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1. Johdanto 

Tämä raportti on laadittu Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen liiteaineistoksi. 
Raportissa kuvataan kohteittain ehdotuksessa esitetyt MLY-alueet. 

Kaavamerkinnän tarkoitus 

Maakuntakaavan MLY-alueilla tarkoitetaan pääasiassa metsätalouskäytössä olevia, pinta-alaltaan 
laajoja ja yhtenäisiä metsäalueita, jotka ovat maakunnan ekologisen verkoston kannalta merkittäviä. 
Alueita käytetään pääasiallisen käyttötarkoituksen lisäksi myös muihin tarkoituksiin, kuten 
maanviljelyyn, haja-asutusluonteiseen rakentamiseen ja loma-asumiseen.  

Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavassa osoitetut, entisen Uudenmaan alueelle sijoittuvat MLY-
aluevaraukset jäävät voimaan. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa MLY-aluevarausmerkinnät 
ulotetaan myös entisen Itä-Uudenmaan alueelle. Voimaanjäävät ja uudet MLY-alueet on esitetty 
kaavakarttaotteessa sivulla 7. 

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan laajoja yhtenäisiä metsäalueita koskevassa 
suunnitteluratkaisussa on keskeisenä lähtökohtana ollut metsätalouden huomioon ottaminen. 
Merkinnän ja sitä koskevan suunnittelumääräyksen tavoitteena on turvata metsätalouden ja muiden 
maaseutuelinkeinojen toiminta- ja kehittämisedellytykset sekä välttää alueiden pirstomista muulla 
maankäytöllä. Metsien hoitaminen ja käyttäminen alueella perustuu metsälain säädöksiin.  

Merkintä painottaa myös laajojen yhtenäisten metsäalueiden merkitystä ekologisessa verkostossa ja 
luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjinä. Ne ovat toimivan ekologisen verkoston ja luonnon 
monimuotoisuuden kannalta merkittäviä laaja-alaisuutensa ja yhtenäisyytensä takia, mutta 
rakentamista ei niillä rajoiteta kuten kaavan luonnonsuojelu- tai virkistysalueilla. MLY-aluevarausta ei 
koske MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus eikä alueille anneta rakentamismääräyksiä. 
Myöskään MRL 30 §:n mukaisia suojelumääräyksiä ei anneta. Kaavalla on rajoittavia vaikutuksia 
metsäalueiden yhtenäisyyttä vaarantavaan alueidenkäyttöön eli suuria maapinta-aloja vaativiin tai 
alueita pirstoviin toimintoihin. Merkinnän tulkinta ja oikeusvaikutukset on kokonaisuudessaan kuvattu 
kaavaehdotuksen selostuksessa. Myös merkintää koskeva vaikutusten arviointi on esitetty 
kaavaselostuksessa.  

Aluerajausten perusteet 

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan MLY-aluevaraukset pohjautuvat valtaosin Itä-Uudellamaalla 
voimassa olevien kaavojen M-, MY- ja MU-alueisiin. Nämä maa- ja metsätalousalueiden 
aluevarausmerkinnät kumoutuvat kaikki tällä kaavakierroksella. M-alue on lähimpänä MLY-merkinnän 
tarkoitusta, MY- ja MU-alueissa on puolestaan mukana myös maatalousalueita, joissa perusteena on 
maa- ja metsätalouden lisäksi joko ympäristöarvot tai ulkoilun ohjaustarpeet. Kumoutuvia merkintöjä 
korvataan mahdollisuuksien mukaan MLY-merkinnällä ja osittain muilla merkintätavoilla. Osittain M, 
MY ja MU-merkinnät muuttuvat valkoiseksi alueeksi. Kumoutuvien maa- ja metsätalousmerkintöjen 
tarkastelu suhteessa kaavaehdotuksessa esitettävään ratkaisuun MLY-alueiden osalta on esitetty 
sivulla 8. 
 
MLY-alueiden rajauksissa on hyödynnetty peruskarttatarkastelua ja Corine-aineiston 
maankäyttöluokituksen avulla tehtyä laajojen yhtenäisten metsäalueiden määrittelyä. Laajojen 
yhtenäisten metsäalueiden kriteerit on määritelty Kestävä seudullinen maankäyttö ja liikenne -
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hankekokonaisuudessa (Söderman & Saarela 2011). Kriteerit ottavat huomioon alueiden laajuuden, 
metsätalousvaltaisuuden ja yhtenäisyyden (Kopperoinen ym. 2012). Niiden perusteella tehtiin 
paikkatietoanalyysi, jonka tietopohjana toimi Corine 2006 -maankäyttöluokitus. Tarkastelussa oli 
mukana yli 2000 hehtaarin metsäalueet. Aluekohtaisten kuvauksien yhteydessä on esitetty MLY-
alueet kartalla suhteessa Corine 2012-maanpeiteluokitukseen.  
 
MLY-aluevarauksia muodostettaessa metsäalueista on jätetty pois vyöhyke merkittävimpien sekä 
todennäköisesti perusparannettavien liikenneväylien ympäriltä, mikä mahdollistaa väylien 
kehittämisen ja erilaisten paikallisesti merkittävien toimintojen sijoittamisen väylien varsille. Myös 
kiviaineksenottoalueet, sekä toiminnassa olevat alueet että kaavoissa osoitetut kiviainesvarannot, on 
jätetty pois MLY-alueiden rajauksista. Samoin kaavaehdotuksessa esitettävät luonnonsuojelualueet 
on jätetty pois MLY- rajauksista.  
 

