisen vähäinen, ja lyhyen kasvukauden vuoksi 

Suomessa ei päästä samanlaisiin hehtaarisatoihin kuin 

Euroopan parhaimmilla alueilla. Lisäksi sadon määrän 

ja laadun vaihtelut ovat Suomen oloissa suuria.  

Myös Pirkanmaan sisällä viljelyolosuhteissa näkyy 

luonnonolojen vaikutus. Maakunnan viljavimmat alueet 

sijoittuvat etelä- ja lounaisosiin, missä pellot sijaitsevat 

alavilla savipohjaisilla alueilla. Pohjoiseen mentäessä 

pinnanmuotojen vaihtelu lisääntyy, ilmasto viilenee, 

maaperä on karumpaa ja soita on enemmän.  

Taulukossa 1 on esitetty maatilojen lukumäärät ja 

osuudet Pirkanmaalla ja Suomessa vuonna 2012. Pir-

kanmaan kunnittaiset osuudet ja absoluuttiset lukumää-

rät on esitetty liitteessä 1. Pirkanmaan maataloudelle 

leimallista on monipuolinen tuotanto. Pirkanmaalaisilla 

maatiloilla tuotantosuunta on keskimääräistä enemmän 

painottunut viljanviljelyyn. Päätuotantosuuntana viljan-

viljely on 57 prosentilla tiloista. Sen sijaan muun kasvin-

tuotannon osuus on Suomen keskiarvoon verraten 

alhaisempi. Pirkanmaan tiloista viidennes harjoittaa 

päätuotantosuuntanaan karjataloutta. Tiedot perustuvat 

viljelijöiden ilmoitukseen tilan päätuotantosuunnasta. 

Kolmannes pirkanmaalaisista tiloista harjoittaa maatila-

talouden lisäksi muuta yritystoimintaa, lähinnä koneura-

kointia.  

Taulukko 1. Maatilojen jakauma tuotantosuunnittain Pirkan-

maalla ja Suomessa vuonna 2012 

Tuotantosuunta T ilojen 

määrä 

Pirkanmaall

a

T ilojen 

osuus 

Pirkanmaall

a, %

Tilojen 

määrä 

Suomessa

Tilojen 

osuus 

Suomessa, 

%

Lypsykarjatalous 546 12 9781 17

Muu nautakarjat. 267 6 3540 6

Sikatalous 121 3 1712 3

Siipikarjatalous 31 1 522 1

Viljanviljely 2499 57 26557 45

Muu kasvituotanto 701 16 13926 24

Muu 257 6 3004 5

Yhteensä 4422 100 59042 100

 

Suomen maataloustuotannon markkinahintaisesta 

tuotosta 75 prosenttia tulee kotieläintaloudesta, jossa 

tuotolla mitaten suurin tuotantosuunta on maidontuotan-

to. Lihantuotannossa suurin tuotantosuunta on sianlihan 

tuotanto. Pirkanmaalla maatalouden myyntituloista 

vuonna 2010 maidon osuus oli 41 %, viljan 16 %, sian-

lihan 14 % ja naudanlihan 8 %. 

Suomalaisessa maataloudessa on pitkäaikaisena suun-

tana ollut karjatilojen määrän vähentyminen samalla, 

kun viljanviljelyä harjoittavien tilojen osuus on kasvanut. 

Painopiste on viime vuosina siirtynyt eläintuotannosta 

entistä enemmän kasvintuotantoon. Vielä vuonna 2000 

suunnat olivat yhtä suosittuja, kun nyt kahdella kolman-

neksella maatiloista päätuotantosuuntana on kasvintuo-

tanto ja yhdellä kolmanneksella eläintuotanto. Kotieläin-

tilojen määrän on arvioitu edelleen puolittuvan nykyises-

tä vuoteen 2020 mennessä.  

Maatilojen kehitysnäkymät Pirkanmaalla -tutkimuksen 

perusteella ennakoidaan, että Pirkanmaalla kaikkien 
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maatilojen lukumäärä tulee vähentymään 23 prosenttia 

3470 maatilaan vuonna 2020. 

Tuotantosuunnittain tarkasteltuna pinta-alaltaan suu-

rimmat tilat ovat eläintiloja, joilla peltoalaa tarvitaan 

eläinten rehuntuotannon ohella lannan levitysalaksi. 

Suomessa sikatilat ovat keskimäärin 74,9 hehtaarin, 

siipikarjatilat 64,8 ja lypsytilat 52,8 hehtaarin laajuisia. 

Suomalaisten päätuotantosuuntanaan viljanviljelyä 

harjoittavien tilojen pellot ovat keskimäärin 35,5 hehtaa-

rin laajuisia. 

 

Pirkanmaan maitotilat 

Pirkanmaalla maitotiloja oli vuonna 2012 546 kappalet-

ta, ja niillä oli keskimäärin 29 lypsylehmää (Suomi 30 

lehmää/tila). Maitotilat sijaitsevat melko tasaisesti eri 

puolilla Pirkanmaata. Kunnittain tarkasteltuna lypsytilo-

jen osuus maatiloista on suurin Hämeenkyrössä (19 %) 

ja Pälkäneellä (17 %). Edelliseen vuoteen verrattuna 

maitotilojen määrä ja maidontuotanto ovat vähentyneet 

muuhun maahan verrattuna enemmän, samalla kun 

maitotilojen keskikoko on kasvanut muuta maata nope-

ammin. Tuottajille suunnatun kyselyn perusteella vuo-

teen 2016 mennessä maitotilojen määrä Pirkanmaalla 

putoaa 400:an. Keskikokoisten tilojen (20−69 lehmää) 

määrä säilyy ennallaan, suurten määrä kasvaa ja pien-

ten vähenee. Vuonna 2016 maidon tuotannosta 39 

prosentin odotetaan tulevan vähintään 70 lehmän tiloil-

ta.  

 

Kasvituotanto Pirkanmaalla 

Vuoden 2011 tilaston mukaan Pirkanmaalla oli viljelys-

sä kaikkiaan 137 500 hehtaaria ja kesannolla 23 400 

hehtaaria maatalousmaata. Lisäksi 1 600 hehtaaria oli 

monivuotisina nurmina, monivuotisten puutarhakasvien 

tai kotitarvepuutarhojen käytössä. Pirkanmaalla viljoja 

viljeltiin yhteensä 81 800 hehtaarilla ja nurmikasveja 

43 200 hehtaarilla (26 % käytössä olevasta peltoalasta). 

Päätuotantosuuntanaan viljanviljelyä harjoittavien tilojen 

osuus vaihtelee Pirkanmaan kunnissa Pälkäneen 41 

prosentin ja Kihniön 77 prosentin välillä. Osuus yltää yli 

70 prosenttiin myös Punkalaitumella. Muuta kasvintuo-

tantoa harjoitetaan prosentuaalisesti eniten Pirkkalassa. 

Vuoden 2012 tietojen mukaan muun kasvintuotannon 

osuus oli alhainen Akaassa, Kihniössä, Punkalaitumella 

ja Urjalassa, joissa se jäi alle kymmeneen prosenttiin. 

Pirkanmaalla laajimmalla alalla viljelty viljakasvi on 

kaura, jota vuonna 2011 viljeltiin 22 prosentilla Pirkan-

maan käytössä olevasta maatalousmaasta eli 36  400 

hehtaarilla. Toiseksi laajimmalla alalla, 25 900 hehtaa-

rilla, viljeltiin ohraa. Viljojen ja nurmen ohella viljellyistä 

muista viljelykasveista rypsin ja rapsin pinta-ala oli 

suurin (8 600 hehtaaria). Pirkanmaan peltoalasta kym-

menen prosenttia on luomuviljelyssä. 

