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Etelä-Karjalan maakuntakaava, Imatran alue 
 
Voimassa oleva maakuntakaava 

 
Etelä-Karjalan maakuntakaava käsittää koko maakunnan alueen. Maakunta-
kaavan tehtävänä on osaltaan tukea maakunnan kehitystä ja sen erilaisia 
maankäyttötarpeita sekä sovittaa yhteen aluekehityksen ja aluesuunnittelun 
tarpeita. Yksittäisten aluevarausten sijaan maakuntakaavassa korostuvat 
aluerakenne kokonaisuudessaan. Siinä välitetään myös valtioneuvoston an-
tamat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet kuntakaavoitukseen ja ne so-
vitetaan yhteen maakunnan omien maankäyttötavoitteiden kanssa. 

 
Maakuntakaava-aineisto luettavissa: http://www.ekarjala.fi/liitto/suunnittelu-ja-
kehittaminen/maankayton-suunnittelu/maakuntakaava/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Ote maakuntakaavakartasta 

http://www.ekarjala.fi/liitto/suunnittelu-ja-kehittaminen/maankayton-suunnittelu/maakuntakaava/
http://www.ekarjala.fi/liitto/suunnittelu-ja-kehittaminen/maankayton-suunnittelu/maakuntakaava/
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Maakuntakaavasta 2011 kumoutuneet alueet 
 

Ympäristöministeriön Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavan 2015 yhteydes-
sä ovat kumoutuneet tai muuttuneet ao. karttaan ja taulukkoon merkityt alu-
eet. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 2. Maakuntakaavasta 2011 kumoutuneet kohteet  
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1.vaihemaakuntakaava 
 
Vaihemaakuntakaavan teemoina ovat kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne.   
 
Aineisto on kokonaisuudessaan luettavissa: 
http://www.ekarjala.fi/liitto/suunnittelu-ja-kehittaminen/maankayton-
suunnittelu/vaihekaava/kaava-asiakirjat-ja-kaavakartat/ 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Kuva 3. Ote Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavasta  
 
Suunnittelumääräykset 
 
Keskustatoimintojen alue   
 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alu-
een viihtyisyyteen, omaleimaisuuteen ja kaupunkikuvan tasapainoisuuteen 
sekä huolehdittava eri liikennemuotojen  järjestelyjen tarkoituksenmukaisuu-
desta ja häiriöttömyydestä. Aluetta suunniteltaessa on varauduttava riittä-
vään ja monipuoliseen keskustatoimintaa tukevaan asunto-, työpaikka- ja 
keskustapalvelujen tarjontaan sekä keskustojen lähikauppojen säilymiseen.  
 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
laadukkaaseen viherrakentamiseen ja viihtyisiin puistomaisiin alueisiin sekä 

Keskustatoimintojen alue 

Merkitykseltään seudullinen 
vähittäiskaupan suuryksikkö-
alue 

Merkitykseltään seudullinen 
paljon tilaa vaativa vähittäis-
kaupan suuryksikköalue 

Vähittäiskaupan suuryksikön 
reservialue, joka toteutetaan 
pidemmällä aikavälillä 

Merkitykseltään seudullinen 
rajakaupan suuryksikköalue 

Tuotantotoiminnan ja palve-
luiden alue sekä logistiikan 
alue 

Rajavartiolaitoksen/Tullin alue 

Logistiikkakeskittymä 

Liikenteen ja logistiikan kehit-
tämisen kohdealue 

Tieliikenteen yhteystarve 

 

 

 

http://www.ekarjala.fi/liitto/suunnittelu-ja-kehittaminen/maankayton-suunnittelu/vaihekaava/kaava-asiakirjat-ja-kaavakartat/
http://www.ekarjala.fi/liitto/suunnittelu-ja-kehittaminen/maankayton-suunnittelu/vaihekaava/kaava-asiakirjat-ja-kaavakartat/
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maisema-arvojen ja kulttuuriympäristön ominaispiirteiden säilyttämiseen. Eri-
tyisesti jalankulun ja kevyen liikenteen verkostoa sekä joukkoliikenteen laa-
tua ja sujuvuutta tulee kehittää. 
 