2. Alueiden kuvaukset 

Kuvausten tarkoitus on kertoa MLY-alueiden metsätaloudellisesta käytöstä, metsävaroista ja 
maanomistusrakenteesta sekä suhteesta maisemaan ja muihin kaavamerkintöihin. Tiedot 
metsätalousmaan, maatalousmaan ja rakennetun alueen osuuksista saatiin yhdistämällä 
Luonnonvarakeskuksen MVMI-aineistojen tieto metsätalousmaasta (Luonnonvarakeskus 2013) 
Corine-maanpeiteaineistoon (Suomen ympäristökeskus 2012). Kasvupaikkatieto saatiin 
Luonnonvarakeskuksen MVMI-aineistoista (Luonnonvarakeskus 2013) yhdistämällä kasvupaikka- ja 
kasvupaikan päätyyppi-aineistojen tiedot: käytetyssä luokittelussa kivennäismaan metsätyypit (lehdot, 
lehtomaiset kankaat, tuoreet kankaat, kuivahkot kankaat, kuivat kankaat, karukkokankaat sekä 
kalliomaat, hietikot-, kitu- ja joutumaat), ja turvemaan metsätyypit (korvet ja rämeet) esitetään omina 
luokkinaan. Maanomistustiedot otettiin Maanmittauslaitoksen kiinteistötietokannasta 
(Maanmittauslaitos 2015). Maanomistajat jaettiin julkisiin (valtio, kunnat) ja yksityisiin (muut).  

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan MLY-alueet ovat metsätalousvaltaisia, laajoja (keskimäärin 
2770 hehtaaria, vaihteluväli 432–8098ha) ja valtaosin yksityisomistuksessa. Tuoreet ja lehtomaiset 
kankaat ovat metsätalousmaan kasvupaikkatyypeistä vallitsevia, kuten Uudellamaalla yleensäkin. 
Myös turvemaita, kalliomaita ja kuivahkoja kankaita esiintyy runsaasti.  
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MLY 10, Metsäkulma 

Pinta-ala: 3719 ha 
Kunta: (Mäntsälä), Pukkila 
 
MLY-alueesta valtaosa sijaitsee Mäntsälän kunnan alueella. Tämä lainvoimaisessa Uudenmaan 1. 
vaihemaakuntakaavassa tehty aluevaraus on lisätty sivun 10 kaavakarttaotteeseen vaaleammalla 
keltaisella. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa aluetta on laajennettu Pukkilan puolelle. MLY-
alue on osa laajempaa pohjois-eteläsuuntaista metsäketjua, jonka yhtenäiset, peltoalueiden 
ympäröimät suo- ja metsäselänteet ulottuvat rannikolle asti. Alueen pohjoisosa, johon kuuluu alueita 
sekä Mäntsälästä että Pukkilasta, on Seutukeke-analyysin perusteella laaja ja yhtenäinen.    
 
Pukkilan puolelle 4. vaihemaakuntakaavassa tehty lisäys pohjautuu kumottavaan Itä-Uudenmaan 
maakuntakaavan M-merkintään (kts. kartta s. 8). Aluevaraukseen on myös sisällytetty jyrkkäpiirteinen 
purolaakso alueen koilliskulmasta, aiemman M-alueen ulkopuolelta. Jo voimassa olevaa MLY-aluetta 
Mäntsälän puolella on täydennetty Venunjärven eteläpuolelta, perusteena MLY-aluekokonaisuuden 
tarkistus. 
 
Muita maakuntakaavamerkintöjä MLY-alueella ja sen läheisyydessä 

• Luonnonsuojelualue (SL), Metsäkulma, 179 ha (kartalla: nro 1) 
• Luonnonsuojelualue (SL), Venunmetsä, 45 ha (kartalla: nro 2) 
• Luonnonsuojelualue (SL), Peltolan vanha metsä, 48 ha (kartalla nro 3) 
• Natura2000-verkostoon kuuluva alue, Metsäkulma, FI0100094, 151 ha, suojeluperuste SCI 
• Natura2000-verkostoon kuuluva alue, Venunmetsä, FI0100071, 41 ha, suojeluperuste SCI 
• Natura2000-verkostoon kuuluva alue, Peltolan vanha metsä FI0100095, 48 ha, suojeluperuste 

SCI 
 

Metsäkulman MLY-alue on 99-prosenttisesti yksityisomistuksessa. Alueesta on metsätalousmaata 88 
prosenttia. Metsätalousmaan lisäksi MLY-alueen sisälle jää pienialaisia peltoja, teitä, lampia ja pieniä 
järviä sekä ampumarata. Metsät ovat enimmäkseen tuoreita ja lehtomaisia kankaita. 
Metsätalousmaan keskimääräinen puustotilavuus alueella on 153 m3/ha, mikä vastaa 
metsätalousmaan keskimääräistä puustotilavuutta Uudellamaalla (150 m3/ha).  
 

 
 

 

 

ha 

ha 
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MLY 11, Lampisuo 

Pinta-ala: 1998 ha 
Kunta: (Pornainen), Askola 
 
MLY-alue sijoittuu Pornaisten ja Askolan kuntien rajalle, Pornaisten keskustaajaman pohjoispuolelle.  
Pornaisten puoleinen osa Lampisuon MLY-alueesta on voimassa olevassa maakuntakaavassa. 
Lainvoimaisessa Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavassa tehty aluevaraus on lisätty oheiseen 
kaavakarttaotteeseen vaaleammalla keltaisella.  Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa alue 
laajenee Askolan puolelle. Metsäalue sijoittuu osaksi laajempaa Porvoonjoen ja Mustijoen välistä 
pohjois-eteläsuuntaista kallio- ja moreeniselännettä, jota pitkin metsäketju jatkuu kohti rannikkoa. Alue 
on Seutukeke-analyysin perusteella laaja ja yhtenäinen.    
 
Askolan puoleisessa osassa ei ole aiempia maa- ja metsätalousmerkintöjä. Askolan puoleinen osa 
MLY-alueesta rajautuu peltoalueisiin ja etelälaidaltaan Pornaisista Monninkylään kulkevaan tiehen. 
Alueen pohjoispuolella on laajoja kiviaineksenottoon soveltuvia alueita.  
 