Muu eläintuotanto Pirkanmaalla 

Muuta nautakarjataloutta kuin maitotaloutta harjoitti 

Pirkanmaalla 273 tilaa vuonna 2012. Kymmenessä 

vuodessa naudanlihan tuotanto on vähentynyt Pirkan-

maalla noin viidenneksen, ja tuotantomäärien ennakoi-

daan edelleen vähenevän 3,2 miljoonaan kiloon vuonna 

2020, tilojen määrän vähentyessä alle 200 tilaan.  

Sianlihan tuotantomäärät Pirkanmaalla ovat viimeisten 

kymmenen vuoden aikana olleet huipussaan vuonna 

2008, ja säilyneet viime vuodet samalla tasolla noin 11 

miljoonassa kilossa. Lihasikaloiden keskikoko on noin 

600 lihasikapaikkaa, mikä vastaa Suomen keskiarvoa. 

Vuonna 2012 sikataloutta harjoitti 130 tilaa, ja sikatiloja 

oli eniten Punkalaitumella (32 tilaa) ja Sastamalassa 

(27 tilaa). Sianlihan tuotannon ennakoidaan vähenevän 

viidenneksellä vuoteen 2020 mennessä vuoden 2011 

tilanteeseen verrattuna ja sikatilojen määrän ennuste-

taan laskevan 62 tilaan. 

Vuonna 2012 siipikarjatuotantoa harjoitettiin 20 tilalla, 

joista enemmistö sijaitsi Kangasalla, Mänttä-

Vilppulassa ja Pälkäneellä.  

Nautakarjataloutta (pois lukien maitotilat), sika- ja siipi-

karjataloutta harjoittavien tilojen osuus kaikista tiloista 

vaihtelee Pirkanmaan kunnissa 0−15 prosentin välillä. 

Pirkkalassa ei harjoiteta lainkaan nauta-, sika- ja siipi-

karjataloutta, ja sektoreiden yhteenlaskettu osuus on 

pieni myös Hämeenkyrössä ja Valkeakoskella. Näitä 

tuotantosuuntia harjoittavien tilojen osuus on suurin 

Kangasalla, Punkalaitumella ja Virroilla.  

 

3.4. Maatilat maankäytön 
suunnittelussa 

Maatilojen huomiointi maankäytön suunnittelussa on 

riittävien peltoalueiden säilyttämisen ohella tärkeää 

myös voimaperäistä kotieläintaloutta harjoittavien tilojen 

toimintaedellytysten turvaamisen kannalta. Maaseu-

tuasumisen ja maataloustuotannon yhteensovittamises-

sa on huolehdittava asuntojen riittävästä etäisyydestä 

toimiviin maatiloihin, jotta maatalouden harjoittamisesta 

mahdollisesti aiheutuvat ympäristöhaitat, kuten haju, 

eivät aiheuta häiriötä asumiselle ja sitä kautta rajoita 

maatilan toimintamahdollisuuksia. Maatalouden raken-

nemuutoksen tarkoittaessa edelleen suurenevia tuotan-

toyksiköitä on maatilojen läheisyydessä varauduttava 

mahdolliseen toiminnan laajentamiseen tai tuotanto-

suunnan vaihdoksiin. Isot maatilat aiheuttavat myös 

kuormitusta maaseudun tieverkolle toimintaansa liitty-

vän liikennöinnin myötä. Muun muassa eläin- ja maito-

kuljetukset sekä liikennöinti suurilla traktoreilla vaativat 

tieverkolta riittävää kuntoa. 
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4. Maatalouden harjoittamisen kannalta hyvät ja yhtenäiset 
peltoalueet 

4.1. Tarkastelualue 

Tässä selvityksessä peltojen sijoittumista tarkastellaan 

Pirkanmaan maakunnan alueella (vuoden 2013 maa-

kuntarajan mukaisena). Maakuntarajan ylittävien pelto-

alueiden jatkuvuus on huomioitu sisällyttämällä tarkas-

teluun peltoalueet myös viiden kilometrin säteeltä maa-

kuntarajan ulkopuolelta.  

 

4.2. Maatalousmaan laatuun 
vaikuttavat tekijät 

Tässä selvityksessä maatalousmaiden tuotannollista 

arvoa lähestytään maankäytön näkökulmasta, jolloin 

tarkastelun kohteeksi valikoituvat tuottavuuteen vaikut-

tavat peltojen fyysiset ominaisuudet. Näistä tärkeimpiä 

ovat peltojen koko, yhtenäisyys, pinnanmuodot, maape-

rä ja infrastruktuuri. Seuraavissa alaluvuissa kuvataan 

näiden merkitys maatalousmaan ominaisuuksina ja se, 

kuinka ne on tässä selvityksessä huomioitu Pirkanmaan 

hyvien ja yhtenäisten peltoalueiden muodostamisessa. 

Fyysisten tekijöiden ohella pellon tuottavuuteen vaikut-

tavat monet muutkin tekijät, kuten kasvukauden pituus, 

viljelykustannukset, tukipolitiikka, maailmanmarkkinat, 

ilmastonmuutos, pellon hinta, tiestö ja maanomistusolo-

suhteet. Näitä ei kuitenkaan selvityksen maankäyttöön 

kohdistuvan rajauksen vuoksi käsitellä tässä yhteydes-

sä. 

Hyvien ja yhtenäisten peltoalueiden muodostamisessa 

kriteereinä huomioitiin peltolohkojen ja niiden yhdessä 

muodostamien laajempien alueiden koko, yhtenäisen 

pellon katkeamattomuus ja peltolohkojen väliset etäi-

syydet. Näillä kriteereillä hyviksi ja yhtenäisiksi tunniste-

tuilta peltoalueilta tehtiin myös lisätarkasteluja suhtees-

sa maaperää ja salaojitusta koskeviin tietoihin.  

 

4.3. Kriteerit 

Yhtenäisen peltoalueen koko 

Peltoalueen koon alaraja  

Peltolohkon koon on todettu olevan merkittävä viljelyn 

kannattavuuteen vaikuttava tekijä. Peltolohkojen pieni 

koko aiheuttaa merkittävää taloudellista haittaa kolmella 

neljästä suomalaisesta pellosta.  

Kuitenkaan kysymykseen siitä, mikä tulisi määritellä 

yhtenäisen peltoalueen tavoitteelliseksi kooksi, ei ole 

olemassa yksiselitteistä vastausta. Yleisesti ottaen 

voidaan todeta, että kannattavuus laskee lohkokoon 

pienentyessä. Alle kolmen hehtaarin kokoiset lohkot 

ovat liian pieniä nykyisille urakointikoneille. 

Optimaalista kokoa on Suomessa tarkasteltu tila- ja 

lohkotasolla useissa selvityksissä. Tavoitteellisella 

lohkokoolla tarkoitetaan raja-arvoa, jota pienemmistä 

peltolohkoista aiheutuu taloudellista haittaa. Tavoitteel-

linen lohkokoko on sitä selvittäneissä tutkimuksissa 

näkökulmasta riippuen sijoittunut 3 ja 8 hehtaarin välille. 

Pienten lohkojen viljelyssä ei päästä hyödyntämään 

mittakaavaetuja, jolloin viljely on kalliimpaa kuin pirstou-

tumattomalla alueella. Maatalouskoneiden kehityksen ja 

suuruusrationalisoinnin myötä tavoitteellinen lohkokoko 

kasvaa jatkuvasti. Tavoitteellisesta lohkokoosta tehdyt 

havainnot osoittavat, että säästöjä syntyy vielä siirryttä-

essä kahdeksan hehtaarin lohkokoosta yhdeksään 

hehtaariin.  