Alueelle voidaan sijoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryk-
siköitä tai niihin vaikutuksiltaan verrattavia kaupallisia palveluita. Aluetta 
suunniteltaessa on varauduttava riittävään palvelutarjontaan. Vähittäiskaupan 
suuryksiköiden koko on mitoitettava ja niiden toteutus ajoitettava yksityis-
kohtaisemmassa kaavoituksessa siten, ettei niillä ole merkittäviä haitallisia 
vaikutuksia muiden keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin. Suuryksikön 
toteuttaminen tulee kytkeä ajallisesti ympäröivien taajamatoimintojen toteut-
tamiseen.  
 
Imatrankoski–Mansikkalan keskustaa ja Vuoksenniskan keskustaa ei enim-
mäismitoiteta 1. vaihemaakuntakaavalla. Merkitykseltään seudullisella vähit-
täiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan myös useasta myymälästä koostuvaa 
vähittäiskaupan aluetta, joka on vaikutuksiltaan verrattavissa merkitykseltään 
seudulliseen vähittäiskaupan suuryksikköön.  
 
Keskustatoimintojen alueen merkinnän kuvaus ja suunnittelumääräys kor-
vaavat voimassa olevan Etelä-Karjalan maakuntakaavan (v. 2011) keskusta-
toimintojen aluetta koskevan kuvauksen ja suunnittelumääräyksen.” 

Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset 

Vaihemaakuntakaavassa esitetyt keskustatoimintojen aluevaraukset Mansik-
kala- Imatrankoskella sekä Vuoksenniskalla korostavat nykyisten kaupunki-
keskusten kehittymistä ja asemaa. Merkintöjen tavoitteina on keskustojen 
kehittäminen monipuolisina palvelujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan 
alueina. Vähittäiskauppojen suuryksikköjen enimmäiskerrosalat on laskettu 
kyseisiin keskustoihin, mutta niitä ei ole merkitty ja mitoitettu kaavamääräyk-
siin. Enimmäiskerrosaloilla ei haluttu rajoittaa keskustojen kaupallisten palve-
luiden kehittymistä. Kerrosalat on kuitenkin ilmoitettu kaavaselostuksessa 
kaupan kokonaismitoituksen vuoksi. Imatrankosken - Mansikkalan keskustoi-
hin on sijoitettu huomattava määrä kaupan kerrosalaa.  

 
Vuoksenniskan C-alueen laajentaminen on perusteltua jo sen nykyisen kehit-
tymisen näkökulmasta. Keskittämällä ja mahdollistamalla monipuolisia kau-
pallisia palveluja ja laadukasta asumista keskustatoimintojen alueille, paran-
netaan niiden toimintaedellytyksiä sekä vetovoimaa. Elävät keskustat vireyt-
tävät elinkeinoelämää ja luovat sekä kunnasta että koko maakunnasta posi-
tiivista mielikuvaa. 
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Merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikköalue   

Merkinnällä osoitetaan merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryk-
siköiden sekä vaikutuksiltaan niihin rinnastettavien myymäläkeskittymien 
yleispiirteistä sijaintia keskustatoimintojen alueiden ulkopuolella.  
 
Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa osoittaa merkitykseltään seudullista vähittäiskauppaa.  Merkitykseltään 
seudullisella vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan myös useasta myy-
mälästä koostuvaa vähittäiskaupan aluetta, joka on vaikutuksiltaan verratta-
vissa merkitykseltään seudulliseen vähittäiskaupan suuryksikköön.  
 
Vähittäiskaupan suuryksiköiden toteuttamisen ajoittamisessa, mitoituksessa 
ja kaupan toiminnan luonteen määrittelyssä on otettava huomioon kaupunki-
seudun palvelurakenteen tasapainoinen kehittäminen ja Venäjältä suuntau-
tuvaan ostovoimaan ja muuhun matkailuun vastaaminen niin, etteivät tehtä-
vät toimenpiteet merkittävästi heikennä palvelujen saatavuutta keskustoissa 
ja seudun muissa osissa. Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon erityi-
sesti kaupan kytkeytyminen yhdyskuntarakenteeseen sekä alueen sisäisiin 
liikennejärjestelyihin ja niiden liittymiseen pääväyliin. Alueen maankäyttö ja 
rakentaminen edellyttävät yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää luonto- ja mai-
sema-arvojen sekä kulttuuriympäristön ominaispiirteiden säilyttämiseen.  
 