Muita maakuntakaavamerkintöjä MLY-alueella ja sen läheisyydessä 

• Luonnonsuojelualue (SL), Lampisuo, 120 ha (kartalla: nro 1) 
• Natura2000-verkostoon kuuluva alue, Lampisuo, FI0100070, 119 ha, suojeluperuste SCI  
• Ulkoilureitti 

Lampisuon MLY-alue on 97-prosenttisesti yksityisomistuksessa. Alueesta on metsätalousmaata 92 
prosenttia. Metsätalousmaan lisäksi MLY-alueen sisälle jää pieniä peltoja ja teitä. Metsät ovat 
enimmäkseen tuoreita ja lehtomaisia kankaita. Metsätalousmaan keskimääräinen puustotilavuus 
alueella on 166 m3/ha, mikä on 10 prosenttia enemmän kuin metsätalousmaan keskimääräinen 
puustotilavuus Uudellamaalla (150 m3/ha). 
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MLY 12, Porvoo Haksi 

Pinta-ala: 2104ha 
Kunta: Pornainen, Porvoo 

MLY-alue sijaitsee Pornaisten ja Porvoon kuntien rajalla. Alue sijoittuu osaksi laajempaa Porvoonjoen 
ja Mustionjoen välistä pohjois-eteläsuuntaista kallio- ja moreeniselännettä, jota pitkin metsäketju 
jatkuu kohti rannikkoa. Alue on Seutukeke-analyysin perusteella laaja ja yhtenäinen. 
 
Aluevarauksen pohjana toimii kumottava M-alue, joka muuttuu MLY-alueeksi. Samalla alue laajenee 
itään Porvoosta Mäntsälään kulkevaan tiehen saakka. Lisäksi MLY-alueeseen lisätään Pornaisten 
puolella Ruokijärveä ympäröivät metsäalueet. Pohjoisessa alue rajoittuu Pornaisista Monninkylään 
rajoittuvaan tiehen ja virkistysalueeseen, muuten alue on enimmäkseen peltojen ympäröimä. Alueen 
etelälaidalla metsäalueen halkaisee voimajohto. MLY-alueen läpi kulkee ulkoilureittimerkintä.  
 
Muita maakuntakaavamerkintöjä MLY-alueella ja sen läheisyydessä 

• Luonnonsuojelualue (SL), Präkkärinkallio, 43 ha (kartalla: nro 1) 
• Virkistysalue 42,5 ha  
• 400 kV voimajohto 
• Ulkoilureitti 
• Arvokas geologinen muodostuma, 29 ha  

Porvoo Haksin MLY-alue on yli 96-prosenttisesti yksityisomistuksessa. Alueesta on metsätalousmaata 
94 prosenttia. MLY-alueen sisään jää Ruokijärvi, teitä ja yksittäisiä pienialaisia peltoja. Metsät ovat 
enimmäkseen tuoreita ja lehtomaisia kankaita. Metsätalousmaan keskimääräinen puustotilavuus 
alueella on 152 m3/ha, mikä vastaa metsätalousmaan keskimääräistä puustotilavuutta Uudellamaalla 
(150 m3/ha).  
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MLY 13, Askola pohjoinen 

Pinta-ala: 2323 ha 
Kunta: Askola, Pukkila 
 

MLY-alue sijaitsee Askolan pohjoisosassa, pieni osa jatkuu Pukkilan puolelle. Alue sijaitsee 
Porvoonjokilaakson ja Ilolanjokilaakson väliin jäävällä metsäselänteellä. Alue on Seutukeke-analyysin 
perusteella samaa laajaa yhtenäistä metsäaluetta koillisinta kulmaa lukuunottamatta. 
 
Alueen runkona toimivat kumoutuvat Itä-Uudenmaan kaavan M-alue ja MY-alueet. Lisäksi alue 
laajenee lounaaseen sekä koilliseen kattamaan ympäröivät metsäalueet. Vähäjärven 
virkistysaluemerkintä jää alueen eteläosan sisään. Alueen länsilaidalla MLY-alue on päällekkäinen 
valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen ja kaakkoiskulmalla maakunnallisesti merkittävän 
kulttuuriympäristön kanssa. 
 
Muita maakuntakaavamerkintöjä MLY-alueella ja sen läheisyydessä: 

• Virkistysalue, Vähäjärvi, 43 ha  
• Ulkoilureitti  
• Arvokas geologinen muodostuma, 2 kpl, yhteensä 69 ha 
• 11 kV voimalinja 

MLY-alue on on 99-prosenttisesti yksityisomistuksessa. Alueesta on metsätalousmaata 94 prosenttia, 
joitakin pienialaisia peltoalueita jää rajauksen sisään. Metsät ovat enimmäkseen tuoreita ja 
lehtomaisia kankaita. Metsätalousmaan keskimääräinen puustotilavuus alueella on 143 m3/ha, mikä 
on viisi prosenttia vähemmän kuin metsätalousmaan keskimääräinen puustotilavuus Uudellamaalla 
(150 m3/ha). 

 
 

  

ha 
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MLY 14 Sipoo Savijärvi 

Pinta-ala: 1704 ha 
Kunta: Sipoo 
 
MLY-alue sijaitsee Sipoon Nikkilän ja Söderkullan taajamien välisellä, soiden, järvien ja peltoalueiden 
rajaamalla metsäalueella. Alue sijoittuu osaksi laajempaa Sipoonjoen ja Mustijoen välistä kallioista 
metsäselännettä. Aluetta halkovan tien pohjoispuolinen osa on Seutukeke-analyysin perusteella laaja 
ja yhtenäinen. 
 