Pienestä lohkokoosta seuraavien korkeampien viljely-

kustannusten ohella pieni lohkokoko vaikuttaa myös 

tilojen tuotannollisiin päätöksiin. Nykytilanteessa on 

todettu, että tilakoon kasvaessa kymmenellä prosentilla 

pienestä lohkokoosta aiheutuva taloudellinen haitta 

puolitoistakertaistuu, joten tilakoon kasvaessa peltojen 

yhtenäisyyden merkitys korostuu. Lohkokoon kasvun 

mukanaan tuomien skaalaetujen merkitys näkyy suo-

raan myös pelloista maksetuissa hinnoissa viiden heh-

taarin kokoisiin peltoihin asti siten, että suuremmista 

lohkoista maksetaan enemmän. Tämä perustuu tilan 

mahdollisuuteen joko hyödyntää jo käytössään olevaa 

teknologiaa tehokkaammin isolla lohkolla tai investoida 

uuteen tehokkaampaan teknologiaan.  

Työmenekki korreloi lohkon koon kanssa. Työmenekki 

ja konekustannukset ovat suhteessa suuremmat pieniä 

lohkoja viljeltäessä. Pieniä lohkoja viljeltäessä maatalo-

uskoneella tehtävien käännösten lukumäärä on suhteel-

lisesti suurempi suurempiin lohkoihin verrattuna. Pienel-

lä pellolla on suhteessa laajemmat reuna-alueet, joilla 

maatalouskoneiden ajonopeus hidastuu. Työmenekki 

on pienillä lohkoilla suhteessa suurempi myös pelloille 

tapahtuvien siirtymisten ja lohkokohtaisten valmistelu- 

ja tarkastelutöiden vuoksi. Tuotantokustannuksia lisää-

västi lohkon koko vaikuttaa myös tarvikekustannusten 

ja sadon kautta: kaksinkertainen levitys ja tarvikehukka 

pellon päisteissä ja sadon aleneminen päisteissä, kul-

missa ja reunoilla. 

Ihanteellisen peltokuvion koon määrittelyssä huomion-

arvoista on myös, että peltolohkorekisteriin perustuvan 

tutkimuksen mukaan viljelijän saama hyöty peltolohkon 
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jakamisesta kahteen kasvulohkoon on yhtä suuri kuin 

viljeltävän lohkon pienestä koosta aiheutuva haitta. 

Syynä vapaaehtoiseen lohkojen jakamiseen kahden tai 

useamman kasvilajin kesken on esimerkiksi riskien 

karttaminen. Rekisterin perusteella viljelijän tekemä 

ratkaisu peruslohkon jakamisesta pienempiin kasvuloh-

koihin riippuu tuotantosuunnasta, tilan koosta ja perus-

lohkon koosta, joista lohkokoko on ratkaisevin tekijä. 

Keskimääräisen kokoisilla tiloilla kahdeksan hehtaaria 

on koko, jossa viljelijä todennäköisemmin jakaa lohkon 

kuin on jakamatta. Suurilla viljatiloilla tämä koko nousee 

kymmeneen. 15 hehtaarin suuruisista peruslohkoista 

80−90 prosenttia on jaettu vapaaehtoisesti kasvuloh-

koiksi.  

Tässä selvityksessä tärkeimmäksi hyvää ja yhtenäistä 

maatalousmaata määritteleväksi tekijäksi määritettiin 

peltoalueen koko. Selvityksessä peltoaineistosta rajat-

tiin pois kymmentä hehtaaria pienemmät peltokuviot. 

 

Peltoalueen tavoitteellinen koko 

Suomessa käynnissä olevan kehityksen myötä kasvin-

viljelyä harjoitetaan pinta-alaltaan aiempaa selvästi 

suuremmissa yksiköissä. Maatilojen lukumäärää pel-

tosuuruusluokittain tarkastellessa nähdään, että vuo-

desta 2007 alkaen tilojen lukumäärä on laskeva alle 75 

hehtaarin suuruusluokissa. Vuonna 2012 tilojen määrän 

kasvu on ollut suurinta yli 100 ha kokoluokassa. Pelto-

alan kehitystä tarkasteltaessa nähdään, että vuodesta 

2007 alkaen peltoala on kasvanut enää yli 75 hehtaarin 

tilaryhmässä, ja tätä pienempien tilojen yhteenlaskettu 

peltoala vähenee. Tilojen kannattavuutta tarkasteltaes-

sa on havaittu, että yli 50 hehtaarin viljatiloilla päästään 

alhaisempiin yksikkökohtaisiin tuotantokustannuksiin 

pienempiin tiloihin verrattuna.  

 

Uudenmaan liitossa vuonna 2011 tehdyssä vastaavas-

sa hyvien peltoalueiden selvityksessä yhtenäisen kuvi-

on kooksi oli määritelty 20 hehtaaria, ja lähekkäisten 

kuvioiden tuli yhdessä muodostaa vähintään100 heh-

taarin kokonaisuus. Sadan hehtaarin kokoa oli käytetty 

parhaiden peltoalueiden kriteerinä Helsingin seutukaa-

valiiton selvityksessä jo 1980-luvulla. Sadan hehtaarin 

alan nähtiin selvityksissä mahdollistavan tehokkaan ja 

kannattavan tuotannon. 

Koska taloudellisesti kannattavan ja tehokkaan viljelyn 

viljelytekniset reunaehdot ovat samat kaikkialla Suo-

messa, on Pirkanmaalla perusteltua käyttää samaa 

sadan hehtaarin tavoitetta tuotannollisesti hyvien pelto-

alueiden tunnistamisessa. 

Selvityksessä peltoalueen vähimmäiskooksi asetettiin 

sata hehtaaria. Vähintään sadan hehtaarin laajuinen 

kokonaisuus voi muodostua yhdestä pohja-aineiston 

peltokuviosta tai useista lähekkäisistä, vähintään kym-

menen hehtaarin kokoisista peltokuvioista. 

Taulukossa 2 ja kuvassa 1 esitetään Pirkanmaan pelto-

kuviot kokoluokittain Maanmittauslaitoksen maastokar-

tan 1:100 000 mukaisina. Tiedot sisältävät Maatalous-

alueet Pirkanmaalta ja 5 kilometrin säteellä maakunta-

rajan ulkopuolelta. 

Taulukko 2. Pirkanmaan ja lähialueiden pellot kokoluokittain 

pellon koko, ha lukumäärä pinta-ala 

yhteensä, ha

osuus, %

0,5 - alle 10 10252 28173 12,0

10 - alle 50 1952 41137 17,5

50  - alle 100 307 21476 9,2

100 - alle 300 233 40141 17,1

300 - 109 103485 44,1

 

 

Heinän niittoa Orivedellä. 



0 10 205 km

PELTOKUVION KOKO
Pinta-ala hehtaareina

0,5 - 9,9 
10,0 - 49,9
50,0 - 99,9 
100,0 - 299,9 
300,0 - 9507,0 

Kuva 1. Pirkanmaan peltokuviot kokoluokittain Maanmittauslaitoksen maastokartan 1:100 000 mukaan. 
Kokoluokittaiset yhteispinta-alat on esitetty taulukossa 2.
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Muoto, yhtenäisyys ja lohkojen välinen etäisyys 

Pellon muoto vaikuttaa kannattavuuteen työajan kautta: 

maatalouskoneilla ajettaessa käännöksiin kuluva aika 

on riippuvainen pellon koon ohella sen muodosta. Aja-

misajan kannalta edullisimpia ovat pitkänomaiset loh-

kot, kun taas ajosuuntaan nähden lyhyet ja leveät lohkot 

ovat epäedullisia. Lohkon muodon vaikutus on suurin 

pienillä lohkoilla ja vähenevä lohkon suuretessa. Käy-

tännössä yhdestä fyysisestä kokonaisuudesta muodos-

tuva suurikin peltoalue on usein pirstoutunut ja repalei-

nen maaperästä ja muista luonnon olosuhteista, kuten 

vesistöistä, johtuen. Selvityksessä käytetyn yhtenäisen 

peltokuvion pinta-alavaatimuksen myötä pellon muodon 

merkitys vähenee. Lisäksi käytetty peltoaineisto on 

valmiiksi Maanmittauslaitoksen yleistämä kapeilta osil-

taan. Pellon muodolle ei aseteta selvityksessä tätä 

tarkempia vaatimuksia. 