Korvenkannan osalta aluetta vaiheistetaan siten, että reservialueena on mer-
kitty alueen pohjois-osa (40 000 k-m2). Reservialueet voidaan ottaa käyttöön, 
kun pääosa varsinaisesta varauksesta on toteutunut.  

 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset  

 
KM-1 aluevaraus Korvenkannan alueella sijoittuu asutuksen yhteyteen hyvien 
liikenneyhteyksien varsille. Kaavavarauksen tavoitteena on Imatran Korven-
kannan alueen kokonaisvaltainen kehittäminen ja alueen muuttaminen Imat-
ran vetovoimaa lisääväksi seudulliseksi keskukseksi. Alueelle on tarkoitus 
luoda liike-elämän palveluja sekä houkutella Imatralle sieltä puuttuvia vähit-
täiskaupan suuria toimijoita.  Kaupan kerrosalojen ja kaupan laadun sekä vai-
heistuksen määrittelyllä pyritään kaupan tarkoituksenmukaiseen toteuttami-
seen siten, että se palvelee hyvin sekä asutusta että ohikulkijoita ja matkaili-
joita. Tärkeää on myös varautua ostovoiman vielä voimakkaampaan kasvuun 
ja varaukset pidemmälle aikavälille ovat vaihemaakuntakaavassa otettu 
huomioon. Joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen mahdollisuudet alueelle 
ovat jo nyt melko hyvät ja ne on käsitelty kaavan vaikutusten arvioinnissa. 
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Merkitykseltään seudullinen paljon tilaa vaativa vähittäiskaupan  
suuryksikköalue  
 
Merkinnällä osoitetaan merkitykseltään seudullisten tilaa vievien vähittäis-
kaupan suuryksiköiden sekä vaikutuksiltaan niihin rinnastettavien myymälä-
keskittymien yleispiirteistä sijaintia keskustatoimintojen alueiden ulkopuolel-
la. Niitä kehitetään sellaista kauppaa varten, joka ei kilpaile keskustaan sijoit-
tuvan kaupan kanssa ja jonka asiointitiheys on pieni sekä sijoittaminen kes-
kustaan on toiminnan luonteen ja ison tonttitilatarpeen vuoksi vaikeaa. 

 
Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa osoittaa sellaista merkitykseltään seudullista vähittäiskauppaa, joka 
kaupan laatu huomioon ottaen voi perustellusta syystä sijoittua myös kes-
kusta-alueiden ulkopuolelle kuten auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha-, ve-
ne- ja maatalouskauppa. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee eri-
tyistä huomiota kiinnittää luonto- ja maisema-arvojen sekä kulttuuriympäris-
tön ominaispiirteiden säilyttämiseen. Alueelle ei voida sijoittaa seudullista 
päivittäistavarakauppaa.  

 
Imatran Sotkulammen osalta aluetta vaiheistetaan siten, että aluetta lähde-
tään toteuttamaan valtatie kuuden molemmin puolin. Alueen eteläosa (10 
000 k-m2) jää reservialueeksi. Reservialue voidaan ottaa käyttöön, kun pää-
osa varsinaisesta KM-2 -varauksesta on toteutunut. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset  

 
KM-2 kauppa sijoittuu kaupan laatunsa puolesta keskustojen ulkopuolelle 
hyvien liikenneyhteyksien varsille. Kaupan kerrosalojen ja kaupan laadun (ti-
laa vievää - ja matkailua palvelevaa kauppaa) sekä vaiheistuksen määrittelyl-
lä pyritään kaupan tarkoituksenmukaiseen toteuttamiseen siten, että se pal-
velee hyvin asukkaita, ohikulkijoita ja matkailijoita. Perusperiaatteena suunnit-
teluratkaisussa on Imatran osalta ollut, etteivät nämä Sotkulammelle sijoitet-
tavat vähittäiskaupan suuryksikköalueet tule kilpailemaan keskusta-alueiden 
kaupallisten palveluiden kanssa ja eivätkä ne suuren tonttitilatarpeen vuoksi 
voi sijoittua keskusta-alueille. 
 
