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Intensiivinen taajamatoimintojen alue.
Alue on tarkoitettu tiiviiksi ja laadukkaan kaupunkimaisen rakentamisen alueeksi (aluetehokkuus kes-
kimäärin 0,8), joka tukeutuu tehokkaaseen joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn sekä moni-
puolisiin palveluihin. Alueelle voidaan sijoittaa asumista sekä kauppa-, liike-, toimisto- ja palvelutiloja.
Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alueen kaupunkikuvalliseen ilmeeseen sekä viihtyi-
syyttä luovien kaupunkielementtien säilyttämiseen ja lisäämiseen. Asuntoalueilta tulee olla yhteydet
taajamarakenteen ulkopuolisille laajemmille viheralueille. Vesistöön tukeutuvien alueiden suunnitte-
lussa tulee tavoitella korkealuokkaista ja viimeisteltyä kokonaisuutta. Suunnittelussa tulee edistää
ranta-alueiden saavutettavuutta. Alue on asemakaavoitettu tai tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.

Taajamatoimintojen alue.
Alue on tarkoitettu pääasiassa asumiseen ja sitä tukevien palvelujen, ympäristöhäiriöitä aiheuttamat-
tomien työpaikkatoimintojen sekä näihin liittyvän liikenteen, virkistyksen ja yhdyskuntateknisen huol-
lon alueeksi (aluetehokkuus keskimäärin 0,3). Uudis- ja täydennysrakentamisen tulee luonteeltaan ja
mittakaavaltaan sopeutua ympäristöönsä. Alueelta tulee olla yhteydet taajamarakenteen ulkopuoli-
sille laajemmille viheralueille. Vesistöön tukeutuvien alueiden suunnittelussa tulee tavoitella korkea-
luokkaista ja viimeisteltyä kokonaisuutta. Suunnittelussa tulee edistää ranta-alueiden saavutetta-
vuutta. Alue on asemakaavoitettu tai tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.

Keskustatoimintojen alue.
Merkinnällä on osoitettu Imatrankosken, Mansikkalan ja Vuoksenniskan keskusta-alueet.
Alue on tarkoitettu kaupunkimaisen rakentamisen alueeksi, jonka pääasiallisia toimintoja ovat kauppa
ja kaupalliset palvelut, julkiset palvelut ja hallinto, keskustaan soveltuva monimuotoinen asuminen,
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomat työpaikkatoiminnot, matkailu sekä näihin liittyvä liikenne, virkis-
tys, vapaa-ajan toiminnot ja yhdyskuntatekninen huolto. Palvelujen ja toimintojen suunnittelussa tulee
huomioida eri väestöryhmien tarpeet.
Alueen tarkemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota keskusta-alueiden elinvoimai-
suuden ja vetovoimaisuuden lisäämiseen ja keskustojen kehittämiseen asuntoalueina. Asuntotarjon-
nan monimuotoisuutta/monipuolisuutta tulee lisätä eri asukasryhmät huomioiden. Asumiseen ja muu-
hun rakentamiseen liittyviä innovaatioita tulee pyrkiä tukemaan lisäämällä muuntojoustavaa ja äly-
kästä rakentamista.
Kaupallisen palvelurakenteen kehittämisessä alueella tulee suosia keskustahakuista erikoiskauppaa,
keskustahakuisia kaupallisia palveluja sekä päivittäistavarakauppaa. Kaupallisessa ydinkeskus-
tassa/keskustassa tulee pyrkiä palvelujen keskittämiseen siten, että välimatkat palvelujen välillä ovat
mahdollisimman lyhyitä ja että palvelut ovat hyvin saavutettavissa.
Suunnittelussa tulee varmistaa rakenteen riittävä eheys ja tiiveys joukkoliikennepalvelujen sekä käve-
lyn ja pyöräilyn edellytyksien parantamiseksi. Imatrankosken ja Mansikkalan tarkemmassa suunnitte-
lussa tulee edistää ranta-alueiden saavutettavuutta (esim. kevyen liikenteen yhteydet ja ulkoilureitit)
ja vesistön läheisyyden korostamista julkisissa kaupunkitiloissa.
Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota kaupunkikuvalliseen ilmeeseen sekä viihtyisyyttä luo-
vien kaupunkielementtien säilyttämiseen ja lisäämiseen. Keskuksissa tulee säilyttää niiden arvokkaat
erityispiirteet. Rakennetun ympäristön laatuun tulee kiinnittää huomioita erityisesti julkisten tilojen ja
palvelujen osalta.
Kohtaamis- ja tapahtumapaikkoja tulee lisätä ja varmistaa niiden tarkoituksenmukaisuus (mittakaava
ja sijoittuminen). Osaamiskeskittymien muodostumista keskuksissa tulee tukea.
Alue on asemakaavoitettu tai tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.

Merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikköalue.
Merkinnällä osoitetaan Korvenkannan ja Sotkulammen merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan
suuryksiköiden sekä vaikutuksiltaan niihin rinnastettavien myymäläkeskittymien yleispiirteistä sijaintia
keskustatoimintojen alueiden ulkopuolella.
Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan sijoittaa merkitykseltään seudullista vähittäiskauppaa (myös
seudullista päivittäistavarakauppaa) ja/tai seudullista tilaa vievää vähittäiskauppaa. Merkitykseltään
seudullisella vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan myös useasta myymälästä koostuvaa vähit-
täiskaupan aluetta, joka on vaikutuksiltaan verrattavissa merkitykseltään seudulliseen vähittäiskau-
pan suuryksikköön. Vähittäiskaupan suuryksiköiden toteuttamisen ajoittamisessa, mitoituksessa ja
kaupan toiminnan luonteen määrittelyssä on otettava huomioon kaupunkiseudun palvelurakenteen
tasapainoinen kehittäminen ja Venäjältä suuntautuvaan ostovoimaan ja muuhun matkailuun vastaa-
minen niin, etteivät tehtävät toimenpiteet merkittävästi heikennä palvelujen saatavuutta keskustoissa
ja seudun muissa osissa. Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon erityisesti kaupan kytkeytymi-
nen yhdyskuntarakenteeseen sekä alueen sisäisiin liikennejärjestelyihin ja niiden liittyminen pää-
väyliin. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää luonto- ja maisema-
arvojen sekä kulttuuriympäristön ominaispiirteiden säilyttämiseen.
Korvenkannan osalta aluetta vaiheistetaan siten, että reservialueena osoitetaan alueen pohjoisosa
(40 000 k-m2). Reservialueet voidaan ottaa käyttöön, kun pääosa varsinaisesta varauksesta on to-
teutunut. Vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus on osoitettu taulukossa, joka on mää-
räysten lopussa. Sotkulammen osalta aluetta vaiheistetaan siten, että aluetta lähdetään toteuttamaan
valtatie kuuden molemmin puolin. Alueen eteläosa (10 000 k-m2) jää reservialueeksi. Reservialue
voidaan ottaa käyttöön, kun pääosa varsinaisesta KM-varauksesta on toteutunut. Vähittäiskaupan
suuryksiköiden enimmäismitoitus on osoitettu taulukossa, joka on määräysten lopussa.

Merkitykseltään seudullinen rajakaupan suuryksikköalue.
Merkinnällä osoitetaan Teppanalan vähittäiskaupan suuryksikköalue, jolla on rajakaupan ominaispiir-
teitä.
Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan sijoittaa merkitykseltään seudullista matkailuun ja rajaliiken-
teeseen liittyvää kauppaa, joka kaupan laadun, toiminnan luonteen ja ison tonttitilan tarpeen puolesta
sekä liikennetarvetta vähentäen soveltuu rajan vaikutusalueelle. Yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa tulee erityistä huomiota kiinnittää luonto- ja maisema-arvojen sekä kulttuuriympäristön ominais-
piirteiden säilyttämiseen. Vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus on osoitettu taulukossa,
joka on määräysten lopussa.

Vähittäiskaupan suuryksikön reservialue.
Merkinnällä osoitetaan pitkällä aikavälillä toteutettavia vähittäiskaupan suuryksikköalueita.
Reservialuetta ei voida ottaa käyttöön ennen kuin reservialueeseen liittyvä km -alue on pääosin to-
teutettu. Vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus on osoitettu taulukossa, joka on määräys-
ten lopussa.

Palvelujen ja hallinnon alue.
Palvelujen ja hallinnon alue.
Alue on tarkoitettu kaupunkimaisen rakentamisen alueeksi, jonka tarkemmassa suunnittelussa tulee
tavoitella sisääntulotien varren yhtenäistä ilmettä, laadukasta kaupunkikuvaa, viihtyisyyttä ja omalei-
maisuutta. Suunnittelussa tulee huomioida alueen sijainti lähellä kaupallista keskustaa ja suosia alu-
een toiminnoissa kaupallisia ja muita keskustan läheisyyteen soveltuvia palveluja. Alueelle ei saa si-
joittaa paljon tilaa vievää erikoiskauppaa.

Työpaikka-alue.
Alue on varattu monipuolisille työpaikkatoiminnoille, kaupalle, hallinnolle ja palveluille (hyvä saavutet-
tavuus joukkoliikenteellä). Toimintojen tulee olla ympäristövaikutuksiltaan liike-, toimisto- ja näihin
verrattavia tiloja vastaavaa.

Työpaikka- ja logistiikka-alue.
Alueelle saa sijoittaa tilaa vaativia, raskasta liikennettä aiheuttavia työpaikka- ja varastotoimintoja
sekä rajavartiostoa palvelevia toimintoja.

Työpaikkojen reservialue.
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Teollisuus- ja varastoalue.
Alue on varattu ympäristöhäiriöitä aiheuttavalle teollisuustoiminnalle. Alue on tarkoitettu asemakaa-
voitettavaksi. Asemakaavassa määritellään toimintojen tarkempi sijoittuminen. Toiminnan ympäristö-
vaikutuksia tulee lieventää teknisin ratkaisuin, riittävin suojaetäisyyksin ja –istutuksin. Erityistä huo-
miota on kiinnitettävä paikallisen teollisuusympäristön ja sen rakennushistoriallisten ominaispiirteiden
säilymiseen.

Ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen alue.
Alueelle voidaan sijoittaa ympäristövaikutuksiltaan merkittäviä teollisuustoimintoja. Mikäli alueella va-
rastoidaan, käsitellään tai valmistetaan polttonesteitä tai muita vaarallisia aineita, on alueen suunnit-
telussa huomioitava vaarallisista aineista alueelle ja sen lähiympäristölle aiheutuvat riskit. Alue on
tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Asemakaavassa määritellään toimintojen tarkempi sijoittuminen
sekä ympäristöhaitoille reunaehdot. Erityistä huomiota on kiinnitettävä paikallisen teollisuusympäris-
tön ja sen rakennushistoriallisten ominaispiirteiden säilymiseen.

Teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.
Merkinnällä on osoitettu teollisuusalueet, joiden läheisyydessä on ympäristövaikutuksille herkkiä toi-
mintoja tai ympäristöarvoiltaan tärkeitä alueita. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Asema-
kaavoituksen yhteydessä määritellään alueella sallittavan haitan määrä ja haittoja lieventävät toimen-
piteet. Erityistä huomiota on kiinnitettävä paikallisen teollisuusympäristön ja sen rakennushistoriallis-
ten ominaispiirteiden säilymiseen.

Teollisuus- ja varastoalue, jolla on/jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaa-leja valmistavan tai varastoivan laitoksen.
Merkinnällä on osoitettu sellaiset laitokset, joita koskee EU-direktiivi vaarallisten aineiden aiheutta-
mien suuronnettomuusriskien torjunnasta (ns. Seveso II -direktiivi). Alueen suunnittelussa on huomi-
oitava vaarallisista aineista alueelle ja sen lähiympäristölle aiheutuvat riskit. Alue on tarkoitettu ase-
makaavoitettavaksi. Asemakaavassa määritellään toimintojen tarkempi sijoittuminen sekä ympäristö-
haitoille reunaehdot.

Lähivirkistysalue.
Retkeily- ja ulkoilualue.
Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue.
Loma-asuntoalue.
Matkailupalvelujen alue.
Alue on asemakaavoitettu tai tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.

Matkailupalvelujen alue.
Alueelle voi sijoittaa myös pysyvää asumista. Alue on asemakaavoitettu tai tarkoitettu asemakaavoi-
tettavaksi.

Yleisen tien alue.
Rautatieliikenteen alue.
Venesatama/venevalkama.
Satama-alue
Alue on varattu satama-alueeksi, jolle voi sijoittaa sataman toimintaedellytyksiä tukevaa tai satamaan
tukeutuvaa muuta rakentamista kuten teollisuus- ja työpaikkarakentamista. Alue on tarkoitettu ase-
makaavoitettavaksi. Asemakaavassa määritellään toimintojen tarkempi sijoittuminen.

Moottoriurheilun alue.
Energiahuollon alue.
Energiahuollon alue.
Merkinnällä on osoitettu teollisen mittakaavan voimalaitosalueet.

Rajavartiolaitoksen alue.
Rajavartiolaitoksen alue.
Merkinnällä on osoitettu tavaraliikenteen raja-asema.

Yhdyskuntateknisen huollon alue.
Merkinnällä on osoitettu ympäristöhäiriöitä aiheuttavat yhdyskuntateknisen huollon alueet. Alueen
käytössä on otettava huomioon toiminnan aiheuttamat haitat ympäristölle ja pyrittävä lieventämään
ja/tai ehkäisemään niitä.

Suojaviheralue.
Hautausmaa-alue.
Luonnonsuojelualue.
Merkinnällä on osoitettu luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu tai rauhoitettavaksi tarkoitettu valtion
toimesta tai maanomistajan hakemuksesta toteutettava alue. Alueella on maankäyttö- ja rakennus-
lain 41 § 2. mom. nojalla kielletty maaperän kaivaminen ja muokkaaminen, metsänhakkuu sekä muut
alueen luonnontilaa vaarantavat toimenpiteet, kunnes siitä on muodostettu luonnonsuojelulain mukai-
nen luonnonsuojelualue, kuitenkin enintään viisi vuotta kaavan hyväksymisestä. Tämän jälkeen alu-
eella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukainen maisematyön luvanvaraisuus. Alu-
eella on maankäyttö- ja rakennuslain 43 § 2. mom:n nojalla rakentaminen kielletty.

Maa- ja metsätalousalue.
Merkinnällä on osoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen tarkoitetut alueet.

Maa- ja metsätalousalue.
Merkinnällä on osoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen tarkoitetut alueet, joilla rakentaminen
on sallittu ainoastaan Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen tarpeisiin.

Vesialue.
Alueen monimuotoisuuden kannalta merkittävät luontoarvot tulee ottaa huomioon tarkemmassa
suunnittelussa.

Erityisesti suojeltava, koko maassa rauhoitettu ja erittäin uhanalainen kasvilaji Idänkurho tulee ottaa
huomioon alueen tarkemmassa suunnittelussa. EN-1 -alueella myös erittäin uhanalainen taimen tu-
lee ottaa huomioon tarkemmassa suunnittelussa.

Alueella esiintyvät uhanalaiset ja erityisesti suojeltavat lajit tulee ottaa huomioon alueen tarkem-
massa suunnittelussa. Mikäli alueelle suunnitellaan toimenpiteitä, esim. uusia päällystyksiä tai muuta
lajien elinolosuhteita mahdollisesti heikentävää toimintaa, on alueen lajien suojelun osalta tarpeen
olla yhteydessä ELY-viranomaiseen.

Kaupunkikeskus.
Merkinnällä on osoitettu Imatrankoski, Mansikkala ja Vuoksenniska.

Kehitettävä kaupunginosakeskus.
Merkinnällä on osoitettu Rajapatsas, Sienimäki, Rautio, Itä-Siitola, Karhumäki, Meltola ja Saimaan-
ranta.