Tässä selvityksessä riittävän yhtenäisenä peltoalueena 

pidetään riittävän lähellä toisiaan sijaitsevia vähintään 

kymmenen hehtaarin kokoisia peltokuvioita, jotka muo-

dostavat yhdessä vähintään sadan hehtaarin laajuisen 

alueen. Alueiden välisen etäisyyden määrittely on valin-

ta, johon ei ole yksiselitteistä vastausta. Pellot eivät voi 

sijaita liian kaukana toisistaan, jotta ovat saman viljeli-

jän hallittavissa ja yhdessä viljeltävissä. Peltojen väli-

sestä etäisyydestä aiheutuvat kustannukset syntyvät 

lisääntyvien työnmenekin ja liikennöintikustannusten 

kautta, ja kasvavat siten lineaarisesti. Uudenmaan 

liitossa tehdyssä vastaavassa selvityksessä etäisyys 

asetettiin 300 metriin, jota käytetään rajana myös tässä 

selvityksessä.  

Kriteeriksi asetettiin, että 100 hehtaarin laajuisen alu-

een muodostavien erillisten lohkojen välinen etäisyys 

saa linnuntietä mitattuna olla enintään 300 metriä.  

 

Pinnanmuodot 

Kaltevuus vaikuttaa pellon ajettavuuteen maatalousko-

neilla ja siitä on haittaa valumien ja eroosion kannalta. 

Toisaalta kaltevuudesta on hyötyä syysviljojen talvehti-

misessa. Valonsaannin kannalta on merkitsevää sillä, 

mihin ilmansuuntaan pelto on kallellaan. Alavat maat 

voivat kärsiä tulvista, varsinkin tulevaisuudessa ilmas-

tonmuutoksen vaikutusten voimistuessa. 

Hyvän tai optimaalisen pellon kaltevuuden yksiselittei-

nen määrittely on kuitenkin vaikeaa. Myös peltojen 

kaltevuuden määrittely yksiselitteisesti on vaikeaa. 

Toisaalta voidaan olettaa, että kaltevuutensa vuoksi 

viljelyyn kelpaamattomat pellot ovat jo jääneet pois 

viljelystä kannattamattomina. Tällä tarkkuustasolla 

toteutetussa selvityksessä kaltevuutta ei huomioida 

hyvää peltoa määrittelevänä kriteerinä.  

 

 

Viljavuus 

Kasvintuotannon kannalta on oleellista, että maassa on 

kasveille riittävästi ravinteita, ja happamuus on sopiva. 

Useimmiten ravinteiden puute voidaan korjata lannoi-

tuksella. Vaikka viljavuuden käsite periaatteessa sisäl-

tää kaikki kasvien kasvuun vaikuttavat maan ominai-

suudet eli ravinteikkuuden, rakenteen ja biologisen 

toiminnan, on viljavuudella käytännössä tarkoitettu 

maan ravinteisuutta. Peltojen ravinnetilan seuranta on 

Suomessa vakiintunut käytäntö ja ympäristötukea haet-

taessa myös velvoite. Laboratoriossa maanäytteitä 

tutkimalla tehtävien viljavuustutkimusten tavoitteena on 

selvittää kalkitusten ja lannoituksen tarvetta. 

Koska viljavuustutkimusten tiedot ovat tämän selvityk-

sen tarkkuustasoon verrattuna hyvin yksityiskohtaisia, 

ja toisaalta maan luonnollisen viljavuuden parantaminen 

on mahdollista oikealla lannoituksella, ei viljavuustutki-

musten tuloksia huomioida tässä selvityksessä.  

 

 

K
ri

te
e

ri
t Koko 

 Lohkon minimikoko 10 hehtaaria 

 Lohkojen muodostettava yksin tai 

yhdessä vähintään 100 hehtaarin 

kokonaisuus 

 

Etäisyys 

 Lohkojen välinen etäisyys enin-

tään 300 metriä 
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4.4. Lisäkriteerit 

Maaperä 

Viljelykasvien kasvattamiseen soveltuvalta maaperältä 

vaaditaan tiettyjä ominaisuuksia. Maan laatuun vaikut-

tavat kemialliset, fysikaaliset ja biologiset tekijät, jotka 

yhdessä ja toisistaan riippuvaisina muodostavat maan 

ekosysteemin. Kemialliset laatutekijät käsittävät hap-

pamuuden, kasvinravinteet, maassa esiintyvät kemialli-

set yhdisteet ja eloperäisen aineksen. Fyysisiin tekijöi-

hin lukeutuvat maan rakenne ja vesitalous. Biologiset 

tekijät muodostuvat maan mikrobeista ja eläimistä.  

Maan rakenne vaikuttaa olennaisesti pellon viljeltävyy-

teen ja kasvien kasvuun. Jotta kasvi saa riittävästi vettä, 

happea ja ravinteita, tulee kasvualustan olla sopivan 

huokoinen. Kasvualustan tulee tarjota riittävä tuki juuris-

tolle, mutta toisaalta liika tiiviys estää juurten kasvun ja 

kaasujen siirtymisen. Huonot fysikaaliset ominaisuudet, 

kuten tiiviys, märkyys tai huono vedenpidätyskyky voi-

vat estää maan käytön peltoviljelyyn. Toisaalta maan 

rakenne voi myös heikentyä raskailla koneilla tehtävien 

tehokkaiden muokkausmenetelmien tiivistäessä maata. 

Viljelymaan ominaisuuksiin vaikuttavat merkittävästi 

maan rakenne, kuivatustila ja ihmisen toimenpiteet. 

Kuitenkin maalajiluokitusta voidaan pitää perustana 

viljelykelpoisuuden arvioinnille. Maalajiluokitus perustuu 

maan kivennäisaineksen raekoostumukseen ja or-

gaanisen aineksen pitoisuuteen. Eri maalajit poikkeavat 

viljelyominaisuuksiltaan selvästi, kuitenkin myös saman 

maalajin sisällä olevan vaihtelun myötä sama maalaji 

eri paikoissa tuottaa erilaiset viljelytulokset. Eri maalaji-

en soveltuvuudesta viljelyyn on eri yhteyksissä esitetty 

erilaisia arvioita.   

Tässä selvityksessä on maalajitietona käytetty Geologi-

an tutkimuskeskuksen Suomen maaperän peruskart-

taan 1:20 000 sisältyvää yleistettyä pintamaalajia. Ai-

neistossa maalajit on kuvattu käyttäen mukautettua 

rakennusteknistä luokitusta, joka on lähellä maa- ja 

metsätaloudessa käytettävää maalajiluokitusta. Maalajit 

luokitellaan geologisen syntytavan, raekoostumuksen ja 

humuspitoisuuden perusteella neljään maalajiryhmään: 

moreenimaalajit, karkearakenteiset maalajit, hienora-

kenteiset maalajit ja eloperäiset maalajit.  