Tonttitilatarpeeseen liittyy kaupan palvelujen lisäksi laajat pysäköinti- ja va-
rastoalueet sekä raskaan liikenteen vaatimat aluevaraukset. KM-2 merkinnäl-
lä olevat kaupat sijoittuvat Etelä-Karjalan pääväylän valtatie kuuden varrelle. 
Matkailua palvelevaa kauppaa voidaan toteuttaa KM-2 suunnittelumääräyk-
sen mukaisilla kohteilla tilaa vaativan kaupan toteutumisen myötä. Kaava-
määräys mahdollistaa sellaisen matkailua palvelevan kaupan toteuttamisen, 
jonka sijoittaminen keskustoihin on toiminnan luonteen ja suuren tonttitilatar-
peen vuoksi vaikeaa. 

 
Maakuntakaavan ohjausvaikutuksen varmistamiseksi tarvitaan uutta jousta-
vaa, mutta samalla rajoittavaa merkintätapaa alueen kaupan palvelujen ke-
hittämiselle. Vaikka keskustojen elävänä pitäminen edellyttääkin keskusta-
alueiden kehittämistä ja lähipalvelujen lisäämistä tai ainakin niiden säilymistä, 
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eivät keskusta-alueet pysty ottamaan vastaan paljon tilaa vaativia ja runsaasti 
pysäköintitilaa tarvitsevia kaupan ja palveluiden yksiköitä, kuten esimerkiksi 
suuria erikoistavarakaupanpalveluja. Arvioitaessa suuryksiköiden sijoittumis-
paikkoja maakuntakaavassa on huomioitu sekä alueelliset että valtakunnalli-
set pääväylät ja niiden kytkeytyminen yhdyskuntarakenteeseen, liikentee-
seen ja olemassa olevaan infrastruktuuriin. 

 
Merkitykseltään seudullinen rajakaupan suuryksikköalue  

 
Merkinnällä osoitetaan vähittäiskaupan suuryksikköalue, jolla on rajakaupan 
ominaispiirteitä. 
 
Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa osoittaa merkitykseltään seudullista matkailuun ja rajaliikenteeseen liit-
tyvää kauppaa, joka kaupan laadun, toiminnan luonteen ja ison tonttitilan tar-
peen puolesta sekä liikennetarvetta vähentäen soveltuu rajan vaikutusalu-
eelle. 
 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää 
luonto- ja maisema-arvojen sekä kulttuuriympäristön ominaispiirteiden säi-
lyttämiseen.  

 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset  

 
KM-r kauppa sijoittuu rajanylityspaikkojen läheisyyteen ja niille johtavien 
pääväylien varsille. Kaupan kerrosalojen ja kaupan laadun määrittelyllä pyri-
tään kaupan tarkoituksenmukaiseen toteuttamiseen siten, että ne palvelevat 
hyvin rajanylittäjiä. 

 
Vähittäiskaupan suuryksikön reservialue, joka toteutetaan 
pidemmällä aikavälillä  

 
Merkinnällä osoitetaan pitkällä aikavälillä toteutettavia vähittäiskaupan suur-
yksikköalueita. Reservialuetta ei voida ottaa käyttöön ennen kuin reservialu-
eeseen liittyvä KM -alue on pääosin toteutettu.  

 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset  

 
KM/res kauppa-alueet on varattu pidemmälle tulevaisuuteen. Reservialueet 
kytkeytyvät varsinaisen KM-varauksen merkintään. Reservialueiden varaami-
sella pyritään varmistamaan kasvavaan ostovoimaan vastaaminen. Mikäli 
kaupan kasvu jatkuu ja olemassa olevat paikat ovat pääosin toteutuneet, 
tuolloin mahdollisuus kaupan laajentamiseen on olemassa.  
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Vähittäiskaupan suuryksiköiden reservialueiden enimmäismitoitus on osoitet-
tu ao. taulukossa. 