Alueelta kumoutuu M-alue ja merkintä muuttuu MLY-alueeksi. MLY-alueeseen lisätään myös osa 
lounaiskulman kumoutuvasta MU-alueesta Söderkullan pohjoispuolella, joka on samaa metsäaluetta. 
MLY-alue rajautuu luonnonsuojelu- ja Natura 2000-verkoston alueisiin sekä etelässä että pohjoisessa. 
Aluetta halkoo tie luoteis-kaakkoissuunnassa sekä voimalinja lounais-koillis- ja pohjois-
eteläsuunnissa. MLY-alue rajautuu pohjoisessa Keravalta Kilpilahteen menevään tiehen (Öljytie), 
jätteenkäsittelyalueeseen, ampumarataan, kiviaineksenottoalueeseen, logistiikka-alueeseen ja 
työpaikka-alueeseen sekä etelässä suojelualueisiin ja virkistysalueisiin 
 
Muita maakuntakaavamerkintöjä MLY-alueella ja sen läheisyydessä 

• Luonnonsuojelualue (SL), Savijärvi, 79 ha (kartalla: nro 1) 
• Luonnonsuojelualue (SL), Storträsk-Kittsträsk, 78 ha (kartalla: nro 2) 
• Luonnonsuojelualue (SL), Pilvijärvi, 107 ha (kartalla: nro 3) 
• Luonnonsuojelualue (SL), Stormossen 2, 43 ha (kartalla: nro 4) 
• Virkistysalue, 91 ha  
• Natura2000-verkostoon kuuluva alue: Gästerbyn järvet ja suot, FI0100067, 198 ha, 

suojeluperuste SCI 
• Ulkoilureitti 
• 400 ja 110 kV voimalinjat 
• Arvokas geologinen muodostuma, 309 ha 
• Jätteenkäsittelyalueen suojavyöhyke 
 
Savijärven MLY-alue on 92-prosenttisesti yksityisomistuksessa. Alueesta on metsätalousmaata 92 
prosenttia. MLY-alueen sisään jää pieniä teitä, pienialaisia peltoalueita ja yksittäisiä rakennuksia. 
Metsät ovat enimmäkseen tuoreita ja lehtomaisia kankaita. Metsätalousmaan keskimääräinen 
puustotilavuus alueella on 172 m3/ha, mikä on 15 prosenttia enemmän kuin metsätalousmaan 
keskimääräinen puustotilavuus Uudellamaalla (150 m3/ha). 
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MLY 15, Sipoo Boxin suot 

Pinta-ala: 645 ha 
Kunta: Sipoo, Porvoo 
 
MLY-alue sijoittuu pääosin Sipoon eteläosaan, pieni osa alueesta ulottuu Porvoon puolelle. MLY-alue 
sijoittuu Sipoonjoen ja Mustijoen väliin jäävälle kallioiselle moreeniselänteelle. Metsäalue ei ole 
Seutukeke-kriteereillä laaja ja yhtenäinen. 
 
MLY-alue koostuu kahdesta osasta, joita erottaa maakuntakaavan suojelualuemerkinnän ja 
Natura2000-verkoston alueen muodostama suojelukokonaisuus. Suuremman, eteläisen alueen 
pohjana on alueelta kumottava M-alue, minkä lisäksi MLY-rajaukseen on sisällytetty osa alueen 
eteläreunaan rajautuvasta kumottavasta MY-alueesta (kts. kartta s. 8). Pohjoisemman alueen 
muodostaa alueelta kumottava MY-alue. MLY-alue rajautuu kaakkoisreunassa Natura 2000 -
suojelualueeseen, lännessä peltoihin, etelässä osittain mereen sekä pohjoisessa Kilpilahden 
teollisuus- ja satama-alueeseen.  
 
Muita maakuntakaavamerkintöjä MLY-alueella ja sen läheisyydessä 

• Luonnonsuojelualue (SL), Stormossen, 107 ha (kartalla: nro 1) 
• Luonnonsuojelualue (SL), Fågelmossen, 101 ha (kartalla: nro 2) 
• Luonnonsuojelualue (SL), Vaxesmossen, 83 ha (kartalla: nro 3) 
• Natura 2000 verkostoon kuuluva alue: Boxin suot, FI0100068, 156 ha, suojeluperuste SCI 
• Jätteenkäsittelyalueen suojavyöhyke 
• Kilpilahden suojavyöhykkeet 1 ja 2 
• Kilpilahden konsultointivyöhyke 

MLY-alue on 98-prosenttisesti yksityisomistuksessa. Alueesta on metsätalousmaata 95 prosenttia. 
MLY-alueen sisään jää sen lisäksi teitä, rakennettua aluetta ja yksittäisiä pienialaisia peltoja. Metsät 
ovat enimmäkseen tuoreita kankaita, mutta myös kalliomaita sekä lehtomaisia ja kuivahkoja kankaita 
esiintyy runsaina. Metsätalousmaan keskimääräinen puustotilavuus alueella on 160 m3/ha, mikä on 
seitsemän prosenttia enemmän kuin metsätalousmaan keskimääräinen puustotilavuus Uudellamaalla 
(150 m3/ha). 
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MLY 16, Sipoo Paippinen 

Pinta-ala: 432 ha 
Kunta: Sipoo 
 

MLY-alue sijaitsee Sipoon Paippisten kylän länsipuolella. Alueen laajuus ei vastaa muita MLY-alueita. 
Kyseessä on kuitenkin ekologisen verkoston kannalta merkittävä ydinalue, joka on osa Helsingin 
seudun viherkehää. Alue ei ole Seutukeke-kriteereillä laaja ja yhtenäinen. 
 