T

TT

TY

T/kem

VL

VR

VU

RA

RM

RM/a

EM

EN

EN-1

EP

EP-1

ET

EV

EH

SL

M

M-1

W

/ L1

/ L2

/ L3

LT

LR

LV

LS

Kylä/kehitettävä kylä.
Merkinnällä on osoitettu Näträmälä–Vallinkosken, Salo–Issakkan, Räikkölän, Ilmeen ja Jäppilännie-
men kylät. Alueen rajaus on likimääräinen ja osoittaa kylien ydinalueet. Ydinalue sisältää kyläasutuk-
sen ja sen tarvitsemat palvelu- ja työtilat sekä kyläyhteisöjen toimintaa palvelevien yleisten rakennus-
ten alueet.
Alue on tarkoitettu kylämäisen rakentamisen alueeksi, jolle saa sijoittaa täydennysrakentamista. Ra-
kentamisen tulee luonteeltaan ja mittakaavaltaan soveltua maaseutumaiseen ympäristöön. Raken-
nuspaikan koko ja sijainti määritetään suunnittelutarveratkaisun/rakennusluvan yhteydessä. Ranta-
alueella sijaitsevan rakennuspaikan rakennusoikeus ratkaistaan rantayleiskaavalla tai -asemakaa-
valla.

Tiivistettävä hyvän palvelutason joukkoliikennevyöhyke.
Merkinnällä on osoitettu tiivistettävä, hyvän palvelutason joukkoliikennevyöhyke Rajapatsaalta Imat-
rankosken, Mansikkalan, Imatran keskusrautatieaseman ja Karhumäen/Karhukallion kautta Ukonnie-
meen ja Imatran kylpylän alueelle. Tarkemmassa suunnittelussa tulee tukea joukkoliikennekäytävän
palvelutason vahvistamista ja sen kilpailukyvyn ja houkuttelevuuden parantamista.

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue.
Merkinnällä on osoitettu Imatrankosken ja Kruunupuiston alue. Merkinnällä on osoitettu valtioneuvos-
ton periaatepäätöksen mukaiset valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava arvokkaan maisemakokonaisuuden historial-
linen kehitys, ominaisluonne ja erityispiirteet, sekä sen merkitys Imatran vetovoimatekijänä. Alueen
vanhan rakennuskannan säilymistä ja uudiskäyttöä tulee edistää. Uudisrakentamisen sopeuttami-
seen ympäristöönsä on kiinnitettävä erityistä huomiota. Alueen rakentamista tai muuta maankäyttöä
koskevista suunnitelmista tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö / tie / kohde (RKY).
Merkinnöillä on osoitettu valtioneuvoston päätöksen mukaiset valtakunnallisesti merkittävät rakenne-
tut kulttuuriympäristöt. Näitä ovat Imatran Voiman ja Kuparin asuinalueet, Imatrankosken kulttuuriym-
päristö, Vuoksenniskan Kolmen ristin kirkko, Kaukopään tehtaan asuinalueet (ml. Insinööriniemi ja
Lättälä), Tornansaaren teollisuusalue, Neitsytniemen kartano, Niskalammen asuntoalue, Immolan
kasarmialue ja Niskapietiläntie.
Alueiden käytön on sovelluttava alueen historialliseen kehitykseen. Alueen vanhan rakennuskannan
säilymistä ja uudiskäyttöä tulee edistää. Mahdollisen täydennysrakentamisen ja muiden muutosten
on sopeuduttava kulttuuriympäristön ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin. Alueella ei saa tehdä toi-
menpiteitä, jotka vähentävät kulttuurimaiseman, historian ja kaupunkikuvan kannalta merkittävän
aluekokonaisuuden arvoa. Alueen rakentamista tai muuta maankäyttöä koskevista suunnitelmista tu-
lee pyytää museoviranomaisen lausunto.

Maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö / kohde.
Aluemerkinnällä on osoitettu Ritikanranta (ns. rantakasarmialue), Kaukopään Petsamon asuma-alue,
Sienimäki, Lakasenpelto, Karhumäen asuma-alue ja Imatrankosken vanha keskusta.  Kohdemerkin-
nällä on osoitettu Imatrankosken funkisrakennukset, Siitolan kartano, Sienimäen kartano, Harakan-
hovi, Immolanhovi ja Saimaanhovi.
Alueiden käytön on sovelluttava alueen historialliseen kehitykseen. Alueen vanhan rakennuskannan
säilymistä ja uudiskäyttöä tulee edistää. Mahdollisen täydennysrakentamisen ja muiden muutosten
on sopeuduttava kulttuuriympäristön ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin. Alueella ei saa tehdä toi-
menpiteitä, jotka vähentävät kulttuurimaiseman, historian ja kaupunkikuvan kannalta merkittävän
aluekokonaisuuden arvoa.

Muinaismuistoalue/kohde.
Merkinnällä on osoitettu kohteet, joilla sijaitsee muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama kiinteä
muinaisjäännös. Kohteen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja vahingoittaminen tai muu siihen
kajoaminen on kielletty ilman muinaismuistolain perusteella annettua lupaa. Aluetta koskevien maan-
käyttösuunnitelmien yhteydessä tulee ottaa yhteyttä museoviranomaisiin.

Ehdotettu uusi muinaismuistoalue/kohde.

Muinaismuistoalue/kohde, jonka rajausta on ehdotettu muutettavaksi.

Valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/85) nojalla suo-jeltu alue/rakennus.
Merkinnällä on osoitettu Immolan kasarmialue ja rakennuksia sekä Imatran (Tainionkosken) poliisi-
talo. Kohteita koskevista suunnitelmista tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.