 
Aluemerkinnät Kaupan mitoitus km2 
Korvenkanta (KM-1) 123 200 
Korvenkanta (KM/res) 40 000 
Sotkulampi (KM-2) 49 800 
Sotkulampi (KM/res) 10 000 
Teppanala (KM-r) 25 000 

 
 
 
 

Kuva 4. Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön enimmäismitoitus  
 

Tuotantotoiminnan ja palveluiden sekä logistiikan alue  
 

Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittäviä tuotantotoiminta- 
ja palvelualueita, joita kehitetään logististen palveluiden alueina.  
 
TP -alueet täydentävät olemassa olevia alueita. TP -alueita on pyritty varaa-
maan pääosin pohjavesialueiden ulkopuolelle hyvien liikenneyhteyksien var-
sille.   

 
Rajavartiolaitoksen/Tullin alue  

 
Merkinnällä osoitetaan Kaakkois-Suomen rajavartioston ja Tullin käytössä 
olevat tai sellaiseksi suunnitellut alueet. Alueilla liikkuminen on rajoitettua. 
 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää 
luonto- ja maisema-arvojen sekä kulttuuriympäristön ominaispiirteiden säi-
lyttämiseen.  Rajavartiolaitoksen/tullin alue -merkinnän kuvaus ja suunnitte-
lumääräys korvaavat voimassa olevan Etelä-Karjalan maakuntakaavan (v. 
2011) rajavartiolaitoksen/tullin alue -merkintää koskevan kuvauksen ja suun-
nittelumääräyksen. 
 
Imatran rajanylityspaikan EP-2 aluetta on laajennettu tulevaisuuden tarpeita 
varten Rajavartiolaitoksen ja Tullin esityksestä.  
 
Logistiikkakeskittymä   
 
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät lo-
gistiikkakeskittymät. 
 
Logistiikkakeskittymä on osoitettu jo osittain toteutuneelle Teppanalan alu-
eelle. Logistiikkakeskittymiä kehitetään erityisesti rajaliikenteeseen liittyville 
terminaalitoiminnoille. 

  

rakennettua / kaavoitettua aluetta 
voimassaolevassa maakuntakaavassa esitetyt alueet 
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Liikenteen ja logistiikan kehittämisen kohdealue  
 
Merkinnällä osoitetaan liikenteen ja logistiikan kehittämisen kannalta tärkeä 
multimodaalisen liikenteen vyöhyke. Se tarkoittaa sekä tavara- että henkilö-
liikennettä. 
 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota logistisen vyöhykkeen ulottumista Imatran raja-asemalta Vuoksen 
Satamaan sekä Imatran keskusliikenneasemalle multimodaalisena yhteyte-
nä. Tavoitteena on kansanvälisen logistisen liikenneyhteyden kehittäminen 
erityisesti raideliikenteen osalta. Tavoitteena on tavara- ja henkilöliikenteen 
kehittäminen Karjalan radalle kansainvälisenä yhteytenä. Tavoitteena on 
myös tieliikenteen merkittävä kehittäminen. 
 
Liikenteen ja logistiikan kehittämisen kohdealueen kuvaus ja suunnittelu-
määräys korvaavat voimassa olevan Etelä-Karjalan maakuntakaavan (v. 2011) 
liikenteen ja logistiikan kehittämisen kohdealueen merkintää koskevan kuva-
uksen ja suunnittelumääräyksen. 
 
Liikenteen ja logistiikan alue on rajattu Imatran raja-asemalta Imatran keskus-
liikenneasemalle vyöhykkeenä, joka yhtyy voimassaolevan maakuntakaavan 
(v. 2011) vastaavaan vyöhykkeeseen Imatran tavara-aseman raidepihan ja 
Stora-Enso Oyj:n sataman ja tehdasalueen väliseen vyöhykkeeseen. Kaava-
ratkaisulla varaudutaan multimodaalisen logistisen alueen pitkän aikavälin 
toteuttamiseen. Kaavaratkaisu perustuu Imatran rajanylityspaikan kehittymi-
seen tieliikenteen osalta, raideyhteyden kansainvälistämiseen tähtääviin toi-
menpiteisiin ja Luumäki–Imatra kaksoisraiteen suunnitteluun rajalle asti. Vyö-
hyke tarkoittaa maantie- ja raideliikenteen kehittämistä sekä henkilö- että ta-
varaliikenteelle mukaan lukien Vuoksen satama ja vesitiekuljetuksien mah-
dollistaminen. 
 
