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1. JOHDANTO

Ympäristöministeriö vahvisti Etelä-Karjalan koko-
naismaakuntakaavan 21.12.2011. Tärkeiden kaupallis-
ten palveluiden vahvistamatta jättäminen sekä maan-
käyttö- ja rakennuslain muutokset edellyttivät uuden 
kaavan laatimista. Maakuntahallitus päätti kokouk-
sessaan 28.3.2012 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakunta-
kaavan laadinnan aloittamisesta. Vaihemaakuntakaava 
keskittyy kaupan palveluihin, matkailuun, elinkeinoi-
hin ja liikennejärjestelmään. Vaihemaakuntakaavalla 
edistetään ja tuetaan kuntien kaavoitussuunnitelmia, 
elinkeinoelämän ja kaupallisten palveluiden kehittä-
mistä sekä sovitetaan yhteeen maankäytön ja liiken-
teen tarpeita. 

Ympäristöministeriön vahvistamatta jättämien koko-
naismaakuntakaavan (2011) kaupan- ja keskustatoi-
mintojen alueiden myötä kauppapalveluiden kehittä-
mismahdollisuudet ovat merkittävästi heikentyneet.  
Vaihemaakuntakaavalla pyritään turvaamaan riittävi-
en kauppapalveluiden toteuttamismahdollisuudet lä-
hitulevaisuudessa sekä myös pidemmällä aikavälillä 
muun muassa kaupan reservialueita varaamalla ja tie-
liikenteen yhteystarpeilla. Tavoitteena on elinkeino-
elämän virkistyminen ja sitä kautta uusien työpaikko-
jen syntyminen alueelle sekä sujuvat liikenneyhteydet 
ja houkuttelevat matkailupalvelut. 

Kaupan palveluiden tulevaa kehitystä on selvitetty 
erillisellä kaupallisella selvityksellä ja maakunnan lii-
kenteen kehittymistä on arvioitu liikenteellisellä selvi-
tyksellä. Etelä-Karjalan kaupan rakenne- ja mitoi-
tus vuoteen 2025 -selvityksessä nostettiin esiin Etelä-
Karjalan erityisasemaa EU:n tulliliiton rajalla ja Venä-
jän naapurina sekä niitä kuvaavat tekijät, jotka vaikut-
tavat maakunnan kaupallisten palveluiden kehittämi-
seen. Selvityksessä huomioitiin toteutuneet ja ennus-
tetut matkailija- ja ostovirrat sekä Venäjän WTO -jä-
senyyden ja mahdollisen viisumivapauden mukanaan 
tuomat haasteet. Venäläisten ostosmatkailun merki-
tys ja tulevaisuuden näkymät -selvitys toteutettiin 
yhteistyössä Kymenlaakson liiton kanssa. Vaihemaa-
kuntakaavaan sisältyy myös Etelä-Karjalan 1. vai-
hemaakuntakaavan liikenneselvitys maankäytön ja 
liikenteen yhteensovittamiseksi muun muassa asioin-
tiliikenteen ja rajaliikenteen osalta. Siinä on myös ar-
vioitu liikenteen aiheuttamia vaikutuksia. Lisäksi Tut-
kimus- ja analysointikeskus TAK Oy on laatinut Vii-
sumivapauden vaikutukset -selvityksen ja Viisumi-
vapauden alueelliset vaikutukset ja vetovoimate-
kijät -raportin. Sen mukaan viisumivapauden myö-
tä venäläisturistien määrä Etelä-Karjalassa nousisi 40 

prosentilla ja lisäisi työllisyyttä noin 1000 henkilötyö-
vuodella maakunnassa. Merkittäviä ja tämän kaavan 
kannalta keskeisiä selvityksiä ovat myös Suomen ja 
Venäjän välinen liikenne 2020 ja 2030 – Ennuste ta-
louden ja liikenteen kehityksestä -selvitys (Liikenne- 
ja viestintäministeriö, 2012) ja Kasvavan rajaliiken-
teen hallinta -selvitys (Sisäasiainministeriön julkaisut 
42/2012). Etelä-Karjalan liiton kokoama rajanylitys-
ennuste pohjautuu sisäasiainministeriön ja liikenne- ja 
viestintäministeriön skenaarioihin sekä Tullin tilastoi-
hin ja siinä on otettu huomioon viisumivapaus (Etelä-
Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2020, lu-
ku 3.5–3.7). Etelä-Karjalan liiton tässä kaavassa käyt-
tämä skenaario (+15 prosentin kasvu) ottaa huomioon 
ostovoiman voimakkaan kasvun, matkailupalvelujen 
merkittävän kehittymisen ja Imatran rajanylitykseen 
liittyvät parantamistoimenpiteet sekä Parikkalan raja-
nylityspaikan vaikutukset.

Vaihemaakuntakaavassa tarkastellaan lisäksi voimas-
sa olevan maakuntakaavan (2011) korjaus- ja täyden-
nystarpeita. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunni-
telma on ollut nähtävillä 23.4.–22.5.2012. Vaihemaa-
kuntakaavaa käsiteltiin maakuntavaltuuston seminaa-
rissa syyskuussa 2012. 

Vaihemaakuntakaavan tavoitteena on Etelä-Karjalan 
maakuntaohjelman 2011–2014 vision 2030 mukai-
sesti, että Etelä-Karjala on Saimaan, rajan, uusiutu-
neen metsäsektorin ja elinkeinorakenteen vetovoimai-
nen, sijaintinsa ja kilpailuetunsa tehokkaasti hyödyn-
tävä sekä osaamisestaan, yhteistyöverkostoistaan ja 
kulttuuristaan uutta luovien ihmisten kasvumaakunta.  
Vaihemaakuntakaavan tavoitteena on kaupan sijoittu-
misen ohjaaminen, keskustojen kehittäminen, Etelä-
Karjalan elinkeinoelämän ja kilpailukyvyn vahvista-
minen, kaupan palveluverkon suunnitteleminen sekä 
matkailun kehittäminen ja liikenteen sujuvuuden edis-
täminen.

Suomen rakennepoliittisen ohjelman (2013, kohdis-
sa 2.4 ja 2.5) toimenpidekokonaisuudella vahvistetaan 
edellytyksiä hyödyntää Venäjän kasvavia markkinoita 
ja venäläisten kuluttajien kasvavaa ostovoimaa (muun 
muassa rajanylitysten sujuvoittaminen, liikenneinfra-
struktuurin ja saavutettavuuden parantaminen, kaavoi-
tuksen uudistaminen, sisäisen turvallisuuden takaami-
nen ja viranomaisten venäjänkielisten neuvonta- ja tu-
kipalveluiden tuottaminen). Toimenpidekokonaisuus 
tukee erityisesti matkailun, kaupan ja palveluiden tu-
lon ja työllisyyden kasvua sekä Suomeen suuntautuvi-
en investointien ja yritysten välisen kaupankäynnin li-
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Kuva 1. Maakunnan kehittämisen malli

säämistä. Kaavoituksen kannalta keskeisenä pidetään 
sitä, että maakunta- ja kuntakaavoissa on asianmukai-
sesti huomioitu Venäjältä tuleva lisääntyvä matkailu ja 
ostovoima. Sijaintiratkaisuja tarkastellaan koko maa-
kunnan kannalta ja pyritään alueidenkäytön pitkäjän-
teiseen kehittämiseen ottaen huomioon myös ympäris-
tön korkea laatu matkailun edistäjänä. Liikenneyhte-
yksien taas tulee palvella sekä kansalaisten matkusta-
mista, että elinkeinoelämän tarpeita. Vaihemaakunta-
kaavassa on pyritty huomioimaan ja edistämään myös 
näitä rakennepoliittisen ohjelman linjauksia.

Vaihemaakuntakaavan vaikutuksia on arvioitu erilli-
sessä vaikutusten arviointiraportissa. 

1.1 Maakuntakaava osana suunnittelu
järjestelmää

1.1.1 Maakuntakaavan tehtävät 
Maakuntakaava on yleispiirteinen, pitkän aikavälin 
suunnitelma maakunnan tai sen osan yhdyskuntara-
kenteesta ja alueidenkäytöstä. Maakuntakaavan laa-
dintaa ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL), 
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) se-
kä muut valtakunnalliset tavoitteet kuten Suomen ra-
kennepoliittinen ohjelma ja Venäjän vaikutukset Ete-
lä-Karjalaan. Valtioneuvoston hyväksymät tarkistetut 
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voi-
maan 1.3.2009.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisesti maa-
kuntakaavassa esitetään alueidenkäytön ja yhdyskun-
tarakenteen periaatteet sekä osoitetaan maakunnan ke-
hittämisen kannalta tarpeellisia aluevarauksia. Maa-
kuntakaava on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa 
yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muu-
toin toimenpiteisiin alueidenkäytönjärjestämiseksi. 
Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen 
yleiskaavan eikä asemakaavan alueella. 

Maakuntakaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman 
maakunnan kehittämisestä ja tulevaisuuden maan-
käytöstä. Maakuntakaava vastaa valtakunnallisten, 
maakunnallisten ja useamman kuin yhden kunnan alu-
eiden käytön yhteensovittamisesta. Maakuntakaavas-
sa esitetään maakunnan yhdyskuntarakenteen ja alu-
eidenkäytön perusratkaisut keskipitkällä ja pitkällä ai-
kavälillä.

Maakuntakaavan oikeusvaikutukset tulee ottaa huo-
mioon viranomaistoiminnassa suunniteltaessa aluei-
denkäyttöä koskevia toimenpiteitä ja päätettäessä nii-
den toteuttamisesta. Lisäksi oikeusvaikutukset kohdis-
tuvat rakentamiseen niillä alueilla, joilla on MRL 33 
§:n mukainen rakentamisrajoitus.

1.1.2 Maakunnan suunnittelujärjestelmä 
Maakunnan suunnittelun kokonaisuus muodostuu 
maakuntasuunnitelmasta, maakuntakaavasta ja maa-
kuntaohjelmasta. Maakuntasuunnitelmassa esitetään 
yleispiirteisesti maakunnan tavoitetila 20–30 vuoden 
päähän nykyhetkestä. Maakuntakaava laaditaan yleen-
sä 10–20 vuoden aikatähtäimellä ja maakuntaohjelma 
3–5 vuodeksi kerrallaan. 

Maakuntakaava, maakuntasuunnitelma, maakuntaoh-
jelma ja sen toteuttamissuunnitelma nivoutuvat yhteen 
muodostaen maakunnan kehittämisen kohteet, suunnit-
telun rungon ja niiden toteuttamisen. Muita kaavamuo-
toja ovat kunnissa laadittavat yleis- ja asemakaavat.

Maakuntakaavassa esitetään kaikki maankäytön kan-
nalta maakunnallisesti ja seudullisesti tärkeät asiat 10–
20 vuodeksi eteenpäin. Joitakin tärkeitä, pidemmälle 
tulevaisuuteen tähtääviä maankäyttötarpeita voidaan  
kuitenkin osoittaa tulevaisuuden toteuttamisen var-
mistamiseksi esimerkiksi liikenteen yhteystarpeet ja 
kaupan reservialuevaraukset.

Maakuntasuunnitelma on maakunnan poliittista tah-
toa ilmaiseva asiakirja, joka toimii perustana maakun-
takaavalle ja maakuntaohjelmalle.

Maakuntaohjelma on alueiden kehittämislain mukai-
nen asiakirja, jossa asetetaan maakunnan keskeisiä ke-
hittämistavoitteita ja toimintalinjoja. Sen tärkein stra-
teginen päämäärä on saada alueelle menestyvää yri-
tystoimintaa ja uusia työpaikkoja. Maakuntaohjel-
man toimintalinjat ovat elinkeinorakenteen uudista-
minen, koulutus ja osaava työvoima, kuntien yhteis-
työn ja palvelurakenteen uudistaminen sekä kestävä 
elinympäristö ja laadukas infrastruktuuri. Etelä-Karja-
lan maakuntaohjelma 2011–2014 ja sitä koskeva ym-
päristöselostus on hyväksytty maakuntahallituksessa 
24.5.2010 ja maakuntavaltuustossa 9.6.2010. Maakun-
taohjelman toteuttamiseksi laaditaan vuosittain maa-
kuntaohjelman toteuttamissuunnitelma, jossa esitetään 
maakunnan kannalta keskeiset strategiset hankekoko-
naisuudet ja poliittiset asiat, jotka toteuttavat maakun-
taohjelmaa. Etelä-Karjalan maakuntaohjelma vuosille 
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Kuva 2. Aikataulu vaihemaakuntakaavan laatiminen on kolme–
nelivuotinen prosessi.

2014–2017 valmistui kesäkuussa 2015. 

Maakunnan liiton laatimien maakunnan kehittämistä 
edistävien suunnitelmien lisäksi maakunnan tulevai-
suudelle ovat tärkeitä myös muiden toimijoiden laati-
mat ja toteuttamat suunnitelmat. Niitä ovat muun mu-
assa ELY-keskusten strategiset tulossopimukset, kas-
vusopimukset, INKA -ohjelma, osaamiskeskusohjel-
ma, erilaiset maaseudun kehittämisohjelmat ja Kaak-
kois-Suomen ELY-keskuksen ekotehokkuuden seuran-
ta. Lisäksi vaihemaakuntakaavan suunnittelussa huo-
mioidaan maakunnan kuntien suunnitelmat ja strate-
giat sekä rajamaakuntien maakuntakaavoitus. Käyn-
nissä oleva Geopark -hanke tähtää eteläisen Saimaan 
liittämistä kansainväliseen luontomatkailuverkostoon. 
Sillä on suuri vaikutus Etelä-Karjalan matkailun ke-
hittymiseen. 

1.2 Maakuntakaavaprosessi
Ympäristöministeriö vahvisti 21. joulukuuta 2011 Ete-
lä-Karjalan kokonaismaakuntakaavan. Vahvistami-
sen jälkeen käydyissä kunta-, sidosryhmä- ja viran-
omaisneuvotteluissa todettiin pikainen tarve kaupal-
listen palveluiden kehittämiselle ja kaupan aluetarpei-
den huomioimiselle maakuntakaavatasolla. Vaihemaa-
kuntakaavalla pyritään tukemaan kuntien kaavoitusta 
ja alueiden kehittämistä. 

Maakuntahallitus päätti 28.3.2012 kokouksessaan Ete-
lä-Karjalan ensimmäisen vaihemaakuntakaavan laa-
dinnan aloittamisesta. Vaihemaakuntakaavaa käsitel-
tiin maakuntavaltuuston seminaarissa syksyllä 2012. 

1.2.1 Aikataulu
Vaihemaakuntakaavatyö on noin kolme neljä vuotta 
kestävä prosessi. Vaihemaakuntakaava tuli vireille ja 
työ aloitettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
(OAS) laadinnalla vuonna 2012. 

Vaihemaakuntakaavaluonnos valmistui vuoden 2013 
alkupuolella ja se oli nähtävillä 10.4.–10.5.2013 vä-
lisenä aikana, jolloin siitä pyydettiin mielipiteitä ja 
lausuntoja. Saadun palautteen ja vaikutusten arvioin-
nin pohjalta valmisteltu vaihemaakuntakaavaehdotus 
valmistui syksyllä 2013 ja se oli nähtävillä 14.10.–
13.11.2013. Vaihemaakuntakaava hyväksyttiin maa-
kuntahallituksessa 27.1.2014 ja maakuntavaltuustossa 
24.2.2014. Maakuntavaltuuston hyväksymisen jälkeen 
kaava lähettiin ympäristöministeriöön vahvistettavak-
si. Ympäristöministeriö vahvisti 1. vaihemaakuntakaa-
van 19.10.2015.

1.2.2. Osallistuminen ja vuorovaikutus
Vaihemaakuntakaavaa on valmisteltu tiiviissä yhteis-

työssä viranomaisten, kuntien virkamiesten ja luotta-
mushenkilöiden sekä sidosryhmien kanssa. Maakunta-
hallituksen nimeämän ohjausryhmän tehtävänä on ol-
lut ohjata Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavatyötä 
monipuolisella asiantuntemuksella.

Kaavan ja aluerakenteen periaatteita on käsitelty se-
kä viranhaltijoista koostuvissa yhteistyöryhmissä että 
luottamushenkilöille järjestetyissä tilaisuuksissa sekä 
ympäristöministeriön työneuvotteluissa ja viranomais-
neuvotteluissa. Vuorovaikutuksen vaiheet käsitellään 
tarkemmin kappaleessa 10.

