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MAATALOUDEN KANNALTA HYVA T JA 
YHTENA ISET PELTOALUEET 

K y m e n l a a k s o n   j a   E t e l ä - K a r j a l a n   m a a k u n n a t  
 

 

 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön 

suunnittelujärjestelmää, johon kuuluvat lisäksi maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. 

Maakuntakaavalla ratkaistaan alueidenkäytön maakunnalliset kysymykset. Yleis- ja asemakaavoilla  

ohjataan kunnan alueidenkäyttöä. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on osaltaan 

tukea ja edistää maankäyttö- ja rakennuslain yleisten tavoitteiden ja laissa määriteltyjen alueidenkäytön 

suunnittelun tavoitteiden saavuttamista. Valtioneuvosto on hyväksynyt valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet (VAT) vuonna 2000 ja päätös niiden tarkistamisesta tehtiin vuonna 2008. Nykyiset 

tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. (Valtioneuvoston päätös 2008) 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on 

edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty asiasisällön perusteella seuraaviin kokonaisuuksiin:   

- Toimiva aluerakenne  

- Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu  

- Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat  

- Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto  

- Helsingin seudun erityiskysymykset  

- Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. 

Osana valtakunnallisia alueidenkäytön erityistavoitteita linjataan: ” Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja 

yhtenäisiä peltoalueita tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön eikä hyviä ja laajoja metsätalousalueita 

pirstoa muulla maankäytöllä.” (Valtioneuvoston päätös 2008) 
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Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden soveltaminen kaavoituksessa 

 

Ympäristöministeriön oppaassa ” Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden soveltaminen 

kaavoituksessa” (2003) on linjattu peltoalueita koskevan erityistavoitteen toteuttamisesta seuraavaa: 
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Menetelmät ja työvaiheet 

 

Hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita on selvitetty Uudenmaan maakunnassa (Uudenmaanliito 2011) sekä Päijät-

Hämeessä (Päijät-Häme 2014). Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan inventointi on laadittu samoin periaattein 

kuin Uudenmaan liiton 2011 laatima inventointi ”Maatalouden kannalta hyvät ja yhtenäiset peltoalueet 

Uudellamaalla” (Uudenmaan liiton julkaisuja E 115 -2011).   

Hyvien ja yhtenäisten peltoalueiden inventointi on laadittu ArcGIS –ohjelmistolla keväällä 2014. Aineistona 

on käytetty Maanmittauslaitoksen karttatietokantaa (1:100000) ja menetelmänä ArcGisin aineiston 

muokkaukseen liittyviä työkaluja (kysely, rajaus ja räjäytystyökalut). Lopputuloksesta on tuotettu shp-

tiedostot jatkokäyttöä varten sekä peltoalueita kuvaavat kartat.  Hyvillä ja yhtenäisillä peltoalueilla 

tarkoitetaan tässä vähintään 100 ha peltoaluetta, joka on yksi peltokuvio tai jonka muodostavat vähintään 

20 ha peltokuviot, jotka sijaitsevat enintään 3000 m etäisyydellä toisistaan.   

Työvaiheet (Uudenmaanliitto) 

 Vaihe1: Peltokuviot peruskarttojen pakkatiedoista. Yhdistetään peltokuviot jotka ovat 

leikkautuneet osiin maastotietokannan karttalehtien yhtymäkohdissa. Lasketaan peltokuvioiden 

ha-ala  

 Vaihe 2: Rajataan pois alle 20 ha peltokuviot (tuotantokustannukset) 

 Vaihe 3: Rajataan samaan peltoalueeseen alle 300m päässä  toisistaan sijaitsevat yli 20ha 

peltokuviot (liikennöintikustannukset) 

 Vaihe 4: Rajataan pois alle 100 ha peltoalueet tai alle 100ha yksittäiset peltokuviot (tehokas 

tuotanto) 

 Lopputulos: Vähintään 100 ha peltoalue, joka on yksi peltokuvio tai jonka muodostavat vähintään 

20 ha peltokuviot, jotka sijaitsevat enintään 3000 m etäisyydellä toisistaan 
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