Tieliikenteen yhteystarve  
 
Yhteystarve osoittaa liikennejärjestelmän kehittämisen tarpeen päätepistei-
den välillä. Merkinnällä osoitetaan tieliikenneyhteyden kehittämistarve sekä 
tieliikenteen yhteystarve vesistön yli. 
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Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alarajat 
 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava paikalliskeskusten toi-
mintaedellytykset sekä kiinnitettävä huomiota siihen, että päivittäistavara-
kaupan lähipalvelupisteitä varten on toteuttamismahdollisuuksia. Merkityk-
seltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksikön vähittäiskauppoja tulee to-
teuttaa olemassa olevan rakenteen yhteyteen, hyvin saavutettavissa olevien 
liikenneyhteyksien varrelle tukemaan alueen palveluverkostoa ja palvele-
maan mahdollisimman laajasti alueen asukkaita, työssäkävijöitä, loma-
asukkaita ja matkailijoita. 
 

Tilaa vaativa ja keskustaan 
soveltumaton kauppa kuten 
auto, rauta, huonekalu,  
puutarha ja maatalous sekä 
venekauppa  
tai muu vastaava 

Muu erikoistavaran-
kauppa 

Päivittäistavara 
kauppa 

4 000 k-m2 7 000 k-m2 5 000 k-m2 
 
Kuva 5. Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alarajat 

 
Maakunnan alueidenkäytön jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon ter-
vehdyttävän ympäristön kehittäminen. Kaavoitus- ja rakennushankkeissa tu-
lee ottaa kohtuullisessa määrin huomioon taiteelliset ja visuaaliset sekä kult-
tuuriympäristöön liittyvät tavoitteet. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset 
 
Vähittäiskaupan suuryksiköiden alarajat perustuvat vaihemaakuntakaavan 
kaupallisiin selvityksiin ja aluetarpeisiin. Seudullisen alarajan mukaisia kaupal-
lisia palveluja ohjataan tukemaan tehokkaasti alueen toimivaa palveluverkos-
toa ja palvelemaan monipuolista asiakaskuntaa.  

 
Tervehdyttävän ympäristön perusteluna on edistää taiteellista ja visuaalista 
monimuotoisuutta rakennetun ympäristön jatkosuunnittelussa ja toteuttami-
sessa. Myös kulttuuriympäristöön liittyvät olemassa olevat ja mahdollisesti 
uudet selvitysten kautta esiin tulevat arvot tulee ottaa alueidenkäytön jatko-
suunnittelussa huomioon. 

 
Kaupan vaiheistus 

 
Kaavaselostuksen liitteeseen 2 on kirjattu: 
”Imatra–Mansikkala keskusta-alueelle kauppaa toteutetaan ensisijaisena. 
Keskustaan soveltuvat kaupat toteutetaan ensisijaisesti keskustaan.” 
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Imatrankoski, C • torin kulmalla meneillään kaavamuutos, kaupan rakennusoikeutta 

toteutuu noin 2 900 k-m² 
Mansikkala, C • Koulukatu–Keskuskatu -alueen kaavoitus käynnissä 

• hyväksytyllä asemakaavalla mahdollista toteuttaa yhteensä lähes 
20 000 kaupan k-m²  
Lidln-Rajamarketin ja Tietäjäntalon välille sekä Citymarketin itäpuo-
lelle 
• uutta Prismaa varten asemakaavoitettu 24 000 k-m² kaupan alaa 
vanhan Prisman vastapäätä Karhumäenkadun länsipuolelle 