Kirkkolain nojalla suojeltu rakennus.
Merkinnällä on osoitettu Vuoksenniskan Kolmen ristin kirkko ja pappila. Kohteita koskevista suunni-
telmista tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.

Suojeltava rakennus.
Merkinnällä on osoitettu paikallisesti arvokkaat rakennukset, joiden purkaminen on maankäyttö- ja
rakennuslain 41 § 2 mom:n nojalla kielletty. Rakennuksessa suoritettavat korjaus- ja muutostyöt sekä
muu täydennysrakentaminen tulee tehdä siten, että kohteen rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot
säilyvät. Ennen rakennusta merkittävästi muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee museoviranomai-
selle varata tilaisuus lausunnon antamiseen.

Suojeltavaksi ehdotettava tai muuten edustava alue.
Merkinnällä on osoitettu paikallisesti arvokkaat tai muut merkittävät rakennetun ympäristön kokonai-
suudet. Alueen arvokas rakennuskanta ja ympäristö tulee säilyttää. Rakentamisessa tulee ottaa huo-
mioon alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne siten, että uudis- ja korjausrakentaminen raken-
tamistavaltaan ja mittakaavaltaan liittyy olemassa olevaan rakennuskantaan ja ympäristöön.

Alue, jolla loma-asuntojen muuttamista vakituiseen asuinkäyttöön tutkitaan.
Vesialue, jonka toiminnallisuutta kehitetään.

Tärkeä pohjavesialue.
Merkinnällä on osoitettu luokan I (vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue) mukaiset Korvenkan-
nan, Teppanalan, Saarlammen ja Vesioronkankaan pohjavesialueet. Alueella rakentamista ja muuta
maankäyttöä saattavat rajoittaa ympäristönsuojelulain 8 § (pohjaveden pilaamiskielto) sekä vesilain
3:2 § (vesitaloushankkeen luvanvaraisuus, jos se voi muuttaa pohjaveden laatua tai määrää). Alu-
eella on kemikaalien ja pohjavesien kannalta haitallisten jätteiden varastointi kielletty. Öljysäiliöt on
sijoitettava rakennusten sisätiloihin tai suoja-altaaseen, jonka tilavuus vastaa vähintään varastoitavan
öljyn enimmäismäärää. Jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty. Rakentaminen, ojitukset ja
maankaivu on tehtävä siten, ettei aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjave-
den korkeuteen.

Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue.
Merkinnällä on osoitettu luokan II (vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue) mukainen Lammassaa-
ren pohjavesialue. Alueella rakentamista ja muuta maankäyttöä saattavat rajoittaa ympäristönsuoje-
lulain 8 § (pohjaveden pilaamiskielto) sekä vesilain 3:2 § (vesitaloushankkeen luvanvaraisuus, jos se
voi muuttaa pohjaveden laatua tai määrää). Alueella on kemikaalien ja pohjavesien kannalta haitallis-
ten jätteiden varastointi kielletty. Öljysäiliöt on sijoitettava rakennusten sisätiloihin tai suoja-altaaseen,
jonka tilavuus vastaa vähintään varastoitavan öljyn enimmäismäärää. Jätevesien imeyttäminen maa-
perään on kielletty. Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tehtävä siten, ettei aiheudu pohjaveden
laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden korkeuteen.

Muu pohjavesialue.
Luonnonsuojeluohjelma-alue.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Merkinnällä on osoitettu luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla suojellun luontodirektiivin liitteen
IV(a) eliölajin (lepakkolaji) esiintymisalue. Rakennus- ja metsänhoitotoimenpiteet alueella
on suoritettava siten, etteivät ne hävitä tai heikennä lepakon lisääntymis- ja levähdyspaik-
koja tai vaaranna lajin liikkumista alueella.
Mikäli alueella todetaan olevan lepakon lisääntymis- tai levähdyspaikka, rakennuslupa voi-
daan evätä tai rakennushanke voidaan edellyttää toteutettavaksi viranomaisten ohjeiden
mukaisesti siten, ettei se heikennä lepakon elinolosuhteita.
Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, tienrakentamista, puiden kaatamista tai muuta
tähän verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (maisematyön luvanvaraisuus
MRL 128 §). Alueella suoritettavien toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että alueen luontoar-
vot säilyvät.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Merkinnällä on osoitettu luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla suojellun luontodirektiivin liitteen
IV(a) eliölajin (lepakkolaji) tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti. Maankäytön suunnittelussa
tulee EUROBATS 1991 -sopimuksen nojalla huomioida alueen arvo lepakoille: tärkeät saa-
listusalueet ja niiden väliset siirtymäreitit, sekä alueen läheisyydessä sijaitsevat potentiaali-
set lisääntymispaikat.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Merkinnällä on osoitettu luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla suojellun uhanalaisen ja luontodi-
rektiivin liitteen IV(a) eliölajin (liito-oravan) esiintymisalue. Rakennus- ja metsänhoitotoi-
menpiteet alueella on suoritettava siten, etteivät ne hävitä tai heikennä liito-oravan lisäänty-
mis- ja levähdyspaikkoja tai vaaranna lajin liikkumista alueella.
Mikäli alueella todetaan olevan liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikka, rakennuslupa
voidaan evätä tai rakennushanke voidaan edellyttää toteutettavaksi viranomaisten ohjeiden
mukaisesti siten, ettei se heikennä liito-oravien elinolosuhteita.
Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, tienrakentamista, puiden kaatamista tai muuta
tähän verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (maisematyön luvanvaraisuus
MRL 128 §). Alueella suoritettavien toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että alueen luontoar-
vot säilyvät.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Merkinnällä on osoitettu rauhoitetun ja luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla suojellun luontodi-
rektiivin liitteen IV(a) eliölajin (sudenkorento (täplälampikorento/idänkirsikorento)) esiinty-
misalue.
Rakentaminen ja muut ympäristöä muokkaavat toimenpiteet alueella on suoritettava siten,
etteivät ne hävitä tai heikennä sudenkorennon lisääntymis- ja levähdyspaikkoja tai vaaranna
lajin liikkumista alueella. Mikäli alueella todetaan olevan sudenkorennon lisääntymis- tai le-
vähdyspaikka, rakennuslupa voidaan evätä tai hanke voidaan edellyttää toteutettavaksi vi-
ranomaisten ohjeiden mukaisesti siten, ettei se heikennä sudenkorennon elinolosuhteita.
Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, tienrakentamista, puiden kaatamista tai muuta
tähän verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (maisematyön luvanvaraisuus
MRL 128 §). Alueella suoritettavien toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että alueen luontoar-
vot säilyvät.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Merkinnällä on osoitettu luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla suojellun luontodirektiivin liitteen
IV(a) eliölajin (viitasammakon) esiintymisalue.
Rakentaminen ja muut ympäristöä muokkaavat toimenpiteet alueella on suoritettava siten,
etteivät ne hävitä tai heikennä viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkoja tai vaaranna
lajin liikkumista alueella. Mikäli alueella todetaan olevan viitasammakon lisääntymis- tai le-
vähdyspaikka, rakennuslupa voidaan evätä tai rakennushanke voidaan edellyttää toteutetta-
vaksi viranomaisten ohjeiden mukaisesti siten, ettei se heikennä viitasammakon elinolosuh-
teita.
Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, tienrakentamista, puiden kaatamista tai muuta
tähän verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (maisematyön luvanvaraisuus
MRL 128 §). Alueella suoritettavien toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että alueen luontoar-
vot säilyvät.