1.2.3 Vaikutusten arviointi
Vaikutusten arvioinnin tehtävänä oli tuottaa vaihemaa-
kuntakaavan laatimiseen ja sen jatkosuunnitteluun tar-
vittavaa tietoa. Suunnittelijoille, osallisille sekä päättä-
jille tuotettiin myös tietoja kaavan toteuttamisen vai-
kutuksista, niiden merkittävyydestä sekä haitallisten 
vaikutusten lieventämismahdollisuuksista. Vaikutuk-
sia on arvioitu jatkuvasti vaihemaakuntakaavaproses-
sin edetessä. Arviointi on tukenut vaihtoehtojen laadin-
taa, kaavaratkaisun valintaa ja päätöksentekoa eri vai-
heissa. Vaikutusten arviointi on tärkeää alueiden jat-
kosuunnittelua varten. Vaikutuksia on arvioitu muun 
muassa jokaisen maankäyttövarauksen ja kaavamer-
kinnän osalta.

Vaikutuksia on arvioitu sillä tasolla ja tarkkuudel-
la kuin maakuntakaava yleispiirteisenä kaavana sekä 
maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää. Vaihemaakun-
takaavan vaikutusten arviointi on koottuna erillisessä 
Etelä-Karjalan 1.vaihemaakuntakaavan vaikutus-
ten arviointi (2014) -raportissa. 

Vaihemaakuntakaava arvioinnin kohteena 
Vaihemaakuntakaavan vaikutusten arviointi sisältää 
vaihemaakuntakaavan yhteisvaikutukset, kaavan kun-
kin teeman vaikutukset kootusti sekä yksittäisten kaa-
vamerkintöjen vaikutukset. Kaavamerkintöjen ja kaa-
vamääräysten vaikutukset on esitetty taulukkomuo-
dossa erillisellä liitteellä. Kaavaratkaisut on ryhmitel-

2014
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ty seuraavasti: Aluerakenne ja keskusverkko, Kauppa 
ja palvelut, Matkailu ja virkistys, Liikennejärjestelmä 
ja Erityisalueet.

Vaihemaakuntakaavan vaikutuksia on arvioitu seuraa-
viin vaihtoehtoisiin tilanteisiin verraten 
• ei tehdä mitään (0-vaihtoehto)
• varaudutaan vain paikalliseen ja seudulliseen kysyntään
• ei osoiteta vähittäiskaupan suuryksikköalueita
• vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus osoitetaan 
yksinomaan keskusta-alueille.

Valitun kaavaratkaisun vaikutuksia on suhteutettu 
vaihtoehtoihin läpäisevästi vaikutusten tarkastelun 
yhteydessä. On arvioitu myös, miten kaavan toteutu-
miseen ja kaavan vaikutuksiin vaikuttaa se, että mat-
kailijamäärät ja palvelujen kysyntä eivät kasva olete-
tulla tavalla, kasvu voi olla hitaampaa tai nopeampaa. 
On myös arvioitu millaisia vaikutuksia on vaihemaa-
kuntakaavassa esitetyllä vaiheistuksella. Vaihtoehto-
jen, matkailijamäärien ja palvelujen kysynnän olete-
tun poikkeavan kehityksen sekä vaiheistuksen tarkas-
telu liittyy etupäässä kauppaa ja palveluita koskeviin 
kaavaratkaisuihin.

Arvioitavat vaikutukset
Vaikutusten arvioinnissa on kaavan aihepiirejä käsit-
televä 1. vaihemaakuntakaavaan soveltuva vaikutus-
lista, joka sisältää seuraavat teemat: Vaikutukset alue- 
ja yhdyskuntarakenteeseen, vaikutukset liikenteeseen 
ja yhdyskuntahuoltoon, vaikutukset kauppaan ja muu-
hun elinkeinoelämään sekä palveluihin, vaikutukset 
talouteen, vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin se-
kä vaikutukset kulttuuriympäristöön ja ihmisten elin-
oloihin. Kaupan osalta vaikutuksia on arvioitu vielä 
tarkemmin. 

Edellämainittua vaikutuslistaa on käytetty johdon-
mukaisesti läpi koko arvioinnin. Vaikutuslistan läh-
tökohtana on ollut selkeyttää vaikutusten arvioinnin 
hyvin monimuotoista rakennetta. Vaihemaakuntakaa-
van maankäyttöratkaisujen teemoja on arvioitu Maan-
käyttö- ja rakennuslain (MRL) 28§:n sisältövaatimus-
ten mukaisesti sekä vaikutuksia on arvioitu MRL 9§ 
ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 1 §:n 
mukaisesti. Kaupan osalta on lisäksi otettu huomioon 
kauppaa koskevat MRL:n erityissäännökset MRL 71 
b§ ja 71 c§. Myös valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet on otettu huomioon koko kaava-alueen osal-
ta. Kaupan osalta on keskitytty niihin valtakunnallisiin 
alueidenkäyttötavoitteisiin, joista on ohjeistus ympä-
ristöministeriön julkaisussa 3/2013. 

Arvioinnissa on hyödynnetty ympäristöministeriön 
varsin tuoreiden oppaiden ohjeistusta sekä vaihemaa-

kuntakaavaa varten laadittujen selvitysten vaikutusten 
arviointeja. Periaatteena on ollut kaikkien merkittävien 
vaikutusten arvioiminen. Mikäli johonkin aluevarauk-
sen tai kohteeseen ei ole merkittäviä vaikutuksia tai vai-
kutukset ovat hyvin vähäisiä, ei niitä ole erikseen mai-
nittu. Vaikutuksia turvallisuustekijöihin sekä riskeihin 
ja haittoihin kuten tulvavaara-alueisiin ja ympäristöuh-
kiin sekä luonnonoloihin on käsitelty voimassa olevas-
sa kokonaismaakuntakaavassa (2011). Vaihemaakun-
takaavan vaikutuksia turvallisuustekijöihin käsitellään 
tarvittavilta osin vaikutusten arviointiraportissa. 

Aineisto
Vaihemaakuntakaavan vaikutusten keskeisen aineis-
ton muodostavat erillisselvitykset, joista tärkein osa on 
teetetty vaihemaakuntakaavan laadinnan tueksi. Kaup-
paa koskeva vaikutusten arviointi on toteutettu Ete-
lä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 
-selvityksen yhdessä ja liikenteen vaikutusten arvioin-
ti vaihemaakuntakaavan liikenneselvityksen yhteydes-
sä. Niiden keskeinen sisältö löytyy myös vaikutusten 
arviointi -raportista. Vaikutuksia naapurimaakuntiin 
on käsitelty vaikutusten arviointi -raportin yhteenve-
dossa. Keskeisiä selvityksiä kaupan osalta ovat vaihe-
maakuntakaavan kaupallinen ja liikenteellinen selvi-
tys, Venäjän ostovoimaan liittyvät selvitykset sekä lii-
kenne- ja viestintäministeriön ja sisäasiainministeriön 
Venäjän rajaliikenteeseen liittyvät ennusteet sekä Vii-
sumivapausselvitys ja viisumivapauden aluetaloudel-
liset vaikutukset. Myös maakunnassa laaditut luonto- 
ja maisemaselvitykset ovat olleet tärkeällä sijalla vai-
kutusten arvioinnissa. 

Lähdeaineisto on kokonaisuudessaan liitteenä 4.

Diskurssi Oy on käynyt läpi vaikutsen arviointi -rapor-
tin edistäen raportin selkeyttä.