Suurin osa MLY-alueesta koostuu kumoutuvien M- ja MY alueiden osista, lounaiskulmassa on uutta 
aluetta. MLY-alue rajautuu länsireunaltaan Natura 2000 -alueeseen ja toteutuneisiin suojelualueisiin, 
muilta reunoilta tiukasti peltoon ja asutukseen. Alueen lounaiskulma on pohjavesialuetta. MLY-alueen 
läpi kulkee ulkoilureitti. Alueelta lähtee myös viheryhteystarvemerkintä, joka kulkee länteen Tuusulan 
Tuomaalan soiden virkistysalueelle.  
 
Muita maakuntakaavamerkintöjä MLY-alueella ja sen läheisyydessä 

• Luonnonsuojelualue (SL), Rörstrand, 350 ha (kartalla: nro 1) 
• Natura 2000 verkostoon kuuluva alue: Rörstrandin vanha metsä, FI0100069, 287 ha, 

suojeluperuste SCI 
• Pohjavesialue 
• Ulkoilureitti 
• Maakaasun runkoputki 

MLY-alue on 95-prosenttisesti yksityisomistuksessa. Alueesta on metsätalousmaata 89 prosenttia. 
Keskelle jää peltoalue, joka heikentää MLY-alueen yhtenäisyyttä. Metsät ovat enimmäkseen tuoreita 
ja lehtomaisia kankaita. Metsätalousmaan keskimääräinen puustotilavuus alueella on 150 m3/ha, 
sama kuin metsätalousmaan keskimääräinen puustotilavuus Uudellamaalla. 
 

 
 

 

 
 
 



23 
 

 
 
 



24 

 

 

MLY 17, Porvoo Emäsalo 

Pinta-ala: 815 ha 
Kunta: Porvoo 
 
Porvoon keskustaajaman lounaispuolella sijaitseva Emäsalo on Suomen rannikon suurimpia 
saaria.MLY-alue sijaitsee saaren sisäosissa. Alue ei ole Seutukeke-kriteereillä laaja ja yhtenäinen. 
 
Alueen aiempi M-alue kumoutuu ja korvautuu MLY-aluemerkinnällä pienin rajauksen tarkistuksin. 
MLY-alueen sisälle jää kaksi luonnonsuojelualueina toteutunutta Natura 2000 -aluetta. Aluevaraus 
rajautuu länsipuolelta pienialaisiin peltoihin ja rannikon mökkiasutukseen. Saaren itälaita on 
maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä.  
 
Muita maakuntakaavamerkintöjä MLY-alueella ja sen läheisyydessä 

• Luonnonsuojelualue (SL), Stubbmossen, 68 ha (kartalla: nro 1) 
• Luonnonsuojelualue (SL), Bjurmossaträsket, 20 ha (kartalla: nro 2) 
• Natura 2000 verkostoon kuuluva alue: Emäsalon suot, FI0100076. 99,4 ha, suojeluperuste 

SCI 

Emäsalon MLY-alue on yli 93-prosenttisesti yksityisomistuksessa. Alueesta on metsätalousmaata 97 
prosenttia. Metsät ovat enimmäkseen tuoreita kankaita; myös kuivahkoja kankaita sekä kalliomaita 
esiintyy runsaina. Metsätalousmaan keskimääräinen puustotilavuus alueella on 134 m3/ha, mikä on 
11 prosenttia vähemmän kuin metsätalousmaan keskimääräinen puustotilavuus Uudellamaalla (150 
m3/ha). 
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MLY 18, Porvoo Stensböle 

Pinta-ala: 3944 ha   
Kunta: Porvoo 
 
MLY-alue sijaitsee Porvoon keskustaajaman kaakkoispuolella. Alue sijoittuu merenlahtien 
ympäröimälle metsäselänteelle, jonka itälaidalla kulkee harjujakso. Alue on Seutukeke-analyysin 
perusteella laaja ja yhtenäinen 
 
Aluevaraus muodostuu pääosin kumottavista M-, MU- ja MY-alueista, jotka ovat samaa 
metsäkokonaisuutta. Lisäksi alue laajenee kumoutuvan M-alueen etelä- ja kaakkoispuolelle sekä 
yhdistävän kannaksen kautta kumoutuvan MU-alueen itäpuolelle. MLY-alue rajautuu lännessä osittain 
luonnonsuojelu- ja Natura 2000 -verkoston alueisiin, pohjoisessa Veckjärveen sekä muualla teihin, 
peltoihin sekä asutukseen. Aluetta halkovat itä-länsisuunnassa yhdystie sekä etelä-pohjoissuunnassa 
osittain voimajohto. Alueelta on seudullisesti merkittävä ekologinen yhteys moottoritien 
pohjoispuoliselle Porvoon Munkkalan MLY-alueelle. Metsäalueen kapeikossa on viheryhteyden lisäksi 
Natura 2000 -alue sekä virkistysalueita, jotka tukevat metsäistä yhteyttä. 
 
Muita maakuntakaavamerkintöjä MLY-alueella ja sen läheisyydessä 

• Luonnonsuojelualue (SL), Porvoonjoen suisto-Stensböle, 1267 ha (kartalla: nro 1) 
• Luonnonsuojelualue (SL), Norikemalmen, 122 ha (kartalla: nro 2) 
• 110 kV voimajohto 
• Pohjavesialue 

MLY-alue on 94-prosenttisesti yksityisomistuksessa. Alueesta on metsätalousmaata 90 prosenttia. 
MLY-alueen sisäpuolelle jää lisäksi teitä, rakennettua aluetta, peltoja sekä yksittäisiä pieniä järviä ja 
lampia. Metsät ovat enimmäkseen tuoreita ja lehtomaisia kankaita. Metsätalousmaan keskimääräinen 
puustotilavuus alueella on 152 m3/ha, mikä vastaa metsätalousmaan keskimääräistä puustotilavuutta 
Uudellamaalla (150 m3/ha). 
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MLY 19, Porvoo Munkkala 

Pinta-ala: 819 ha 
Kunta: Porvoo 
 

MLY-alue sijaitsee Porvoon keskustaajaman koillispuolella, Munkkalan kylän länsipuolella. Alue 
sijoittuu metsäiselle Ilolanjokilaakson ja Porvoonjokilaakson väliselle kallio- ja moreeniselänteelle. Se 
ei täytä Seutukeken laajan ja yhtenäisen metsäalueen kriteerejä, mutta on tärkeä seudun 
viheryhteysverkoston kannalta.  
 