Moreeni on Suomen ja Pirkanmaan yleisin maalaji, ja 

muodostuu sekoittuneista lajitteista. Kivisimmät ja kar-

keimmat moreenit eivät kelpaa viljelyyn. Maalaji myös 

läpäisee huonosti vettä. Hienoaineksisista moreeneista, 

joihin luetaan hieta-, hiesu- ja savimoreenit, hietamo-

reenit sopivat viljelyyn. Myös savimoreenit kelpaavat 

viljelyyn, mutta niiden esiintyvyys Suomessa on hyvin 

vähäistä. 

Lajittuneet maalajit jaetaan karkearakenteisiin (lohka-

reet, kivet, sora, hiekka, karkea hieta) ja hienorakentei-

siin (hieno hieta, hiesu, savi) maalajiryhmiin. Maatalou-

den kannalta louhikot, kivikot ja soramaat ovat jouto-

maita. Yleisesti viljelyyn sopivina pidetään hiekkaa 

hienojakoisempia maalajeja. Joissain tapauksissa myös 

hiekkamaita voidaan käyttää juurikasvien tuotantoon, 

jos multavuus on riittävää. Hiekkamaiden aines on 

löysää ja huonosti vettä pidättävää. Ilmavuus on suuri, 

mutta ravinnemäärä pieni. 

Hietamaat ovat hikevinä eli pysyvästi kosteina parhaita 

viljelysmaita. Karkea hieta on rakenteeltaan irtonaista ja 

kuohkeaa. Vesi nousee korkealle, ja maalaji sekä läpäi-

see että pidättää vettä hyvin. Kosteussuhteiltaan se 

sopii hyvin viljelyyn, ja ojat pysyvät hyvin kunnossa. 

Hieno hieta on ihanteellista niin viljojen viljelyyn, rehun-

tuotantoon kuin juurikasvien ja perunan viljelyynkin. 

Hieno hieta on pehmeää ja pidättää ravinteita hyvin. 

Hiesumaat soveltuvat huonosti viljelyyn. Hiesusta, sa-

veksesta ja hiedasta muodostuva maalaji liettyy ja tiivis-

tyy helposti. Vedenpidätyskyky ja ravinteikkuus ovat 

hyvät, mutta kasvien juuristo jää usein vähäiseksi tiiviy-

den ja kuivuudesta kärsimisen takia. Maatalouskäytös-

sä hiesu soveltuu parhaiten laiduntamiseen ja rehuntuo-

tantoon. 

Savimaat ovat kosteina muovailtavia ja kuivina kovia ja 

halkeilevia. Savimaat soveltuvat laiduntamiseen ja 

rehun tuotantoon, mutta myös viljanviljelyyn ja juurikas-

vien viljelyyn. Savimaalajeista hietasavi soveltuu par-

haiten maatalouteen. Hiesusavella on hiesumaiden 

huonoja ominaisuuksia, ja se on vaikeasti muokattavaa. 

Kasvit saavat huonosti happea maan kuorettuessa 

sateella. Aitosavi sisältää savilajitetta 60−90 %. Vettä ja 

ravinteita siihen pidättyy runsaasti, ja ojat pysyvät 

avoimina. Aitosavi on hiesusavea parempi pohja vilje-

lyksille.  

Eloperäisiä maalajeja ovat lieju, saraturve ja rahkaturve. 

Turvemaiden fysikaaliset ominaisuudet ovat usein hyviä 

kasvien kannalta: ne ovat riittävän löyhiä ja pidättävät 

vettä runsaasti. Ongelmia tuottavat märkyys, huono 

lämpötalous ja heikko kantavuus. Ravinteiden puutteen 

ohella happamuus on turvemaiden, erityisesti rahkatur-

peen ongelma. Saraturpeessa on yleensä edullinen 

typpitalous, ja se joissain olosuhteissa soveltuu vaati-

mattomien kasvien tarpeisiin. 

Lieju on syntynyt veden pohjaan kerrostuneista kasvi- ja 

eläinjäänteistä, jotka ovat sekoittuneet kivennäisainek-

siin. Fysikaalisilta ominaisuuksiltaan se on helppohoi-

toista viljelysmaata, mutta usein luonnostaan liian ha-

panta.  

Maatalouden harjoittamiseen ihanteellisen maalajin 

määrittely on vaikeaa, sillä eri kasvit menestyvät erilai-

sissa maalajeissa. Tässä selvityksessä käytetty tulkinta 

(taulukko 3) maalajin sopivuudesta viljelyyn perustuu 

Maaperäkartan käyttöoppaan verkkoversiossa julkais-

tuun taulukkoon ”Maalajien ominaisuudet ja soveltuvuus 

eräisiin käyttötarkoituksiin”, jossa on eritelty eri maalaji-

en soveltuvuus a) viljanviljelyyn, b) laiduntalouteen ja 

rehuntuotantoon sekä c) juurikasvien ja perunan vilje-
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lyyn asteikolla 0−5 (sopimaton−erittäin sopiva). Tauluk-

ko on raportin liitteenä 4.  

Selvityksessä maaperää koskeva lisätarkastelu toteu-

tettiin valitsemalla pinta-ala- ja etäisyyskriteereillä hy-

viksi ja yhtenäisiksi tunnistetuista peltoalueista ne, joilla 

on lisäksi maatalouden kannalta hyvä maaperä. Pelto-

alueen alasta tulee olla hyvää maalajia vähintään puo-

let. Hyvänä maalajina pidettiin hienoa ja karkeaa hietaa 

sekä savea. Kuvassa 2 esitetään Pirkanmaan ja ympä-

röivien lähialueiden (5 kilometrin etäisyydeltä) peltojen 

maaperä. Maalajien osuudet esitetään taulukossa 4. 

 

Taulukko 3. Selvityksessä käytetty maalajien luokitus ja tulkin-

ta maalajin soveltuvuudesta maatalouden harjoittamiseen. 

Maalaji Soveltuu maatalou-

teen 

Huomioidaan 

peltoselvityk-

sessä hyvänä 

maalajina 

Kallio Ei lainkaan. Ei 

Lohkareet, 

kivet, sora 

Ei lainkaan. Ei 

Moreeni, mo-

reenimuodos-

tuma 

Ei lainkaan. Ei 

Hienoainesmo-

reeni 

Jossain määrin. Ei 

Hieno hieta Erittäin hyvin. Kyllä 

Karkea hieta Hyvin. Kyllä 

Hiekka Jossain määrin. Ei 

Hiesu Jossain määrin. Ei 

Savi Hyvin. Kyllä 

Rahkaturve Hyvin huonosti. Ei 

Saraturve Jossain määrin. Ei 

Lieju Jossain määrin. Ei 

Turvetuotanto-

alue, täytemaa, 

kartoittamaton 

- Ei 

Taulukko 4. Pirkanmaan ja lähialueiden peltojen maalaji maas-

tokartan ja maaperäkartan perusteella 

Pintamaalaji Osuus 

peltoalasta

Savi 49,0

Hiesu 20,7

Saraturve 7,9

Moreeni 7,5

Karkea hieta 5,0

Hieno hieta 4,2

Rahkaturve 2,0

Hiekka 1,1

Kallio 1,0

Lieju 0,8

Hienoainesmoreeni 0,5

Vesi 0,2

Turvetuotantoalue 0,1

Lohkareet, kivet, sora 0,0

Täytemaa 0,0

Kartoittamaton 0,0  



Kuva 2. Pintamaalaji Pirkanmaan pelloilla Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartan 1:20 000 mukaan.