Luonnonsuojelulain 29 § mukainen suojeltu luontotyyppi.
Luonnonsuojelulain 29 §:n mukaiset suojellut luontotyypit tulee huomioida alueen tarkem-
massa suunnittelussa sekä tarvittaessa tarkistaa ja suojella luontotyyppirajauspäätöksellä
ELY-viranomaisen toimesta.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Merkinnällä on osoitettu laajempia rantavyöhyke-/vesistökokonaisuuksia, joilla on merkittä-
viä luontoarvoja ja merkitystä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Alueen monimuotoisuu-
den kannalta merkittävät luontoarvot on turvattava.

Liito-oravan/lepakon kulkuyhteystarve.
Liito-oravien ja/tai lepakoiden rantavyöhykkeen metsiin tukeutuva kulkuyhteys on turvattava.
Ekologisen yhteyden tarvittavaan laajuuteen ja laatuun vaikuttavat alueen lajiston erityispiir-
teet ja tarpeet. Yhteyden tarkempi sijoittuminen ja laatu on perusteltua määrittää tarkemman
suunnittelun yhteydessä.

Viheryhteystarve / ekologinen yhteystarve.
Merkinnällä on osoitettu viheryhteystarpeita virkistysyhteyksien ja viherrakenteen jatkuvuu-
den turvaamiseksi sekä ekologisia yhteystarpeita luontosuhteiltaan monimuotoisten ja lajis-
ton kannalta merkittävien alueiden välillä. Ekologisen yhteyden tarvittavaan laajuuteen ja
laatuun vaikuttavat alueen lajiston erityispiirteet ja tarpeet. Yhteyden tarkempi sijoittuminen
ja laatu on perusteltua määrittää tarkemman suunnittelun yhteydessä.

Uimaranta.
Uusi uimaranta.
Merkinnällä on osoitettu uusi uimaranta Vuoksen kanavan länsipuolelle.

Virkistyksen kehittämiskohde.
Merkinnällä on osoitettu Lammassaaren retkeilykohde ja Mellonlahden laavu.

Tieliikenteen yhteystarve.
Yhteystarvemerkinnällä on osoitettu valtatien 6 alitus Korvenkannassa.

Joukkoliikenteen yhteystarve.
Merkinnällä on osoitettu joukkoliikennekäytävät Mansikkalan ja Vuoksenniskan välillä. Tar-
kemmassa suunnittelussa tulee tukea joukkoliikennekäytävän palvelutason parantamista.
Lisäksi merkinnällä on osoitettu koulumatkaliikenteen yhteystarve Raution ja Vuoksenniskan
välillä.

Vesiliikenteen yhteystarve.
Silta- tai muu yhteystarve.
Merkinnällä on osoitettu yhteystarpeet Mansikkala-Itä-Siitola, Mustalampi-Malonsaari, Malonsaari-
Mikonsaari ja Mikonsaari-Haapasaari.

Seudullisen työmatkapyöräilyn laatureitti.
Merkinnällä on osoitettu kaupunkiseudun työssäkäyntialueen laaturaitin Imatran alueelle sijoittuva
osa.
Laaturaiteilla pyritään turvalliseen, sujuvaan ja miellyttävän liikkumisympäristöön. Laaturaitit tulee
suunnitella pääasiassa irralleen tie- ja katuverkosta. Ne tulee suunnitella riittävän leveiksi ja tasaisiksi
sekä riittävästi valaistuiksi ja turvallisiksi. Niiden tulee olla talvikunnossapidettäviä, jatkuvia ja selke-
ästi opastettuja.  Laadukkaan raitin tulisi olla etuajo-oikeutettu ja muiden tienkäyttäjien näkökulmasta
helposti havaittava.