MLY-aluevarauksen pohjana on osa Itä-Uudenmaan maakuntakaavan kumoutuvasta MU-alueesta, 
joka muuttuu MLY-alueeksi ja samalla laajenee itään päin. Alueen halkaisee kahteen osaan Itäradan 
ohjeellinen merkintä. Lännessä alue rajautuu Viksberginjärveen, etelässä virkistysalueisiin ja 
moottoritiehen ja idässä peltoalueisiin, jotka ovat maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. 
Lisäksi alueelle on merkitty itä-länsisuuntainen ulkoilureitti ja viheryhteys Itäradan ohjeellisen 
merkinnän yli. Ampumaradan suojavyöhyke ulottuu MLY-aluevarauksen päälle sen eteläisissä osissa.  
 
Munkkalan MLY-alueelta on seudullisesti merkittävä ekologinen yhteys moottoritien eteläpuoliselle 
Porvoon Stensbölen MLY-alueelle. Metsäalueen kapeikossa on viheryhteyden lisäksi Natura 2000 -
alue sekä virkistysalueita, jotka tukevat metsäistä yhteyttä. 
 
Muita maakuntakaavamerkintöjä MLY-alueella ja sen läheisyydessä 

• Virkistysalueita: 31 ha, 141 ha, 14 ha 
• Viheryhteystarve, 2 kpl 
• Ulkoilureitti 
• 400 kV voimajohto 
• Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
• Ohjeellinen pääöljyputki 
• Ampumaradan suojavyöhyke 

MLY-alue on yli 99-prosenttisesti yksityisomistuksessa. Alueesta on metsätalousmaata 94 prosenttia. 
MLY-alueen sisäpuolelle jää lisäksi teitä, rakennettua aluetta ja peltoja. Metsät ovat enimmäkseen 
tuoreita ja lehtomaisia kankaita. Metsätalousmaan keskimääräinen puustotilavuus alueella on 143 
m3/ha, mikä on viisi prosenttia vähemmän kuin metsätalousmaan keskimääräinen puustotilavuus 
Uudellamaalla (150 m3/ha). 
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MLY 20, Koskenkylänjoen selänne 

Pinta-ala: 5342 ha 
Kunta: Porvoo, Askola, Myrskylä, Loviisa 

Koskenkylänjoen selänteen MLY-alue sijaitsee neljän kunnan alueella. Alue on Seutukeke-analyysin 
perusteella laaja ja yhtenäinen. 
 
MU- ja MY-alueet Venjärven ympäristössä kumoutuvat ja muuttuvat MLY-alueeksi, lisäksi alue 
laajentuu länteen ja itään kattamaan ympäröivät metsäalueet. MLY-kokonaisuus täydentyy pohjoiseen 
ulottuvan metsäkannaksen kautta kumoutuvilla M- ja MY-alueilla. Lisäksi pohjoisen osan 
lounaskulmaan on tehty lisäys peltojen väliin ulottuvana sormena. MLY-alue rajautuu pohjoisessa 
Valkjärveen, Kotojärveen ja Pimijärveen, etelässä Itäradan linjaukseen ja lännessä ja idässä peltoihin, 
jotka ovat osa Koskenkylänjoen maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. Suuri osa MLY-
alueesta on osoitettu tuulivoiman tuotantoon soveltuvaksi alueeksi.  
 
Muita maakuntakaavamerkintöjä MLY-alueella ja sen läheisyydessä 

• Luonnonsuojelualue (SL), Venjärven metsä, 37 ha (kartalla: nro 1) 
• Virkistysalue, 121 ha  
• Tuulivoiman tuotantoon soveltuva alue, 920 ha 
• Ulkoilureittejä, 2 kpl  
• Arvokas geologinen muodostuma 2 kpl, yhteensä 140 ha 

MLY-alue on yli 99-prosenttisesti yksityisomistuksessa. Alueesta on metsätalousmaata 96 prosenttia. 
MLY-alueen sisään jää pienialaisia peltoalueita ja yksittäisiä rakennuksia. Metsät ovat enimmäkseen 
tuoreita ja lehtomaisia kankaita. Metsätalousmaan keskimääräinen puustotilavuus alueella on 156 
m3/ha, mikä vastaa metsätalousmaan keskimääräistä puustotilavuutta Uudellamaalla (150 m3/ha). 
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MLY 21, Kankkila 

Pinta-ala: 3407 ha 
Kunnat: Myrskylä, Pukkila 
 
MLY-alue sijaitsee Pukkilan ja Myrskylän kuntien rajalla. Alueella savimaiden keskeltä nousee 
metsäisiä moreeni- ja kallioselänteitä.  MLY-alue sijoittuu metsäylänköjen vyöhykkeeseen, jota 
rikkovat ylänköjen sisään ja reunoille jäävät maanviljelysalueet sekä kyläasutus ja taajamat. Pohjoista 
ja eteläistä kärkeä lukuun ottamatta alue täyttää Seutukeke-kriteerit. 
 
Aiemmat kaksi M-aluetta kumoutuvat ja yhdistyvät MLY-alueeksi, lisäksi pohjoisempi alue laajenee 
kattamaan sen itäpuoliset metsäalueet ja osan kumoutuvasta MU-alueesta. MLY-alueen itäiseen 
osaan sisältyy myös toteutuneita luonnonsuojelualueita sekä pohjavesialue. Etelässä ja lännessä 
MLY-alue rajautuu peltoihin ja idässä rajaus väistää kiviaineksen ottoon soveltuvat alueet. 
Pohjoisessa MLY-alue jatkuu maakuntarajaan asti, josta metsä jatkuu Päijät-Hämeen puolelle. 
 