0 10 205 km

Lohkareet, kivet, sora; Kallio
Moreeni; Moreenimuodostuma
Hienoainesmoreeni
Hiekka
Karkea hieta
Hieno hieta
Hiesu
Savi
Rahkaturve
Saraturve
Lieju
Turvetuotantoalue, Täytemaa, Kartoittamaton

PINTAMAALAJI
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Salaojitus 

Salaojittamalla voidaan muodostaa yhtenäisempiä ja 

tasalaatuisempia peltoja. Salaoja on maan sisässä 

oleva putki, jota pitkin vesi johtuu pois pellolta. Verrat-

tuna avo-ojiin salaojat kuivattavat pellot kevään satei-

den jälkeen tehokkaammin, mikä aikaistuvan kylvön 

myötä pidentää kasvukautta ja siten parantaa satoa. 

Salaojitus kasvattaa pellon hyötypinta-alaa sekä vähen-

tää työn ja tarvikkeiden menekkiä. Salaojituksella on 

merkitystä myös pellon kasvukunnon säilyttämisessä 

hyvänä. Salaojittaminen oli Suomessa vilkkainta 

1960−80-luvulla, jolloin sitä edistettiin tukipolitiikalla. 

Myös nykyisin salaojituksen toteuttamiseen voi saada 

investointitukea ELY-keskukselta. 

Salaojitustoimintaa Suomessa tilastoivan Salaojayhdis-

tyksen mukaan Pirkanmaan peltoalasta on vuonna 

2010 ollut salaojitettua noin puolet. Viime vuosina uusia 

salaojia on tehty Pirkanmaalla noin sadalle hehtaarille 

vuosittain. 

Salaojitus on pellolle tarpeen vaatiessa toteutettavaa 

infrastruktuuria. Osa maalajeista ja sopivasti viettävistä 

alueista on luontaisilta ominaisuuksiltaan sellaisia, ettei 

salaojitus ole tarpeen. Huomattava on myös, että niin 

kuin muukin infrastruktuuri, myös salaojat vaativat kun-

nostusta, maalajista riippuen 25−80 vuoden välein.  

Selvityksessä salaojitusta koskeva lisätarkastelu toteu-

tettiin valitsemalla pinta-ala- ja etäisyyskriteereillä hy-

viksi ja yhtenäisiksi tunnistetuista peltoalueistaa ne, 

jotka ovat salaojituksen piirissä. Peltoalueen alasta 

tulee olla salaojitussuunniteltua vähintään puolet. 
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Hyvä maalaji 

 Pinta-alasta vähintään puolet on 

maatalouden kannalta hyvää maa-

lajia. 

Salaojitus 

 Peltoalueen pinta-alasta vähintään 

puolet on salaojitussuunniteltua. 
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4.5. Menetelmä 

Selvitys toteutettiin paikkatietotarkasteluna ArcGis 

10.2 -ohjelmistolla. Suomalaisista pelloista on tuotettu 

eri tarkkuuksilla useita paikkatietoaineistoja eri tarkoi-

tuksiin. Tässä selvityksessä määritellyt hyvät ja yhte-

näiset pellot perustuvat pellon muodon ja koon tarkaste-

luihin, jotka on tehty Maanmittauslaitoksen tuottamasta 

yleispiirteisestä maastokartta-aineistosta (1:100 000). 

Tarkastelualueena käytettiin Pirkanmaata ja lähialueita 

viiden kilometrin säteellä maakuntarajasta, jotta yhte-

näisten alueiden jatkuvuus rajan takana tuli huomioi-

duksi. 

Lisätietona näiltä maastokartan pohjalta muodostetuilta 

peltoalueilta tarkasteltiin salaojitustilannetta ja pinta-

maalajitietoa. Tiedot salaojitustilanteesta ovat peltoloh-

kokohtaisia, ja maaperätietojen osalta käytettävissä oli 

Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartta 1:20 000. 

Näin yksityiskohtaisen aineiston vertaaminen suoraan 

yleispiirteisen aineiston perusteella muodostettuihin 

hyviin ja yhtenäisiin peltoalueisiin tuottaisi epävarmoja 

tuloksia, joten salaojituksen ja maalajin osuudet alueilla 

laskettiin maastotietokannan 1:10 000 -mittakaavaista 

peltoaineistoa käyttäen. Laskemista varten maastotie-

tokannasta valittiin ne pellot, jotka sijoittuvat maastokar-

tan pohjalta muodostetuille hyville ja yhtenäisille pelto-

alueille. Salaojitusaineiston, maaperäkartan ja maasto-

tietokannan aluerajauksena on Pirkanmaa. 

Selvityksessä hyvät ja yhtenäiset peltoalueet määritel-

tiin seuraavasti: 

– Maastokartan peltoaineistosta poistettiin laajuudel-

taan kymmentä hehtaaria pienemmät pellot. 

– Edelleen aineistosta karsittiin ne pellot jotka eivät 

yksin tai yhdessä muiden enintään 300 metrin 

päässä toisistaan sijaitsevien peltojen kanssa 

muodostaneet vähintään sadan hehtaarin laajuista 

kokonaisuutta.  

Kuva 3 havainnollistaa määrittelyn etenemistä. 

Lisätietona näistä etäisyys- ja pinta-alakriteerien perus-

teella tunnistetuista yhtenäisistä ja kooltaan suurista 

peltoalueista tarkasteltiin vielä niiden maaperän sovel-

tuvuutta maatalouteen sekä salaojitussuunnittelun tilan-

netta seuraavasti: 

– Laskettiin hyvän maalajin ja salaojitussuunnitellun 

alueen osuudet peltoalueiden maastotietokannan 

mukaisesta pinta-alasta.  

Kuva 3. Hyvien ja yhtenäisten peltoalueiden muodostaminen. 

 

 

4.6. Selvityksessä käytetyt aineistot  

Maastokartta 

Yleispiirteisenä aineistona maastokartta (1:100 000) 

soveltuu maakuntatasoisiin maankäytön tarkasteluihin, 

joissa peltoalaa lähestytään fyysisenä kokonaisuutena. 

Maastotietokannasta (1:10 000) yleistämällä tuotettu 

maastokartta-aineisto on julkaistu vuonna 2008. Koska 

muutokset peltoalan fyysisessä sijainnissa ovat nyky-

ään pieniä vähäisen metsittämisen ja peltojen uudis-

raivaamisen myötä, ja selvityksen tarkkuustaso yleispiir-

teinen, voi aineistoa edelleen pitää riittävänä. Maasto-

karttaan pellot on yleistetty siten, että kunkin peltoalu-

een minimikoko on puoli hehtaaria. Alueille on Maanmit-

tauslaitoksessa tehty seuraavat yleistämistoiminnot: 

pistesuodatus, pienten kaarien yksinkertaistus, samaan 

kohdeluokkaan kuuluvien lähekkäisten alueiden yhdis-

täminen ja alueiden kapeiden osien sulauttaminen vie-

rekkäisiin alueisiin. 

Maastokartan maatalousmaata kuvaavista aineisto-

luokista tämän selvityksen aineistona on käytetty luok-

kaa pelto (32611). Niityt ja puutarhat rajattiin ana-

lyyseissä käytetystä aineistosta pois.  Aineistossa so-

velletun määritelmän mukaan pelto on alue, jossa viljel-

lään kylvettyjä tai istutettuja peltokasveja. Peltokasveik-

si katsotaan tavanomaisten peltokasvien lisäksi mm. 

mansikka ja viljelty ruokohelpi. Uusi raivattu viljelys 

katsotaan pelloksi siitä alkaen, kun siihen on ensi ker-

ran kylvetty peltokasveja. Käytöstä pois jätetty pelto 

tallennetaan peltona siihen asti, kun sen saattaminen 

viljelykuntoon on mahdollista vähäisin raivaustoimenpi-

tein.  
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Maatalousmaan alueella sijaitsevat ajotiet (ajoradan 

leveys alle 3 metriä) ja ajopolut sekä virtavesikohteet 

sisällytetään maatalousmaan alueeseen. Aineistoon ei 

ole sisällytetty autoteitä. 