Korvenkanta, KM-1 • erikoistavarakauppaa, tilaa vievää kauppaa, vähän päivittäistavara-
kauppaa 
• vaiheistus kaavakartalla ja suunnittelumääräyksissä 
• vaiheistus alueen sisällä: aiesopimuksen alue toteutetaan ensin, 
osa kerrallaan useassa eri vaiheessa kysynnän mukaan 
• laadittavana olevan asemakaavan kokonaismitoitus 63 000 k-m² 
liike- ja kauppakeskuskerrosalaa, toteuttaminen limittäin keskusta-
hankkeiden kanssa 
• toteutetaan kauppaa joka ei kilpaile keskustan kaupallisten palve-
luiden kanssa, on jo alueen yleiskaavassa määräyksenä 
• aluetta toteutetaan jatkossa lisärakentamisella 
• Iskote talon takana oleva alue toisen vaiheen reservialuetta, kun 
ensimmäisen vaiheen  
alueen toteuttaminen edistynyt aiesopimuksen mukaan voidaan 
reservialuetta lähteä toteuttamaan, mikäli aiesopimus estää alueen 
hyödyntämisen muuhun kuin sovittuun kauppaan voidaan reservi-
aluetta käyttää siinä tapauksessa aikaisemmin 
• km -merkintä on voimassa olevassa maakuntakaavassa (2011), 
yleiskaava laadittu ja asemakaava sellaista erikoistavarakauppaa 
varten, joka ei kilpaile keskustan palveluiden kanssa 
• alueen viereen rakentuu parhaillaan 4500 k-m²:n ABC-
liikenneasema, alueella on jo Nesteen liikenneasema K-
kauppatiloineen ja muita pienempiä kaupan palveluja 

Sotkulampi, KM-2 • tilaa vievää kauppaa, keskustaan soveltumatonta kauppaa 
• vaiheistus kaavakartalla ja suunnittelumääräyksissä 
• ahtaaksi käynyt nykyinen K-rauta siirtyy alueen pohjoispuolelta 
parempien tieyhteyksien äärelle 
• asemakaavaehdotuksessa on 20 500 k-m² tilaa vaativalle erikois-
tavaran kaupalle 
• eteläosa jää toiseen vaiheeseen reservialueeksi, lähialueelle jää 
olemassa olevat K-raudan entiset tilat, johon sijoittunee toinen tek-
nisen tavaran toimija. 

Vuoksenniska, C • vaiheistusta ei tarvita 
• parhaillaan vanhan keskustan alueella puretaan vanhaa liikera-
kennusta, alueelle sekä sen laajennusosalle toteutuu uutta kaup-
paa 
• palvelee pääosin Vuoksenniskan asutusta, työssäkäyviä ja ohikul-
kuliikennettä. 

 
Kuva 6. Kaupan vaiheistus 
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Vaihemaakuntakaava / yleiskaavan muutokset 

 
 
Imatran kaupunginvaltuusto on hy-
väksynyt 20.5.2013 Teppanalan raja-
aseman ympäristön yleiskaavan 
(Y111). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvat 7-8  Pelkolan raja-aseman kaavoitus 
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Imatran kaupunginvaltuusto on hyväk-
synyt 17.8.2015 Teppanalan Pelkolan 
yleiskaavan (Y115). 
 
Työpaikka- ja logistiikka-alueet ovat 
rakentamattomia tammikuussa 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kuvat 9-10. Pelkolan alueen kaavoitus 
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Imatran kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 23.3.2015 Itä-Siitola, Sotkulampi, Virasoja 
”kolmioraide ja biolämpökeskus” yleiskaavan (Y114).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvat 11-12. Kolmioraide, biolämpökeskus -
alue 

 
Imatran kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.8.2013 Sotkulampi yleiskaavan, (Y112). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 13. K-Raudan alueen yleiskaava 
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Imatran kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.6.2012 Mansikkalan yleiskaavan muutok-
sen (Y110). 

 
 
Kuvat 14-15. Kaavoitustilanne Mansikkalan alueella 
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Imatran kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 20.2.2012 Korvenkannan yleiskaavan muutok-
sen (Y108). 

 
 
 
 

 
 
Kuvat 16-17. Kaavoitustilanne  
Korvenkannan alueella 

 

 
Kuvat 18. Ote Lappeenrannan kau-
pungin Korvenkylän osayleiskaa-
vakartasta 16.1.2017 (vireillä)  