1.3 Suunnittelualue ja kuntaliitokset
Etelä-Karjalan ensimmäinen vaihemaakuntakaava kä-
sittää koko maakunnan alueen. Kaavan maankäyttö-
tarpeet ja kaupan ohjaus koskevat kaikkia maakunnan 
yhdeksää kuntaa. Maakunnassa on tapahtunut muu-
toksia 2000 luvulla niin, että Parikkalan kunnasta tu-
li suurkunta Saaren kunnan ja Uukuniemen kunnan 
liityttyä Parikkalaan. Lappeenranta on laajentunut jo 
kahdesti, Joutsenon kaupungin liityttyä vuonna 2009 
ja Ylämaan kunnan liityttyä vuonna 2010 Lappeen-
rantaan. Vaihemaakuntakaavan aloitusvaiheessa, vuo-
den 2012 lopussa, kuntia oli kymmenen, mutta vuo-
den 2013 alussa yhdeksän, kun Suomenniemen kunta 
liityi Mikkeliin, Etelä-Savon maakuntaan. Kaavakar-
talla on osoitettu jo tehtyjen kuntaliitospäätösten mu-
kainen kuntajako. Laajempaa käynnissä olevaa kunta-
rakenneuudistusta ei ole ennakoitu kaavaratkaisuissa. 
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2.1 Vaihemaakuntakaavan sisältö ja pai no 
pisteet 
Vaihemaakuntakaavassa käsitellään pääosin kauppaa, 
matkailua, elinkeinoja ja liikennettä. Näiden teemojen 
osalta kaupan osuus on korostunut, koska maankäyttö- 
ja rakennuslain muutos kaupan osalta vaatii uuden tar-
kastelutavan koko kaupan palvelujen osalta. Kaupan 
osalta on laadittu Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja 
mitoitus vuoteen 2025 -selvitys sekä kaupan asiointiin 
ja muuhun liikenteeseen liittyvä Etelä-Karjalan vaihe-
maakuntakaavan liikenneselvitys. Matkailun ja elin-
keinojen osalta on laadittu erilaisia selvityksiä ja oh-
jelmia. Etelä-Karjalan liitossa on laadittu aikaisemmin 
valtatie kuuden ja valtatie 13 kehityskäytävän elinkei-
noelämän mahdollisuuksia koskeva selvitys sekä mat-
kailun kehittämistä varten matkailustrategia. Uusi Ete-
lä-Karjalan elinkeinostrategia valmistui syksyllä 2013. 
Myös kuntien ajankohtaiset matkailuhankkeet ja -ta-
voitteet sekä Suomen matkailustrategia 2020 on otet-
tu huomioon suunnittelussa. Syksyllä 2013 valmistui 
myös TAK Oy:n laatima Viisumivapauden vaikutuk-
set -selvitys, jonka alueelliset tarkastelut valmistuivat 
marraskuun 2013 loppuun mennessä.

Etelä-Karjalan vaihemaakuntakaavan maankäytön 
lähtökohtana oli vuonna 2011 vahvistettu Etelä-Kar-
jalan maakuntakaava. Venäjän talouden kehittyminen 
vahvisti maakunnan kehitystä ja erityisesti elinkeino-
rakenteen muutosta ja se toi uusia mahdollisuuksia 
Etelä-Karjalaan. Kehitys oli kaavan laadinnan aikana 

voimakasta ja voimassa oleva maakuntakaava (2011) 
oli jo vanhentunut kaupallisten palveluiden, elinkeino-
elämän ja rajaliikenteen uusia tarpeita silmälläpitäen. 

Maakuntaan oli tarve saada lisää kaupan, matkailun 
ja elinkeinoelämän palveluja turvamaan voimakkaan 
kasvun kysyntää. Kaupan ja matkailun palvelut ovat 
maakunnalle tärkeitä ja niistä muodostuu merkittävä 
osa maakunnan ulkomaan viennistä ja työpaikoista. 
Myös liikennejärjestelmän kehittäminen sekä rajalii-
kenteen ja sen infran parantaminen olivat perustekijöi-
tä, joilla voitiin parantaa rajaliikenteen joustavuutta ja 
liikenneturvallisuutta sekä varautua viisumivapauden 
aiheuttamaan liikenteen kasvuun. Vaikka vuonna 2015  
Venäjän taloudellinen taantuma onkin vähentänyt os-
tovoimaa Etelä-Karjalassa, kaavalla on varauduttu  tu-
levaan kehitykseen ja mahdolliseen viisumikäytäntö-
jen joustavuuteen ja mahdolliseen viisumivapauteen. 

Sijaintiaseman hyödyntäminen
Etelä-Karjalan maantieteellinen sijainti Venäjän ja tul-
liliiton rajalla, asettaa omat haasteensa ja mahdolli-
suutensa niin kaupalle, matkailulle, elinkeinoelämäl-
le kuin liikenneyhteyksillekin. Hyvät ja sujuvat lii-
kenneyhteydet ja uusi parannettu valtatie kuusi välil-
lä Lappeenranta–Imatra ovat yksi vireän elinkeinoelä-
män edellytyksistä ja alueelle tulon vetovoimatekijöis-
tä. Etelä-Karjalan etuna ovat myös useat rajanylitys-
paikat sekä toimivat vesi- ja raideliikenneyhteydet, 
myös alueen lentoliikennetoiminta kehittyi merkittä-

Kuva 3. Etelä-Karjalan 
1.vaihemaakuntakaavan 
kaava-alue ja kuntajako.

Kuva 4. Etelä-Karjalan asema 
on keskeinen EU:n ja Venäjän 
raja-alueella sekä Pietarin met-
ropolin vaikutusalueella (Nord-
regio).
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västi viime vuosien aikana ja Lappeenrannasta pää-
si lentäen suoraan muualle Eurooppaan useisiin koh-
teisiin. Lentojen määrä on viimeaikoina vähentynyt, 
mutta kentän kehittämistoimet ovat käynnissä. 

Aloittavien yritysten määrä kasvoi tasaisesti vaihemaa-
kuntakaavan laadinnan aikana Etelä-Karjalassa, vaikka 
muualla maassa uusia yrityksiä perustettiin kyseisenä 
aikana edellisvuosia vähemmän. Yhtenä vauhdittava-
na tekijänä on todennäköisimmin ollut rajan läheisyys.  
Myös Lappeenrannan yliopisto on kansainvälistynyt 
voimakkaasti ja yliopiston merkitys on suuri. Opiske-
lijoille tehtyjen haastattelujen perusteella Lappeenran-
ta on paras yliopistokaupunki Suomessa. 

Maakunnan sijainti Venäjän naapurina ja asema EU:n 
raja-alueena antaa maakunnalle oman leimansa ja luo 
mahdollisuuksia kehitykseen monilla elämän alueilla. 
Maakunta on lähin EU-alue suhteessa Venäjään ja Ve-
näjän markkinoihin. Lisäksi alue on turvallinen ja va-
kaa ympäristö yrittäjille harjoittaa toimintaansa Venä-
jälle. Viimevuosina myös venäläiset ovat alkaneet in-
vestoida Etelä-Karjalaan. Koko maakunta, erityisesti 
Imatra ja Lappeenranta, toimii EU:n ja Venäjän koh-
tauspaikkana. Esimerkiksi Rauhan ja Imatran kylpy-
län sekä Ukonniemen matkailualueiden kehittymisen 
myötä Imatran alueen matkailun vetovoima on kasva-
nut merkittävästi. 

Vaihemaakuntakaavan laadinnan aikana Etelä-Karja-
laan suuntautuva rajaliikenne jatkoi kasvuaan. Kaikil-
la liikenteen rajanylityspaikoilla oli jo kapasiteettion-
gelmia sekä henkilö- että tavaraliikenteen osalta. Suo-
men kautta kulkevan transitoviennin arvo oli vuonna 
2011 noin 20,7 miljardia euroa ja liikenne kasvoi jat-
kuvasti rajaliikennettä välittävillä teillä. Myös henki-
löliikenteen osalta kasvu jatkui voimakkaana ja odo-
tettavissa oli merkittävä liikenteen lisäys mahdollisen 
viisumivapauden myötä. Vain viiden prosentin vuotui-
nen minimikasvu puolitoistakertaistaisi henkilöliiken-
teen määrän vuoteen 2020 mennessä, jolloin rajan ylit-
täisi noin 14 miljoonaa matkustajaa. Vaihemaakunta-
kaavan laadinnan aikana kasvu oli jo paikoitellen yli 
20 prosenttia vuodessa.

Vuonna 2012 tehtiin rajanylityksiä Kaakkois-Suo-
men rajanylityspaikoilla lähes 10 miljoonaa. Vuon-
na 2013 määrä nousi 10 miljoonaan jo marrakuun lo-
pulla. Päiväkohtaisesti alle 22 000 matkustajaan jää-
dään vain harvoin ja viikonloppuisin päiväkohtainen 
ylittäjämäärä on poikkeuksetta 30 000–40 000 mat-
kustajaa. TAK Oy:n selvityksen mukaan vuonna 2011 
kaikista venäläisistä matkustajista noin 60 prosenttia 
saapui Etelä-Karjalaan. Rajaliikenne-ennusteiden mu-
kaan vuonna 2025 noin 70 prosenttia kaikista venäläi-

sistä matkustajista saapuu Etelä-Karjalaan. 