Peltojen lisäksi maastokartassa kuvattuja muita maata-

lousalueita ovat puutarhat ja niityt. Liitteen 2 kartassa 

on esitetty kaikki maastokartan maatalousmaat: pellot, 

puutarhat ja niityt sekä niiden pinta-alat Pirkanmaalla. 

Puutarha on hedelmäpuiden tai marjapensaiden vilje-

lyyn käytetty alue. Puutarhana tallennetaan lisäksi met-

sätaimitarhat. Rakennuspaikan yhteydessä olevia pie-

niä tai muutoin vähämerkityksisiä puu- tai kasvitarhoja 

ei luokiteta maatalousmaaksi. 

Käytöstä pois jätetty pelto tallennetaan aineistoon niit-

tynä, jos se on luonnontilassa ja on todennäköistä, että 

sitä ei enää viljellä.  

Pirkanmaan alueella maastokartassa on yhteensä 

190 685 hehtaaria peltoa, 246 hehtaaria puutarhaa ja 

3102 hehtaaria niittyjä. Peltokuvioiden lukumäärä on  

11 224 ja koon keskiarvo 17,0 hehtaaria. Verrattuna 

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen 

tilastoimaan Pirkanmaalla käytössä olevan maatalous-

maan määrään 162 375 hehtaaria, aineistoissa on 

erotusta noin 30 000 hehtaarin verran, mistä syystä 

selvityksen salaojitusta ja maatalouden kannalta hyvää 

maalajia koskevissa tarkasteluissa on käytetty peltopin-

ta-alatietoja tarkemmasta Maastotietokannasta. 

 

Maastotietokanta 

Maastokartta soveltuu hyvin selvityksen tarkasteluihin 

yhtenäisen peltoalueen ja niiden koon tarkasteluihin 

yleispiirteisyytensä vuoksi. Selvityksen laskelmissa 

hyvän maaperän ja salaojitussuunniteltujen peltojen 

osuuksista on nykyistä Pirkanmaan peltoa kuvaavana 

aineistona käytetty maaperä- ja salaoja-aineistojen 

kanssa samaa tarkkuustasoa olevaa Maastotietokan-

nan peltoaineistoa (1:10 000), jotta aineistojen mitta-

kaavaero aiheuttaisi mahdollisimman vähän epätark-

kuutta tuloksiin. Maastotietokanta 1:10 000 on sijainnil-

taan tarkin Maanmittauslaitoksen tuottama valtakunnal-

linen paikkatietoaineisto. 

Maastotietokannan aineisto vastaa vuoden 2011 tilan-

netta. 

Aineistossa peltoa Pirkanmaalla on yhteensä 170 626 

hehtaaria (keskikoko 4,9 ha, peltojen lukumäärä 

35 054). 

 

Salaojitussuunnitellut peltolohkot 

Salaojitustilannetta Suomessa kuvaa parhaiten Sala-

ojayhdistyksen ylläpitämä rekisteri peltolohkoista, joille 

on vuodesta 1918 lähtien toteutettu salaojitussuunni-

telma. Rekisteri ei siis kuvaa toteutuneita salaojituksia. 

Etelä-Suomen salaojakeskuksen arvion mukaan suun-

nitelmista noin 85 prosenttia on toteutettu. Lisäksi rekis-

teristä puuttuvat viljelijöiden omatoimisesti ilman salaoji-

tussuunnitelmaa tekemät salaojitukset. Aineisto muo-

dostuu pisteestä, joka on kohdistettu peruslohkorekiste-

rin mukaiselle lohkolle. Tässä selvityksessä peltoaluei-

den salaojitetun osuuden laskemiseksi on käytetty 

Maaseutuviraston EU-tukien hallinnointia varten ylläpi-

dettävästä Peltolohkorekisteristä niitä lohkoja, joilla 

sijaitsee salaojarekisterin mukainen piste. Tuloksia 

tarkasteltaessa on aineiston muiden epätarkkuuksien 

ohella huomioitava, että salaojitussuunnitelma ei aina 

koske lohkoa sen koko pinta-alalta.  

Aineiston epätarkkuuksista huolimatta sen käyttöä puol-

taa se, että todennäköisesti salaojasuunnitelluilla pel-

loilla on vähemmän avo-ojia, ja ne ovat siten ojittamat-

tomiin alueisiin verrattuna yhtenäisempiä kokonaisuuk-

sia. Aineiston ajankohta on joulukuu 2013. 

 

Maaperä 

Selvityksen maalajitiedot ovat Geologian tutkimuskes-

kuksen Suomen maaperän peruskartasta (1:20 000). 

Tarkastelut on tehty aineiston yleistetystä pintamaalajis-

ta, josta valittiin luokat 12 (karkea hieta), 17 (savi) ja 18 

(hieno hieta). 

 

4.7. Tulokset 

Pinta-ala- ja etäisyyskriteereihin perustuen muodostetut 

Pirkanmaan hyvät ja yhtenäiset peltoalueet on esitetty 

kuvassa 4. Näitä vähintään sadan hehtaarin alueita 

sijaitsee Pirkanmaalla 203 kappaletta, ja ne muodostu-

vat yhteensä 1229 peltokuviosta. Alueiden muodosta-

misessa on huomioitu yhtenäisen pellon jatkuminen 

naapurimaakuntien puolella, jolloin rajalla sijaitsevien 

alueiden alasta osa voi sijaita Pirkanmaan ulkopuolella. 

Hyvien ja yhtenäisten peltoalueiden Pirkanmaalla sijait-

seva pinta-ala on yhteensä 145 609 hehtaaria. Tämä 

vastaa 76 prosenttia Pirkanmaan peltoalasta.  

Laajin yhtenäinen alue on Punkalaitumen, Sastamalan, 

Urjalan ja Akaan kuntien alueille levittyvä 33 661 heh-

taarin peltokokonaisuus. 

Hyvien ja yhtenäisten peltoalueiden sijoittumista tarkas-

teltiin myös suhteessa taajamaan vertaamalla peltojen 

sijaintia YKR-taajaman alueisiin (kuva 5). YKR-

taajaman rajauksessa taaja-asutuksella tarkoitetaan 

vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta, ja 

määritelmässä huomioidaan asukasluvun lisäksi raken-

nusten lukumäärä, kerrosala ja keskittyneisyys. Yhdys-

kuntarakenteen tutkimusta ja seurantaa palvelevat 

YKR-aineistot tuottaa Suomen ympäristökeskus.  
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4.8. Aineiston käytössä huomioitavaa 

Selvityksessä tuotettu aineisto sopii käytettäväksi yleis-

piirteiseen kokonaistarkasteluun. Paikkatietoanalyysis-

sä käytettyjen kriteerien sekä pohjana käytettyihin ai-

neistoihin sisältyneiden epätarkkuuksien vuoksi on 

yksityiskohtaisia suunnittelukysymyksiä ratkaistaessa 

tarpeen hyödyntää ohessa tarkempia aineistoja.  

Selvityksessä muodostettuja hyviä ja yhtenäisiä pelto-

alueita on tarkemmassa suunnittelussa hyödyllistä 

verrata esimerkiksi maastotietokannan maatalousmaa-

han yksityiskohtaisemman ja ajantasaisemman kuvan 

saamiseksi peltojen sijainnista ja niissä tapahtuneista 

muutoksista. Tarkastelemalla alueita suhteessa raken-

nus- ja huoneistorekisterin tai maastotietokannan ra-

kennuksiin päästään kiinni pelloille rakentuneeseen 

asutukseen. 