Muita maakuntakaavamerkintöjä MLY-alueella ja sen läheisyydessä 

• Luonnonsuojelualue (SL), Paavola, 19 ha (kartalla: nro 1) 
• Luonnonsuojelualue (SL), Paavola 2, 22 ha (kartalla: nro 2) 
• Ulkoilureitti 
• Pohjavesialue 
• Arvokas geologinen muodostuma 

Kankkilan MLY-alue on yli 99-prosenttisesti yksityisomistuksessa. Alueesta on metsätalousmaata 91 
prosenttia. MLY-alueen sisäpuolelle jää lisäksi pieniä teitä, pienialaisia peltoalueita ja yksittäisiä 
rakennuksia. Metsät ovat enimmäkseen tuoreita ja lehtomaisia kankaita. Metsätalousmaan 
keskimääräinen puustotilavuus alueella on 137 m3/ha, mikä on 9 prosenttia vähemmän kuin 
metsätalousmaan keskimääräinen puustotilavuus Uudellamaalla (150 m3/ha). 
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MLY 22, Labbyträsk 

Pinta-ala: 1414 ha 
Kunnat: Loviisa 
 
MLY-alue sijaitsee Loviisan lounaisosassa, merenlahtien ympäröimällä niemellä. Niemen keskiosan 
metsäselänne on maaperältään pääosin moreenia- ja kalliota. MLY-alue on Seutukeke-analyysin 
perusteella laaja ja yhtenäinen. 
  
MLY-alueen runkona toimii kumottava M-alue, joka muuttuu MLY-alueeksi sekä laajenee luoteeseen 
ja hieman itään. Alue rajautuu itä- ja pohjoisreunoiltaan Pernajanlahden valtakunnallisesti 
arvokkaaseen maisema-alueeseen, etelä- ja länsireunoiltaan pienialaisiin peltoihin ja rannikon 
mökkiasutukseen. 
 

MLY-alue on yli 99-prosenttisesti yksityisomistuksessa. Alueesta on metsätalousmaata 97 prosenttia. 
MLY-alueen sisäpuolelle jää teitä, yksittäisiä pieniä peltoja ja Labbyträsket-järvi. Metsät ovat 
enimmäkseen tuoreita kankaita; myös kuivahkoja ja lehtomaisia kankaita sekä turvemaita esiintyy 
runsaasti. Metsätalousmaan keskimääräinen puustotilavuus alueella on 151 m3/ha, mikä vastaa 
metsätalousmaan keskimääräistä puustotilavuutta Uudellamaalla (150 m3/ha). 
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MLY 23, Sarvlaxträsket 

Pinta-ala: 3561 ha 
Kunnat: Loviisa 
 

Laaja MLY-kokonaisuus sijaitsee Loviisan keskustan itä- ja lounaispuolella, Pernajanlahden 
itäpuolisella metsäselänteellä. Alue on Seutukeke-analyysin perusteella laaja ja yhtenäinen. 
 
Alueelta kumoutuu MY-alueita. Alue rajautuu etelässä Koskenkylä-Kotka -moottoritiehen. Moottoritien 
poikki on osoitettu kolme viheryhteystarvetta, jotka on toteutettu eläinalikulkuina. Aluetta ympäröi 
runsaasti kulttuuriympäristömerkintöjä, merkittävimpänä kokonaisuutena Pernajanlahden 
valtakunnallisesti arvokas maisema-alue.  Suuri osa MLY-alueesta on osoitettu tuulivoiman tuotantoon 
soveltuvaksi alueeksi.  
 
Muita maakuntakaavamerkintöjä MLY-alueella ja sen läheisyydessä 

• Viheryhteystarve, 4 kpl 
• Ulkoilureitti  
• Tuulivoiman tuotantoon soveltuva alue 1112 ha 
• Pohjavesialue 

MLY-alue on yli 92-prosenttisesti yksityisomistuksessa. Alueesta on metsätalousmaata 94 prosenttia. 
MLY-alueen sisäpuolelle jää lisäksi teitä, rakennettua aluetta ja peltoja. Metsät ovat enimmäkseen 
tuoreita ja lehtomaisia kankaita. Metsätalousmaan keskimääräinen puustotilavuus alueella on 143 
m3/ha, mikä on viisi prosenttia vähemmän kuin metsätalousmaan keskimääräinen puustotilavuus 
Uudellamaalla (150 m3/ha). 
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MLY 24, Ilveskallio 

Pinta-ala: 2680 ha 
Kunnat: Lapinjärvi 
 
MLY-alue sijaitsee maakunnan koilliskulmassa Lapinjärven pohjoispuolella. Alue sijoittuu Lapinjärven 
metsäylängölle, jossa kallio- ja moreenimaat ja laaksopainanteiden savimaat vuorottelevat. 
Koskenkylänjokilaakson ja Taasianjokilaakson väliin jäävä metsäinen alue on lähes asumaton. Alue 
on Seutukeke-analyysin perusteella laaja ja yhtenäinen. 
 
Aiemmat merkinnät M-alue ja sen sisäpuolinen MY-alue kumoutuvat ja muuttuvat MLY-alueeksi. 
Alueen länsiosassa sijaitsee Ilveskallion Natura 2000-alue. MLY-alue rajautuu pohjoisosistaan 
maakuntarajaan, idästä ja lännestä peltoihin sekä etelästä Lapinjärven ranta-asutukseen.  
 