Valtakunnalliset tavoitteet
Maakuntakaavoituksessa on otettu huomioon myös 
valtakunnallisia tavoitteita ja strategioita, kuten raken-
nepoliittinen ohjelma sekä ilmasto- ja energiatavoit-
teet. Rakennepoliittisen ohjelman tarkoituksena on 
vahvistaa talouden kasvuedellytyksiä ja sillä kurotaan 
umpeen julkisen talouden kestävyysvajetta. Liikenne-
poliittinen selonteko (2012) ohjaa tärkeiden tiehank-
keiden suunnittelua ja edistämistä. Suomen matkai-
lustrategia 2020 – 4 hyvää syytä edistää matkai-
lutoimialojen kehitystä (TEM) ja valtioneuvoston 
periaatepäätös Suomen matkailupolitiikasta (2011, 
TEM) asettavat kansallisia lähtökohtia matkailun ke-
hittämiselle ja edistämiselle. Myös matkailun edistä-
miskeskuksella on oma strategiansa matkailun kehit-
tämiseksi. Muita kansallisia lähtökohtia, joita otettiin 
huomioon vaihemaakuntakaavan suunnittelussa, ovat 
muun muassa jätesuunnitelmat ja kestävää kehitystä 
edistävät suunnitelmat.

 Kaupan ja liikenteen kannalta keskeisiä valtakunnal-
lisia selvityksiä ovat:
• Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus (Ympä-
ristöhallinnon ohjeita 3/2013)
• Kaupan sijainnin ohjauksen arviointityöryhmän ra-
portti (Ympäristöministeriön raportteja 21/2009)
• Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppa (Ympä-
ristöministeriön raportteja 16/2008)
• Kauppa maakuntakaavoituksessa (Ympäristömi-
nisteriön raportteja 23/2007)
• Kauppa kaavoituksessa (Ympäristöopas 115, Ym-
päristöministeriö 2004)
• Katja Kontio, Tuomas Santasalo: Suositus paljon ti-
laa vaativan erikoistavaran kaupan tulkinnasta (Maan-
käyttö- ja rakennuslaki 2000. Opas 2. Ympäristömi-
nisteriö 2000).
• Suomen ja Venäjän välinen liikenne 2020 ja 2030 
– Ennuste talouden ja liikenteen kehityksestä (Liiken-
ne- ja viestintämisteriö, 2012)
• Kasvavan rajaliikenteen hallinta (Sisäasiainminis-
teriön julkaisut 42/2012) 
• Viisumivapauden vaikutukset -mahdollisen EU:n 
ja Venäjän välisen viisumivapauden vaikutukset ve-
näläisten Suomen -matkailuun (TAK ja Itä-Suomen 
yliopisto, 2013).

2.2 EteläKarjala pähkinänkuoressa 

2.2.1 Yhdyskuntarakenteen kehittyminen
Etelä-Karjalan ydinalueen muodostavat Imatra ja Lap-
peenranta, joiden ympärillä sijaitsevat Lemi, Luumä-
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ki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Tai-
palsaari. Maakunta on Suomen kaakkoisin rajamaa-
kunta Saimaan ja valtakunnan rajan välissä. Etelä-Kar-
jala on lähin EU-alue suhteessa Venäjän markkinoi-
hin. Yhteistä rajaa on Venäjän kanssa 185 km ja maa-
kunnassa on kolme kansainvälistä rajanylityspaikkaa 
ja neljäs avattaneen lähivuosina. Pietarin metropoli-
alue 7 miljoonan kokonaisasukasmääränsä kanssa on 
lähempänä Imatraa ja Lappeenrantaa kuin Helsinki. 

Etelä-Karjalan naapurimaakuntia ovat Kymenlaakso, 
Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala sekä rajanaapurialuei-
na ovat Venäjän Leningradin Oblastin alue sekä Kar-
jalan tasavallan alue. 

Etelä-Karjalan maakunnassa on kaksi seutukuntaa, 
Lappeenrannan ja Imatran seutukunnat. Lappeenran-
nan ja Imatran kaupunkien muodostaman ydinalueen 
osuus väestöstä on yli 70 prosenttia ja työpaikoista yli 
80 prosenttia. Myös maaseutukunnissa väestö ja työ-
paikat keskittyvät entisestään keskuksiin. 

Laatukäytävä sekä seutukeskusten ja kuntakeskus-
ten kehittämisvyöhykkeet
Maakunnan ydinalue on voimassaolevassa maakun-
takaavassa (2011) Etelä-Karjalan laatukäytävä, jolle 
suurin osa maakunnan väestöstä sijoittuu. Laatukäytä-
vän tavoitteena on eheyttää hajanaista maakunnan yh-
dyskuntarakennetta keskeisellä Imatra–Lappeenranta 
työssäkäyntialueella. Vaihemaakuntakaavassa tuetaan 
laatukäytävän tavoitteita. 

Laatukäytävän keskuskaupunkeina ovat Lappeenran-
ta ja Imatra. Muut laatukäytävän tämänhetkiset kun-
nat Taipalsaari ja Ruokolahti, ovat laatukäytävän alue-

keskuksia. Laatukäytävän tavoitteena ovat laadukas 
infrastruktuuri ja kehittynyt elinkeinoelämä sekä ve-
tovoimaiset matkailualueet, houkuttelevat asuinym-
päristöt ja korkeatasoinen palvelutarjonta. Kantavana 
teemana laatukäytävässä ovat monimuotoinen asumi-
nen, laadukkaat palvelut, kehittyneet työpaikka-alu-
eet sekä hyvät ja monipuoliset liikenneyhteydet, jos-
ta Lappeenranta–Imatra laatuväylä, valtatie kuusi, on 
jo toteutunut. 

Laatukäytävän ulkopuolella tavoitteena ovat elinvoi-
maiset seutukeskukset Luumäen Taavetti, Savitaipa-
le ja Parikkala sekä kehittyvät kuntakeskukset Lemi 
ja Rautjärven Simpele. Lisäksi tavoitteena on elinvoi-
mainen maaseutu, jossa toimivat maaseudun palvelu-
keskukset, kehittynyt vesihuolto ja kattava laajakais-
ta tarjoavat alueen asukkaille työpaikkoja ja palvelu-
ja. Voimassaolevan maakuntakaavan (2011) seutukes-
kusten kehittämisvyöhykkeet antavat seutukeskuksille 
samantyyppiset kehittämisen tavoitteet kuin laatukäy-
tävällä on ja kuntakeskusten kehittämisvyöhykkeiden 
tavoitteena on eheyttää pienempien kuntien yhdyskun-
tarakennetta sekä saada asumista ja palveluja kunta-
keskuksiin ja niiden lähituntumaan. Vaihemaakunta-
kaavalla tuetaan näitä tavoitteita. 

2.2.2 Väestömäärän kehittyminen
Etelä-Karjalan epävirallinen väestötavoite on 132 000 
henkeä vuoteen 2030 mennessä. Tämä tavoite voi to-
teutua sillä edellytyksellä, että asetettu työpaikkata-
voite toteutuu työpaikkojen kokonaismäärän sekä 
maakunnan keskeisten toimialojen osalta. Tilastokes-
kuksen trendilaskelma lupaa vuodelle 2030 väkiluvuk-
si 130 000 henkeä. Tilastokeskuksen väestöennusteen 
mukaan maakunnan väestö vähenee noin 1 400 asuk-
kaalla eli noin prosentin vuoteen 2025. Tilastokeskuk-
sen ennuste ei kuitenkaan huomioi rajaliikenteen, kau-
pan ja matkailun kehittymisnäkymiä, mitkä toteutues-
saan edellyttävät myös paljon uusia työpaikkoja, mi-
kä taas vaikuttaa väestönkehitykseen. Tästä syystä vai-
hemaakuntakaavan liikenneselvityksen kuntakohtai-
sen väestöennusteen pohjaksi on otettu tilastokeskuk-
sen ennuste korjattuna niin, että Etelä-Karjalan asu-
kasmäärä säilyy nykyisellään eli asukkaita olisi noin 
133 000 vuonna 2015.

Maakunnan sisäisessä väestön kehityksessä hallitse-
va piirre on ollut väestön keskittyminen kaupunkei-
hin ja kaupunkien läheiselle maaseudulle. Suhteelli-
sesti eniten väestömäärä kasvaa Taipalsaarella, mutta 
myös Lemi ja Lappeenranta kasvattavat väkilukuaan. 
Maakunnan ikärakenne muuttuu näkyvästi. Lasten ja 
työikäisten ikäpolvet supistuvat, vanhusten osuus taas 
kasvaa, mikä lisää tarvetta keskusta-asumiseen ja lähi-

Kuva 5. Etelä-Karjala Venäjän rajamaakuntana

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava  
Kaavaselostus 

15



palveluihin. Kuntien välinen muuttoliike on kerännyt 
väkeä ydinalueelle ja sen naapurikuntiin. Ydinalueen 
väestönlisäys on myös osaltaan seurausta 90-luvulta 
asti vahvistuneesta maahanmuutosta.