Seudullisesti/paikallisesti merkittävä pyöräliikenteen ja jalankulun laatureitti.
Merkinnällä on osoitettu seuraavat seudullisesti ja paikallisesti merkittävät yhteysvälit: Imatran rauta-
tieasema–Saimaanranta–Imatran kylpylä–Ukonniemi–Joutsenonkatu–Korvenkannantie–Helsingintie;
Keskuskatu–Korvenkannantie; Koulukatu–Lappeentie sekä Imatrankoskentie–Ensontie; Neitsytniemi
–Saarlampi; Imatrankoski–Neitsytniemi; Imatrankoski–raja-asema; Rautio–Miettilä–vt 6 (Runon ja
Rajan tie); Jänhiälä–Ahola–Imatrankoski ja Jänhiälä–Imatrankoski.
Polkupyöräreittien tarkoituksena on mahdollistaa nopea, suora, esteetön ja turvallinen pyöräliikenne
työ-, asiointi-, opiskelu- ja koulumatkoilla. Reittien tulisi laadultaan olla suuntauksen, väylätyypin poik-
kileikkauksen ja erottelun sekä opastuksen osalta alempitasoisia reittejä korkeatasoisempia.

Kansainvälinen retkeilyreitti E-10.
Ohjeellinen ulkoilureitti.
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti, seudullisesti ja paikallisesti merkittävät ohjeelliset ulkoilurei-
tit. Reitit voidaan perustaa sopimuksilla tai ulkoilulain mukaisesti. Yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa on turvattava ulkoilureitin toteuttamisedellytykset osana maakunnallisesti, seudullisesti ja pai-
kallisesti toimivaa reitistöä. Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota luonnonarvojen säilymiseen
suuntaamalla reitit kulutusta kestäville alueille.

Kehitettävä matkailu- ja maisematie.
Moottoritie/moottoriliikennetie/valtatie.
Merkinnällä on osoitettu valtatie 6.
Valtatien 6 kehittämismahdollisuudet valtakunnallisesti merkittävänä runkotienä tulee turvata.

Kantatie.
Merkittävästi parannettava kantatie.
Merkinnällä on osoitettu kantatie 62.

Seututie / pääkatu.
Yhdystie / kokoojakatu.
Päärata.
Merkittävästi parannettava päärata.
Merkinnällä on osoitettu Joutseno–Imatra -välille rakennettava uusi kaksoisraide nykyisen yksiraitei-
sen osuuden rinnalle sekä rataosuus Imatra–Imatrankoski–raja.

Uusi päärata.
Merkinnällä on osoitettu kolmioraide, joka on osa Imatra-Imatrankoski-raja-hanketta.

Sivurata.
Merkinnällä on osoitettu teollisuusraiteita.

Vesiväylä.
Imatran keskusrautatieasema/matkakeskus.
Tarkemmassa suunnittelussa tulee edistää asemanseudun täydennysrakentamista ja kaupunkikuvan
kohentamista sekä asemaympäristössä että sinne johtavilla reiteillä. Jalankulun ja pyöräilyn olosuh-
teita tulee kehittää parantamalla ja rakentamalla kävelyn ja pyöräilyn väylästön runkoyhteyksiä ase-
malle. Saatto- ja liityntäliikenteen tarpeet tulee huomioida asemaympäristön tarkemmassa suunnitte-
lussa.

Uusi seudullisen henkilöjunaliikenteen asema.
Merkinnällä on osoitettu Imatrankosken ja Vuoksenniskan asemat/liikennepaikat.
Tarkemmassa suunnittelussa tulee varautua matkustajapotentiaalin kasvattamiseen mahdollisilla uu-
silla henkilöliikenteen asemilla. Uusien seudullisten henkilöjunaliikenteen asemien/liikennepaikkojen
toteuttamismahdollisuuksia ei tulisi muulla maankäytöllä estää tai rajoittaa.

Eritasoliittymä.
Yhdyskuntateknisen huollon alue.
Merkinnällä on osoitettu ympäristöhäiriöitä aiheuttavat yhdyskuntateknisen huollon alueet (mahdolli-
nen uusi jätevedenpuhdistamon alue). Alueen käytössä on otettava huomioon toiminnan aiheuttamat
haitat ympäristölle ja pyrittävä lieventämään ja/tai ehkäisemään niitä.

Yhdyskuntateknisen huollon alue.
Merkinnällä on osoitettu Immalanjärven vedenottamo.

Rajavyöhyke.
Aluetta koskevista suunnitelmista tulee pyytää Rajavartiolaitoksen ja Puolustusvoimien lausunto.

Melualue.
Suojavyöhyke (Seveso)
Merkinnällä on osoitettu Seveso II –direktiivin mukaisten laitosten konsultointivyöhyke. Aluetta koske-
vista maankäyttösuunnitelmista tulee pyytää alueellisen pelastuslaitoksen, TUKES:n ja ympäristövi-
ranomaisten lausunto.