Peltolohkojen todellista saavutettavuutta on tarkemmis-

sa suunnitteluratkaisuissa hyödyllistä tarkastella mm. 

suhteessa tiestöön. Selvityksessä ei myöskään huomi-

oitu vesistöjen vaikutusta saavutettavuuteen, ja mukana 

on siten myös vesistöjen halkaisemia kokonaisuuksia. 

Taustamateriaaliksi tuotettua aineistoa ei asiantuntija-

ryhmässä nähty tässä vaiheessa tarpeelliseksi karsia 

tältä osin, vaan tarkempi saavutettavuuden arviointi 

jätetään suunnitteluratkaisujen tekemisen yhteyteen. 

 

 

 
 
 
 
  

Pälkäneläistä peltomaisemaa. 



Kuva 4. Hyvät ja yhtenäiset peltoalueet Pirkanmaalla ja lähialueilla koon mukaan.
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Kuva 5. Hyvät ja yhtenäiset peltoalueet suhteessa YKR-taajamaan. 
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4.9. Salaojitus ja maalaji hyvillä ja 
yhtenäisillä peltoalueilla 

Hyviksi ja yhtenäisiksi peltoalueiksi määriteltyjä alueita 

tarkasteltiin vielä suhteessa kahteen lisäkriteeriin, joi-

den avulla tunnistettiin peltoalueista ne, joilla on laajuu-

den ja yhtenäisyyden lisäksi muita edullisia viljelyomi-

naisuuksia.  

Peltoalueita verrattiin salaojitussuunnitelmiin ja maape-

rätietoihin. Kartassa 6 on esitetty ne peltoalueet, joiden 

alueelta salaojasuunnitelma on tehty vähintään puolelle 

peltolohkoista ja ne alueet, joiden pinta-alasta vähin-

tään puolet on viljelyn kannalta hyvää maalajia. Hyvinä 

maalajeina tässä yhteydessä pidettiin karkeaa ja hienoa 

hietaa sekä savea. 

Salaojitus vähintään puolella alasta toteutui 75 alueella 

203 peltoalueesta. 

Suotuisaa maaperää oli vähintään puolet alasta 109:llä 

alueella.  

Jompikumpi kriteereistä täyttyi 142 alueen ja molemmat 

42 alueen kohdalla. Alueet painottuvat Pirkanmaan 

eteläiselle puoliskolle. 
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Hyvä ja yhtenäinen peltoalue, 
jonka alasta salaojitettu vähintään puolet
Hyvä ja yhtenäinen peltoalue, 
jonka alasta hyvää maalajia vähintään puolet
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Kuva 6. Salaojitussuunnitellut ja maatalouden harjoittamisen kannalta suotuisaa maalajia olevat hyvät ja yhtenäiset peltoalueet.
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5. Kotieläintuotannon keskittymät 

Peltoviljelyn olosuhteiden ohella selvityksessä tarkastel-

tiin myös voimaperäisen kotieläintuotannon keskittymien 

sijaintia maakunnassa. Tarkoituksena oli selvittää, sijait-

seeko Pirkanmaalla selviä tietylle maantieteelliselle 

alueelle sijoittuvia, useampien suurten kotieläintilojen 

muodostamia keskittymiä. Aineistona tarkastelussa 

hyödynnettiin ympäristöhallinnon Valvonta- ja kuormitus-

tietojärjestelmän tietoja eläinsuojista, joilla on toimin-

taansa voimassaoleva ympäristölupa.  

Ympäristönsuojeluasetuksella säädetysti ympäristöluvan 

tarvitsee eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 30 

lypsylehmälle, 80 lihanaudalle, 60 täysikasvuiselle ema-

kolle, 210 lihasialle, 60 hevoselle tai ponille, 160 uuhelle 

tai vuohelle, 2 700 munituskanalle tai 10 000 broilerille, 

taikka muu eläinsuoja, joka lannantuotannoltaan tai 

ympäristövaikutuksiltaan vastaa vähintään 210 lihasialle 

tarkoitettua eläinsuojaa. Lisäksi toiminnalle tarvitaan 

ympäristölupa, jos se sijoittuu pohjavesialueelle tai muul-

le tärkeälle vedenhankinta-alueelle tai toiminnasta voi 

aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa, tai toimin-

nasta aiheutuu naapuruussuhdelaissa tarkoitettua koh-

tuutonta rasitusta. 

Helmikuun 2014 tilanteessa Pirkanmaalla noin 450 

eläinsuojalla on ympäristölupa. Lukumääräisesti eniten 

luvitettuja eläinsuojia on Sastamalassa, Punkalaitumella 

ja Kangasalla. Hyvin suuria sika- ja siipikarjatiloja koskee 

Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämi-

sen yhtenäistämiseksi annettu direktiivi (IPPC-direktiivi), 

jonka tarkoituksena on estää ja vähentää laitosten aihe-

uttamaa ympäristön pilaantumista. Direktiivin piirissä 

olevia eläintuotantoyksikköjä toimii Pirkanmaalla alle 20, 

ja niistä puolet sijaitsee Kangasalla. Eläinsuojista direk-

tiivi koskee sika- ja siipikarjatiloja, joissa on enemmän 

kuin 40 000 siipikarjapaikkaa, 2 000 paikkaa tuotantosi-

oille (yli 30 kg:n painoisille) tai 750 emakkopaikkaa. 

Pirkanmaalla sijaitsevista IPPC-tiloista enemmistö har-

joittaa siipikarjatuotantoa. 

Ympäristöluvitettujen eläinsuojien keskittymien sijoittu-

mista Pirkanmaalla kuvataan pistetiheytenä kartassa 6, 

jossa on tarkasteltu lähekkäin sijoittuvien eläinsuojien 

alueellisia tihentymiä. Kartassa esitetään useamman 

kuin yhden eläinsuojan muodostamat kokonaisuudet. 

Ympäristölupa-aineiston perusteella merkittävin eläintuo-

tannon keskittymä sijaitsee Kangasalan Pakkalan alueel-

la, missä harjoitetaan broilerituotantoa ja sikataloutta yli 

kymmenellä tilalla. Muita, alle kymmenen tilan kokoisia, 

tietylle maantieteelliselle alueelle sijoittuvia keskittymiä 

sijaitsee seuraavilla alueilla: 

Akaa 

 Sotkia (maidontuotanto, nautakarja, sikalat) 

 

Hämeenkyrö  

 Jumesniemen ja Sirkkalan alue (maidontuotanto, 

sekatuotanto) 

 

Punkalaidun 

 Vihalaita (sikalat, kananmunien tuotanto, sekatuotan-

to) 

 Oriniemen ja Koosanmaan alue (sikalat, kananmuni-

en tuotanto, maidontuotanto) 

 Vanttila (sikalat, nautakarja, broilerikasvattamot, ka-

namunien tuotanto) 

 

Sastamala 

 Leikkuun ja Vakkalan alue (sikalat) 

 Aarikkalan ja Kiviniemen alue (maidontuotanto, sika-

lat, kananmunien tuotanto) 
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Kuva 7. Ympäristöluvitettujen eläinsuojien alueelliset tihentymät Pirkanmaalla helmikuussa 2014.
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LIITE 1. Maatilat päätuotantosuunnittain Pirkanmaalla ja Kiikoisissa vuonna 2012  
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LIITE 3. Pintamaalaji Pirkanmaalla   
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LIITE 4. Maalajien ominaisuudet ja soveltuvuus eräisiin käyttötarkoituksiin. Ote Maaperäkartan 
käyttöoppaasta. 
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