Siirtolaisuus on tasannut muun muuttoliikkeen tappi-
oita. Merkittävin muuttoliike tapahtuu maahanmuu-
ton seurauksena Venäjältä. Muuttovoitto vaikuttaa kui-
tenkin viiveellä väestönlisäykseen sekä palveluraken-
teeseen. 

Maakunnan asukkaiden osuus voi kuitenkin kasvaa 
palvelujen volyymin kasvaessa. Kun lasketaan esi-
merkiksi kaupan ostovoimaa, asukkaiden osuus koko 
laskennallisessa liiketilan lisätarpeessa on pieni. Täs-
sä arviossa on kuitenkin epävarmuustekijöitä, koska 
väes töennusteen pohjana on käytetty Tilastokeskuk-
sen ennustetta ja ennuste pohjautuu menneeseen tren-
diin eikä ota huomioon muun muassa yhteiskunta- tai 
aluepoliittisten päätösten vaikutusta tulevaan väestön-
kehitykseen. Väestön kehitykselle on olemassa positii-
visia näkymiä, mikäli venäläisten matkailijoiden mää-
rä kasvaa alueella ennustetulla tavalla. Tuolloin erilai-
sia kaupan, matkailun ja elinkeinojen palveluja tarvi-
taan merkittävästi enemmän. Näitä työpaikkoja ei pys-
tytä täyttämään paikallisväestön voimin, vaan alueelle 
tarvitaan uusia asukkaita ja uutta työvoimaa. 

2.2.3 Teknisen huollon toimivuus
Kasvava matkailu ja siitä aiheutuva voimakas kaupan- 
ja matkailualueiden kehittyminen edellyttävät hyvää 
vesi- ja energiahuollon toimivuutta tuoden kunnille jä-
te- ja vesihuollon kehittämispaineita.

Etelä-Karjalan vesihuollon kehittämissuunnitelma 
2013–2050 valmistui toukokuussa 2013. Kehittämis-
suunnitelman mukaan Etelä-Karjalassa on riittävät ve-
sivarat kattamaan alueen kasvava vedentarve myös tu-
levaisuudessa. Maakunnan vesihuolto on pääosin Sal-
pausselän pohjavesien varassa. Pohjavesien laadun 
varmistamiseksi tulee koko alueella kiinnittää erityis-
tä huomiota pohjaveden suojeluun, jotta vesivarat saa-
daan säilytettyä käyttökelpoisina myös tulevaisuudes-
sa. Myös vedenhankintaan käytettävien pintavesien 
suojeluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Jätevesien osalta Imatralla on oma puhdistamo ja Lap-
peenrannan jätevesien käsittelyasia on selvityksen al-
la. Lappeenrannan Energia Oy käynnisti Toikansuo-
Vuoksi siirtoviemärihankkeen ja jätevesien käsittelyn 
ympäristövaikutusten arviointi (YVA) menettelyn. 
YVA:ssa tarkastellaan toteuttamiskelpoiset ratkaisut 
Lappeenrannan jätevesien käsittelylle. Lopullista to-
teuttamisratkaisua ei ole vielä päätetty.

Etelä-Karjalan energiahuollon omavaraisuusaste on 
huomattavasti maan keskitasoa korkeampi. Metsäteol-
lisuudella ja kattavalla maakaasuverkostolla on ener-
giatasoon merkittävä vaikutus. Yhdyskuntarakenta-
miseen liittyen pienien lämpölaitosten merkitys tulee 
kasvamaan. Fossiilisten polttoaineiden käytön ennus-
tetaan laskevan ja vaihtoehtoisten uusiutuvien energia-
lähteiden osuus tulee nousemaan. 

Tuulivoimaan on panostettu ja seitsemän tuulimyllyä 
on toteutettu Lappeenranta–Imatran valtatien varrel-
le. Tuulivoimayleiskaavoja on laadittu Ruokolahdel-
le ja Lemille. Myös alueella toimivat metsäteollisuus-
yritykset ovat panostaneet viime vuosina uusiutuvan 
energian tuotantoon ja kehittämiseen.

Tietoliikenteen kehittämisen tavoitteeksi on asetettu 
laajakaistan toteuttaminen kaikkien ulottuville. Va-
lokuiturakentamisen toivotaan tulevan osaksi muu-
ta maankäytön suunnittelua ja teknistä huoltoa. Laa-
jakaistaa edistetään erityisesti keskeisellä laatukäytä-
vän alueella, seutu- ja kuntakeskuksissa sekä kehitty-
villä kyläalueilla. 

Kaava-alueella on korkeapaineista maakaasun siirto-
putkistoa, kaksi maakaasun julkista tankkausasemaa 
(Imatralla ja Lappeenrannassa) sekä maakaasun jake-
luyhtiöiden ja käyttäjien maakaasuputkistoja. Lisäksi 
Imatralla sijaitsee Räikkölän kompressoriasema. Ra-
kennusten ja rakenteiden suojaetäisyyksistä ja muista 
maakaasun käyttöön ja turvallisuuteen liittyvistä asi-
oista säädetään maakaasun käsittelyn turvallisuudesta 
annetussa asetuksessa (551/2009). Tankkausasemiin 
sovelletaan maa- ja biokaasun tankkausasemien suun-
nitteluohjetta. Maakaasulinjalla ei saa harjoittaa toi-
mintaa, josta on haittaa tai vaaraa maakaasuputkille. 
Rakentaminen tai muu toiminta maakaasuputkiston lä-
heisyydessä on rajoitettua asetuksen 551/2009 tai si-
tä korvaavan säädöksen/lainkohdan mukaisesti. Käy-
tettävissä olevien tietojen perusteella alueluokitus ei 
aseta rajoituksia vaihemaakuntakaavassa osoitetuille 
maakäyttöratkaisuille. Maakaasulinjaa koskevat rajoi-
tukset tulee huomioida tarkemmin yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa.

2.3 Toimintaympäristön kehittyminen 

2.3.1 Kauppa ja matkailu
Etelä-Karjalan monipuoliset palvelut ovat houkutel-
leet usean vuoden ajan venäläisiä ostosmatkailijoita 
maakuntaan. Lappeenranta oli pitkään Helsingin tax 
free -myynnin tuntumassa ja joinakin kuukausina se 
ylitti Helsingin myynnin. Lisäksi Imatra piti listan 
kolmatta sijaa tax free -myynnillään ja siellä kaupan 
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kasvu voimistui entisestään vuoden 2014 aika-
na. Rajanylitysmäärät kasvoivat vuosi vuodelta. 
Vuonna 2013 kaikista Kaakkois-Suomen rajany-
lityspaikoista Imatralla kasvu oli voimakkainta.

• Venäläiset käyttivät rahaa Suomessa vuonna 
2012 yhteensä 1,153 miljardia euroa, tuoteostoi-
hin 879 miljoonaa euroa ja palveluihin 274 mil-
joonaa euroa.
• Venäläiset käyttivät rahaa Lappeenrannan 
seudulla vuonna 2012 yhteensä 271 miljoonaa 
euroa, tuoteostoihin 246 miljoonaa euroa ja pal-
veluihin 25 miljoonaa euroa.
• Venäläiset käyttivät rahaa Imatran seudulla 
vuonna 2012 yhteensä 85 miljoonaa euroa, tuoteos-
toihin 49 miljoonaa euroa ja palveluihin 36 miljoo-
naa euroa.

Venäläisten ostosmatkailu tulisi nähdä, ei ainoastaan 
Etelä-Karjalan mahdollisuutena, vaan koko Suomen 
kaupallisen verkon ja elinkeinoelämän kehittämisen 
mahdollisuutena. Esimerkiksi Pietarin alueen vaiku-
tus näkyy pääkaupunkiseudun lisäksi esimerkiksi Jo-
ensuun kaupunkiseudun palvelutarjonnan kehittämi-
sessä. Lisäksi huomioitavaa on Etelä-Karjalan toimin-
taympäristön suuret edut rajan ja rajan lähellä olevi-
en suurten kaupunkien ostovoiman hyödyntämisessä.