Alue, jonka maankäyttö on ratkaistu tai tullaan ratkaisemaan muulla osayleiskaavallatai asemakaavalla.
Merkinnällä on osoitettu Immalanjärven ranta-alue. Alueella tulevat voimaan tässä yleiskaavassa
osoitetut rantavyöhykkeen kehittämistarpeet (päällekkäismerkinnät) sekä koko kaava-aluetta koske-
vat yleiset määräykset, jotka huomioidaan mahdollisten muiden voimassa olevien kaavojen ohella
mahdollisissa kaavamuutoksissa.

Kuntaraja.
Valtakunnan raja.
Yleiskaava-alueen raja.

Yleismääräykset:
Yleiskaava on maankäyttö- ja rakennuslain 42.1 §:n tarkoittama oikeusvaikutteinen yleis-
kaava.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava paikalliskeskusten toimintaedellytyk-
set sekä kiinnitettävä huomiota siihen, että päivittäistavarakaupan lähipalvelupisteillä on to-
teuttamismahdollisuuksia. Vähittäiskaupan suuryksiköitä saa sijoittaa vain keskustatoiminto-
jen alueille sekä alueille, jotka yleiskaavassa erityisesti on osoitettu alueiksi, joille saa sijoit-
taa vähittäiskaupan suuryksikön (KM, KM-r ja KM/res). Merkitykseltään seudullisella vähit-
täiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan myös useasta myymälästä koostuvaa vähittäiskaupan
keskittymää, joka on vaikutuksiltaan verrattavissa merkitykseltään seudulliseen vähittäis-
kaupan suuryksikköön. Keskustan ulkopuolisia vähittäiskaupan suuryksiköitä toteutettaessa
on kiinnitettävä huomiota keskusta-alueiden kaupallisiin toimintaedellytyksiin.
Vuoksen länsipuolisella alueella Saimaanrannan rantavyöhykkeellä (erityisesti A2-alueet) ja
saarissa sekä Immalanjärven rantavyöhykkeellä monipuoliset luontoarvot on huomioitava ja
turvattava alueen tarkemmassa suunnittelussa. Rantavyöhykkeen ekologinen yhteys ja kas-
villisuuden ja puuston muodostama ranta-alueen suojavyöhyke on turvattava, huomioiden
paikallisen lajiston tarpeet. Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, tienrakentamista, pui-
den kaatamista tai muuta tähän verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (mai-
sematyön luvanvaraisuus MRL 128 §). Alueella suoritettavien toimenpiteiden tulee olla sel-
laisia, että alueen luontoarvot säilyvät.
Maaseutualueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja toteutuksessa rakentaminen ja
muu maakäyttö on sopeutettava ympäristöönsä niin, että alueen omaleimaisuus ja viihtyi-
syys vahvistuvat sekä ympäristö-, luonto- ja kulttuuriympäristöarvojen säilyminen turvataan.
Viheralueverkoston jatkuvuus sekä ekologinen ja virkistyksellinen toimivuus tulee turvata.
Viheralueita tulee säilyttää yhtenäisinä aluekokonaisuuksina. Virkistyspalveluita tulee kehit-
tää hyvin saavutettavana verkostona.
Tulvavaara ja -riskit on otettava huomioon maankäytön jatkosuunnittelussa. Järvien ranta-
alueilla ja jokien varsilla on selvitettävä tulvakorkeudet.
Riittävät aluevaraukset hulevesien luonnonmukaiseen hallintaan on otettava huomioon
maankäytön jatkosuunnittelussa. Hulevesien hallinnan jatkosuunnittelu tulee tehdä vesistö-
jen erityispiirteet huomioon ottaen. Maankäytön jatkosuunnittelussa tulee edistää vesien hy-
vän tilan säilyttämistä tai saavuttamista ja kehittyville alueille tulee tarvittaessa laatia koko-
naisvaltainen hulevesien hallintasuunnitelma.
Maankäytön jatkosuunnittelussa tulee edistää uusiutuvien energianlähteiden ja ylijäämä-
energian käyttöä sekä uusiutuvan energian tuotantomahdollisuuksia.
Kiertotalous ja materiaalitehokkuus on huomioitava asemakaavoitettaessa uusia ja täyden-
tyviä alueita. Rakentamisessa muodostuvia massoja tulee suunnitelmallisesti kierrättää ja
hyödyntää.
Yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee tukea eri toimijoiden keskinäisiä synergioita esi-
merkiksi osaamisen jakamisen, yhteisen infrastruktuurin hyödyntämisen ja sivutuotteiden
hyödyntämisen edistämiseksi.
Koko kaava-alueella on meluntorjuntatarvetta liikennemelua vastaan. Melu-, runkomelu- ja
tärinähaitat sekä niiden vaikutukset rakentamiseen on otettava huomioon tarkemmassa
suunnittelussa.

Vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus Imatran yleiskaavassa perustuuEtelä-Karjalan 1.vaihemaakuntakaavaan seuraavasti:
Aluevaraus-merkintä Kaupan mitoitus KM

Merkitykseltään seudullinen
vähittäiskaupan suuryksikkö-
alue.

Kaupan mitoitus KM-r
Merkitykseltään seudullinen
rajakaupan suuryksikköalue.

Uusi kaupanmitoitus yhteensä

Korvenkanta
(KM)

121 500 121 500

Korvenkanta
(KM/res)

40 000 40 000

Sotkulampi
(KM)

45 000 45 000

Sotkulampi
(KM/res)

10 000 10 000

Teppanala
(KM-r)

25 000 25 000

Yhteensä 216 500 25 000 241 500