Muita maakuntakaavamerkintöjä MLY-alueella ja sen läheisyydessä 

• Luonnonsuojelualue (SL), Ilveskallio, 21 ha (kartalla: nro 1) 
• Ulkoilureitti 
• Natura 2000 verkostoon kuuluva alue: Ilveskallion vanha metsä, FI0100079, 21 ha, 

suojeluperuste SCI  
• Arvokas geologinen muodostuma, 3 kpl, yhteensä112 ha 

MLY-alue on 76-prosenttisesti yksityisomistuksessa, loput 24 prosenttia (637 ha), on valtion maata. 
MLY-alueesta on metsätalousmaata 98 prosenttia, rajauksen sisäpuolelle jää yksittäisiä pieniä peltoja. 
Metsät ovat enimmäkseen tuoreita ja lehtomaisia kankaita. Metsätalousmaan keskimääräinen 
puustotilavuus alueella on 151 m3/ha, mikä on 11 prosenttia enemmän kuin metsätalousmaan 
keskimääräinen puustotilavuus Uudellamaalla (150 m3/ha). 
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MLY 25, Kuninkaankylä-Pukaro 

Pinta-ala: 4081 ha  
Kunnat: Loviisa, Lapinjärvi 
 
MLY-alue sijaitsee maakunnan itäisellä laidalla Loviisan ja Lapinjärven kuntien rajalla. Alue on 
asumatonta metsävaltaista moreeniselännealuetta, jossa on runsaasti turvemaita. Alue on Seutukeke-
analyysin perusteella laaja ja yhtenäinen. 
 
Aluevarauksen pohjana on kumoutuva Itä-Uudenmaan maakuntakaavan M-alue, lisäksi merkintä 
laajenee idän suuntaan sekä luoteiskulmaan kattamaan ympäröivät metsäalueet. Suuri osa MLY-
alueesta on merkitty tuulivoiman tuotantoon soveltuvaksi alueeksi. Alueen pohjoisosasta on osoitettu 
viheryhteystarve Lapinjärveltä Kouvolaan vievän tien ylitse. Pellot rajaavat aluetta kauttaaltaan, niistä 
länsipuolen pellot ovat maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä 
 
Muita maakuntakaavamerkintöjä MLY-alueella ja sen läheisyydessä 

• Tuulivoiman tuotantoon soveltuva alue  
• Viheryhteystarve  
• Ohjeellinen pääöljyputki 
• 400 kV voimajohto 
• 110 kV voimajohdon yhteystarve 

MLY-alue on 99-prosenttisesti yksityisomistuksessa. Alueesta on metsätalousmaata 95 prosenttia, 
rajauksen sisään jää teitä ja yksittäisiä peltoja. Metsät ovat enimmäkseen tuoreita ja lehtomaisia 
kankaita, mutta alueella on myös runsaasti laajoja metsäojitettuja suo-alueita. Metsätalousmaan 
keskimääräinen puustotilavuus alueella on 170 m3/ha, mikä on 13 prosenttia enemmän kuin 
metsätalousmaan keskimääräinen puustotilavuus Uudellamaalla (150 m3/ha). 
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MLY 26, Ahvenkoski-Särkjärvi 

Pinta-ala: 8098 ha 
Kunnat: Loviisa, Lapinjärvi 
 
MLY-alue sijaitsee maakunnan itäisellä laidalla Loviisan ja Lapinjärven kuntien rajalla, 
metsävaltaisella moreeniselännealueella. Alue jakautuu kahteen osaan moottoritien pohjois- ja 
eteläpuolelle, osia yhdistää Särkjärven eteläpuolelle toteutettu vihersilta. Moottoritien pohjoinen 
puoleinen osa alueesta on Seutukeke-analyysin perusteella laaja ja yhtenäinen. 
 
MLY-aluerajauksen pohjana ovat Itä-Uudenmaan maakuntakaavan kumoutuvat M-, MU- ja MY-
merkinnät. Pohjoinen alue laajenee suhteessa kumoutuvaan M-alueeseen kattamaan ympäröivät 
metsäalueet. Alue rajautuu idässä maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön ja 
Ruotsinpyhtään kylään sekä Kymijoen läntisimpään haaraan. Suuri osa MLY-alueesta on osoitettu 
tuulivoiman tuotantoon soveltuvaksi alueeksi. 
 
Muita maakuntakaavamerkintöjä MLY-alueella ja sen läheisyydessä 

• Luonnonsuojelualue (SL), Kukuljärvi, 48 ha (kartalla: nro 1) 
• Luonnonsuojelualue (SL), Sipulikallio, 17 ha (kartalla: nro 2) 
• Luonnonsuojelualue (SL), Ryttarjärvi, 8 ha (kartalla: nro 3) 
• Luonnonsuojelualue (SL), Kirkkokallio, 8 ha (kartalla: nro 4) 
• Luonnonsuojelualue (SL), Meriniitty, 52 ha (kartalla: nro 5) 
• Luonnonsuojelualue (SL), Högnäsbotten, 43 ha (kartalla: nro 6) 
• Tuulivoiman tuotantoon soveltuva alue (MLY-alueet 25 ja 26) 4831 ha 
• Arvokas geologinen muodostuma 2 kpl, yht. 251 ha 
• Ulkoilureitti 
• Pohjavesialue 
• Vesijohto 

MLY-alue on 99-prosenttisesti yksityisomistuksessa. Alueesta on metsätalousmaata 96 prosenttia, 
aluerajauksen sisään jää vain yksittäisiä pienialaisia peltoalueita. Metsät ovat enimmäkseen tuoreita 
ja lehtomaisia kankaita, myös turvemaita on runsaasti. Metsätalousmaan keskimääräinen 
puustotilavuus alueella on 172 m3/ha, mikä on viisi prosenttia enemmän kuin metsätalousmaan 
keskimääräinen puustotilavuus Uudellamaalla (150 m3/ha).  
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