Etelä-Karjalassa on viime vuosina tehty mittavia in-
vestointeja matkailupalveluiden kehittämiseen. Ho-
liday Club Saimaan rakentaminen Rauhaan ja siihen 
liittyvät muut investoinnit, Imatran kylpylän ja Ukon-
niemen alueen merkittävä matkailun, loma-asumisen 
ja urheilupalveluiden kehittäminen sekä Lappeenran-
nan Huhtiniemen kylpylähotellihanke on valmistelus-
sa. Lisäksi kesällä 2012 Rauhan alue sai toimia loma-
asuntomessujen isäntänä. 

Venäläisten suosimat kauppakeskukset Lappeenran-
nassa ohittivat vuonna 2012 tax free -myynnissä pää-
kaupunkiseudun kauppakeskukset, Jumbon ja Itä-
keskuksen. Galleria oli jo kolmatta vuotta peräkkäin 
maan kauppakeskusten ykkönen tax free -myynnissä, 
toiseksi sijoittui Lappeenrannan Opri -kauppakeskus 
ja viidennellä sijalla oli Lappeenrannan Family-Cen-
ter kauppakeskus. Kaikki kolme painottuivat muotiin 
ja vaatteisiin, eikä niiden tuotevalikoimaan kuulu päi-
vittäistavaroita lainkaan. Oprin tax free -myynti kas-
voi 13 prosenttia ja Gallerian kasvu oli 9 prosenttia 
vuonna 2012. Euromääräiset myyntiluvut ovat salai-
sia, mutta venäläisten keskiostos on ollut kauppakes-
kusten mukaan huomattavasti suurempi kuin suoma-
laisten keskiostos.

Lappeenrannan kauppakeskusten myynti liikeneliö-
metriä kohden on suurta pääkaupunkiseudun kilpai-

lijoihin verrattuna. Galleriassa vuokrattavaa liiketilaa 
on vain 12 000 ja Oprissa 7000 neliötä. Esimerkiksi 
Jumbossa neliöitä on Galleriaan verrattuna seitsenker-
taisesti eli 85 000 neliötä. 

Pietariin ovat jo rantautuneet käytännössä kaikki Suo-
messakin edustettuina olevat vaateketjut. Valikoimissa 
on eroja ja varsinkin luxustuotteet ovat Suomen kau-
poissa edullisempia. Tax free tekee ostoksista entistä 
edullisempia. Monet venäläiset ovat perustelleet Suo-
meen suuntautuneet ostosmatkansa sillä, että tavarat 
ovat Suomessa edullisempia ja laatuun voi luottaa. 
Lappeenrannan tax free- kauppa oli 94 miljoonaa ja 
Helsingissä se oli 100 miljoonaa euroa vuonna 2012. 
Imatran ja Lappeenrannan yhteenlaskettu tax free 
-kauppa oli 114 792 miljoonaa euroa vuonna 2012.

Tax free ei kerro koko totuutta venäläisten Suomeen 
jättämistä euroista. Esimerkiksi hotelli- ja ravintola-

Kuva 7. Tax Free -myynti paikkakunnittain vuonna 2013
Lähde: Global Blue

Tax free myynti paikkakunnittain 2013

Muutos % 
2013 / 2012

Osuus % 
v. 2013

Helsinki -1 % 30,5 %

Lappeenranta 2 % 29,0 %

Imatra 25 % 7,8 %

Joensuu 10 % 4,3 %

Kotka 2 % 3,8 %

Vantaa -4 % 3,0 %

Rovaniemi 21 % 2,9 %

Kouvola 27 % 2,0 %

Kajaani 8 % 1,7 %

Lahti -7 % 1,3 %

Savonlinna -1 % 1,0 %

Kuopio 14 % 1,0 %

Mikkeli 0 % 0,9 %

Hamina 16 % 0,9 %

Espoo -12 % 0,8 %

Muut 12 % 9,0 %

Total 4 % 100,0 %

Tax free myynti suhteutettuna alueen asukaslukuun 
(€/asukas)

Kuva 6. Kuvassa on esitetty tax free -myynti suhteutettuna asukaslukuun. 
Imatran ja Lappeenrannan myynti on tässä valossa selvästi Helsinkiä suu-
rempi.

€/asukas

Tietolähde: Global Blue Finland 2013
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palvelut jäävät tax freen ulkopuolelle. Eivätkä kaikki 
edes hae tax free-palautusta lainkaan, koska eivät ha-
lua jonottaa rajalla. Tax freen ulkopuolelle jää myös 
merkittävästi lisääntynyt invoice-kauppa, joka on lä-
hes puolet tax free -kaupan rahamäärästä. Invoice-kau-
passa palautuksen saa vasta seuraavan Suomen mat-
kan yhteydessä. Invoice-menetelmä on ostajalle edul-
lisempi kuin tax free. Sitä käyttävät säännöllisesti Suo-
messa käyvät venäläiset. Menetelmää suositaan pal-
jon esimerkiksi rauta-, elektroniikka- ja urheiluväline-
kaupoissa. Myös venäläisten suosimissa Rajamarket, 
Scandinavian Market, Disas fish ja Lidl sekä muissa 
vastaavantyyppisissä liikkeissä invoice on paljon käy-
tetty menetelmä. Etelä-Karjalassa joissakin tavarata-
loissa ja liikkeissä on jo mahdollista maksaa ostokset 
ruplilla. Myös rahanvaihtopaikkoja on perustettu suu-
rempiin ostoskeskuksiin.

Kuva 8a. Tax free-myynnin kehitys Lappeen ran nassa ja Imat-
ralla vuosina 2003–2013. 

Tax free myynnin kehitys vuosina 2003–2013
Lappeenranta – Imatra
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Kuukausittaiset tax free myynnit v. 2012 – 2013 kaupungeittain 
(verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan)

Kuva 8b.  Kuukausittaiset tax free -myyn nit kau pun geittain v. 2012 – 2013.
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2.3.2 Liikennejärjestelmä ja rajaliikenteen 
kehit tyminen
Etelä-Karjalan kilpailukyvyn kannalta keskeisiä tee-
moja ovat sujuvat, toimivat ja tehokkaat liikenneyhtey-
det sekä matka- ja kuljetusketjut, sujuvat rajaliiken-
neyhteydet ja toimiva kaupunkiliikennejärjestelmä.  
Tärkeinä pidetään myös liikenneympäristön palve-
luita ja kehittyneitä tavarakuljetuksia ja monipuolista 
kuljetusverkostoa. Kestävän kehityksen mukaista oli-
si keskittää tavarakuljetuksia raide- ja vesiliikenteelle 
sekä kehittää pääliikennemuotojen yhteistä verkostoa. 
Kaksoisraide Luumäeltä Imatralle, Saimaan kanavan 
ja syväväylästön sekä satamaverkoston kehittäminen, 
antavat hyvät mahdollisuudet multimodaaliselle kul-
jetusjärjestelmälle.

Toimivilla kansainvälisillä liikenneyhteyksillä on suu-
ri merkitys Etelä-Karjalassa ja koko Suomessa. Suo-
men maarajojen yli tapahtuvasta liikenteestä elinkei-

noelämän kannalta merkittävintä on Kaakkois-Suo-
men kautta kulkeva Venäjän liikenne. Tärkeimpinä 
yhteyksinä voidaan pitää valtatie kuutta ja Karjalan 
rataa sekä rajanylityspaikoille, satamiin ja pohjoiseen 
päin johtavia pääväyliä ja ratoja. 

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson liitto sekä Kaakkois-
Suomen ELY-keskus laativat yhdessä vuonna 2012 
Kaakkois-Suomen rajaliikenteen sujuvuuden edistä-
misen toimenpiteitä koskevan esitteen. Mukana työssä 
olivat Tulli ja Rajavartiolaitos sekä muita alueen kes-
keisiä toimijoita. ENPI-ohjelma mahdollisti rajanyli-
tyspaikkojen kapasiteetin merkittävän parantamisen.

Rajaliikenteen kasvu
Rajavartiolaitoksen alustavien tilastojen mukaan 
Kaakkois-Suomessa kirjattiin vuonna 2013 lähes 10,4 
miljoonaa rajanylitystä. Aiempi ennätys, 9,6 miljoo-
naa, oli vuodelta 2012. Liikennettä oli eniten Nuija-
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maan rajatarkastusasemalla, jossa laskettiin lähes 3,7 
miljoonaa ylitystä. Kasvuluvut vaihtelevat muutamas-
ta prosentista lähes 15 prosenttiin. 

