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HYVÄT JA YHTENÄISET
PELTOALUEET

UUDELLAMAALLA

LÄHTÖKOHDAT

VILJAVA MAAPERÄ ON

ARVOKAS LUONNONVARA

RAKENTAMISEN PAINE KOHDISTUU

YHÄ ENEMMÄN UUDENMAAN PELTOIHIN

Uudenmaan liitto on selvittänyt maatalouden kannalta 
hyvät ja yhtenäiset peltoalueet. Tietoa tarvitaan, kun 
maakuntakaavan valmistelussa suunnitellaan taajamatoi-
mintojen sijoittelua ja arvioidaan kaavan vaikutuksia. Sel-
vityksen tärkeimpänä lähtökohtana on valtakunnallinen 
alueidenkäyttötavoite, jonka mukaan hyviä ja yhtenäisiä 
peltoalueita ei tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön 
ilman erityisiä perusteita.

Peltomaalla on arvoa maataloustuo-
tannolle, huoltovarmuudelle, luonnon 
monimuotoisuudelle ja maisemalle 
sekä virkistyskäytölle. Viljava maaperä 
on maailmanlaajuisesti niukka luonnon-
vara, jota on vaikea lisätä tai korvata. 
Maatalouden tuotantomahdollisuuksi-
en huomioon ottaminen onkin tärkeää 
varautumista vaikeasti ennakoitavaan 
tulevaisuuteen. Suurten ja yhtenäisten 
peltoalueiden turvaaminen antaa par-
haat edellytykset peltotilojen kannat-
tavaan viljelyyn myös tulevaisuudessa.

Uudenmaan alueella sijaitsee noin 8 % Suomen peltoalasta ja 
maakunnan maapinta-alasta noin 25 % on peltoa. Nykyisin lähes 
kaikki hyvä peltomaa on jo viljelykäytössä. Samalla Uudenmaan 
peltoalueille kohdistuu erityisen paljon haasteita ja käyttöodotuk-
sia muuhun Suomeen verrattuna. Etenkin taajamien reuna-alueilla 
yhdyskuntarakenteen levittäytymisen paine pelloille on voimakas-
ta väestön ja työpaikkojen määrän jatkaessa kasvuaan.

NÄIN PELTOALUEET RAJATTIIN

VAIHE 1

VAIHE 2

VAIHE 3

VAIHE 4

ESIMERKKI LOHJALTA
Peltokuviot peruskarttojen paikkatiedoista

Rajataan pois alle 20 hehtaarin peltokuviot
Peruste: tuotantokustannukset

Rajataan samaan peltoalueeseen alle 300 metrin 
päässä toisistaan sijaitsevat yli 20 ha peltokuviot
Peruste: liikennöintikustannukset

Rajataan pois alle 100 ha peltoalueet tai 
alle 100 ha yksittäiset peltokuviot
Peruste: tehokas tuotanto

Vähintään 100 hehtaarin peltoalue, joka on yksi peltokuvio tai 
jonka muodostavat vähintään 20 hehtaarin peltokuviot, jotka 
sijaitsevat enintään 300 metrin etäisyydellä toisistaan.

LOPPUTULOS

15941 ha

2. vaihemaakuntakaavan  
taustaselvitys
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PELTOALUEITA TURVATAAN

PELTOJEN MÄÄRITTELY TARKENTUU 

KUNTATASON SUUNNITTELUSSA

TAAJAMIA TIIVISTÄMÄLLÄ

KRITEERIEN MUKAISET PELTOALUEET KATTAVAT 
83 % UUDENMAAN NYKYISISTÄ PELLOISTA. Läh-
tökohtaisesti nämä peltoalueet tulee säilyttää, mut-
ta erityisin perustein peltoalueita voidaan osoittaa 
myös taajamatoiminnoille. Uudellamaalla taajaman 
läheisiä peltoja (< 1 km) on yli kolmasosa kaikista 
pelloista, mutta taajama-alueiden kasvu ei välttä-
mättä uhkaa nykyisiä peltoja. Hyvien ja yhtenäisten 
peltoalueiden säilyminen turvataan parhaiten ohjaa-
malla kasvu taajamarakenteen sisään.

Jatkotoimenpiteiden kannalta on huomattava, 
että peltojen määrittelyssä käytetyt raja-arvot 
ovat osin valintakysymyksiä. Lisäksi lähtöai-
neiston paikkatiedoissa esiintyy jonkin verran 
epätarkkuutta. Näistä syistä peltoalueiden 
rajaus soveltuu parhaiten yleispiirteiseen suun-
nitteluun, ja rajauksen ulkopuolelle jääneitä 
alueita on syytä tarkastella lähemmin kuntata-
son suunnittelussa. Tämän selvityksen tuloksia 
ei ole tarkoitettu kaavamerkinnöiksi eikä niillä 
puututa maanomistajien toimintaan.

MAATALOUDEN KANNALTA HYVÄT JA YHTENÄISET PELTOALUEET

Hyvä ja yhtenäinen peltoalue

Huom. peltokuviot ovat 5km yli 
Uudenmaan maakuntarajan.

Lähdeaineisto:
Maanmittauslaitoksen karttatietokanta 1:100 000 (2008, vastaa peruskarttojen 
peltoja)
Kriteerit:
•	 Muista peltokuvioista erillisen peltokuvion on oltava laajuudeltaan vähintään 

20 hehtaaria.
•	 Erillisten peltokuvioiden välinen etäisyys on alle 300 metriä.
•	 Enintään 300 metrin etäisyydellä toisistaan olevien peltokuvioiden muodos-

taman peltoalueen on oltava kokonaispinta-alaltaan vähintään 100 hehtaaria  
(tai yksittäisen peltokuvion pinta-ala yli 100 hehtaaria).
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