2.3.3 Tavaraliikenteen kehittyminen 
Suomen ja Venäjän välinen liikenne 2020 ja 2030, 
Ennuste talouden ja liikenteen kehityksestä, liiken-
ne- ja viestintäministeriön julkaisun mukaan raja-ase-
mien Vaalimaa, Nuijamaa ja Imatra kautta tavaraa kul-
jetetaan huomattavasti enemmän Suomesta Venäjäl-
le päin. Tilanne on päinvastainen raja-asemilla Parik-
kala, Niirala ja Vartius. Vaalimaan ja Nuijamaan raja-
nylityspaikoilla näyttäisi olevan eniten kasvupaineita. 
Imatran raja-aseman kehittäminen helpottanee jatkos-
sa näiden asemien mahdollista ruuhkautumista. En-
nusteen mukaan tiekuljetukset raja-asemilla kasvavat 
vuoteen 2020 mennessä noin 30 prosenttia ja vuoteen 
2030 mennessä noin 50 prosenttia. 

Rautatiekuljetukset kasvaisivat edellä mainitun julkai-
sun mukaan huomattavasti vähemmän. Eniten kasvua 
on HaminaKotkan satamassa, jossa kuljetuksille oli-

Raskaan liikenteen ajoneuvot KaakkoisSuomen 
rajanylityspaikoilla v. 2007 – 2013

Kuva 11. Rajanylitykset raskaan liikenteen ajoneuvot

Kevyet ajoneuvot KaakkoisSuomen rajanylitys
paikoilla v. 2007 – 2013

Kuva 10. Rajanylitykset kevyet ajoneuvot
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Kuva 9. Imatra–Nuijamaan liikenne kasvaa kovaa vauhtia, tren-
di on huomattavasti jyrkempi kuin Vaalimaalla.

Matkustajamäärät rajaasemilla v. 2008 – 2013 
(saapuvat + lähtevät)
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Tilastolähde: Rajavartiolaitos ja Tulli , 2013

si potentiaalia kasvaa yli 2,5 kertaa nykyistä kuljetus-
määrää suuremmaksi vuoteen 2030 mennessä (muu-
alla kasvu 20–35 prosenttia). Uuden rikkidirektiivin 
myötä Saimaan kilpailukyky tulee kasvamaan meri-
satamiin verrattuna ja näin lastit kestävät hinnallisesti 
useamman käsittelyn satamissa. 

Uusiutuvan energian kasvavan käytön ja kysynnän 
myötä myös materiaalikuljetukset tulevat varmasti li-
sääntymään maakunnan teillä. Logistiikka-alueiden 
laajennukset sekä metsäenergiaterminaalien rakenta-
minen voivat tällöin tulla ajankohtaiseksi.

Liikenne- ja viestintäministeriön ennusteen mukaan 
Venäjän kuljetusten kuljetussuorite Itämerellä ja Poh-
janmerellä kasvaisi vuoteen 2020 mennessä noin 20 
prosenttia ja vuoteen 2030 mennessä noin 70 prosent-
tia. Venäjän kuljetusten suorite Suomen tie- ja rata-
verkolla kasvaisi vuoteen 2020 mennessä noin 20 pro-
senttia ja vuoteen 2030 mennessä noin 70 prosenttia. 
Venäjän ulkomaankaupan kuljetuksiin liittyvä kulje-
tussuorite Suomen tieverkolla on noin 5–8 prosent-
tia Suomen tieverkon tavaraliikenteen kokonaissuorit-
teesta. Suomen rataverkolla Venäjän kuljetukset muo-
dostavat noin 30–35 prosenttia rautateiden tavaralii-
kenteen kokonaissuoritteesta.

Maanteiden henkilöliikenteestä noin 80 prosenttia kul-
kee Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta ja vaikka 
virallisten raja-asemien määrä todennäköisesti lisään-
tyykin ajan mittaan niin päämatkustajavirrat kulkevat 
edelleen Vaalimaan, Nuijamaan, Imatran sekä Niiralan 
ja Vartiuksen kautta. Raskaan liikenteen ajoneuvois-
ta, ja siten niin kutsutusta ammattiliikenteestä noin 90 
prosenttia kulkee Kaakkois-Suomen kautta.

Rautateiden henkilöliikenne kulkee nykyisin Vainik-
kalan kautta, mutta tulevaisuudessa on mahdollista, 
että joitain tilausjunia tai erityisaikatauluvuoroja aje-
taan myös esimerkiksi Imatran tai Niiralan raja-ase-
mien kautta.
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2.3.4 Kokonaisliikenne ja sen kehittyminen
Maakunnassa on monenlaista ja -tasoista liikennettä. 
Keskeinen työssäkäyntialue tuottaa merkittävän mää-
rän pendelöijiä muutenkin vilkkaalle laatukäytäväalu-
eelle. Alueen teollisuus tuo raaka-ainekuljetuksia ja 
tavarakuljetuksia liikenneväylille. Rajaliikenne lisää 
merkittävästi sekä raskasta tavaraliikennettä että hen-
kilöliikennettä pääväylille jo nykytilanteessa. Tulevai-
suuden ennusteissa rajaliikenteen määrän kasvu jat-
kuu voimakkaana joten liikenne lisääntyy entisestään.

Etelä-Karjalan liikenteen kannalta suuret muutok-
set liittyvät rajaliikennemäärän kasvuun. Kotimaisen 
henkilöliikenteen näköpiirissä olevat muutokset jää-
vät suhteellisesti varsin pieniksi, eikä niillä ole mer-
kittävää vaikutusta tie- ja katuverkon kuormittumiseen 
tai toimivuuteen. Rajaliikenteen kehityksen arviointiin 
liittyy huomattavasti epävarmuutta. Vaihemaakunta-
kaavan liikenneselvityksen maltillisen kasvun ske-
naarion mukaisten liikennemäärien saavuttamista voi 
pitää melko todennäköisenä ja voimakkaan kasvun 
skenaarion toteutumista pitkällä aikavälillä mahdol-
lisena, johon on syytä kuitenkin varautua. 

Etelä-Karjalan vaihemaakuntakaavan liikenne-
selvityksen mukaan rajaliikenteen voimakkaan kas-
vun skenaariossa liikennemäärien kasvu Lappeenran-
nan ja Imatran keskustoissa aiheuttaa suurella toden-

Kuva 12. Pendelöinti. Kuntien taajamista 
suuntautuva työssäkäynti ydinalueelle on 
lisääntynyt eniten Taipalsaarelta, Ruoko-
lahdelta, Lemiltä ja Parikkalasta. Ihmiset 
ovat valmiita kulkemaan pidempiä työmat-
koja, jotta voivat asua mieleisessään, rau-
hallisessa ja tasokkaassa asuinympäris-
tössä, joka usein sijaitsee kauempana työ-
paikkakeskittymistä.

Kuntien välinen työssäkäynti v. 2011

Lähde: Tilastokeskus, 2011

näköisyydellä vakavia sujuvuusongelmia. Lappeen-
rannan keskustaan saapuvan liikenteen määrä kasvaa 
voimakkaan kasvun skenaariossa kokonaisuudessaan 
noin 20 000 autoa/vrk, mikä vastaa suuruusluokaltaan 
Kauppakadun nykyistä liikennettä. Imatran keskustan 
tai sen kautta kulkevan liikenteen kokonaismäärä kas-
vaa voimakkaan kasvun skenaariossa noin 15 000 au-
toa/vrk. Liikennemääräennusteita, vaikutusten arvioin-
tia ja päästöjä käsitellään tarkemmin vaihemaakunta-
kaavan liikenneselvityksessä sekä vaikutusten arvioin-
tiraportissa.

2.3.5 Elinkeinoelämän kehittyminen
Elinkeinoelämä ja yritystoiminta pitävät alueet hen-
gissä
Suurteollisuuden työpaikat ovat vähentyneet Etelä-
Karjalasta 60 prosenttia viimeisen 30 vuoden aikana. 
Etelä-Karjala on tulevaisuudessa entistä enemmän pk-
yritysten varassa, josta kauppa ja matkailu ovat mer-
kittävässä roolissa. Suuryritysten osuus työllistäjänä 
on alle kaksi prosenttia ja tulevaisuudessa määrä vä-
henee toimintojen siirtyessä ulkomaille. Pk-yritykset 
työllistävät Etelä-Karjalassa noin 30 000 henkilöä. 
Yksityisen sektorin työpaikoista 98 prosenttia on pk-
yrityksissä ja työpaikkojen kasvu on lähes kokonaan 
niiden varassa. Etelä-Karjalan pk-yritykset tuovat alu-
eelle mittavan määrän kuntien verotuloja sekä ostovoi-
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Kuva 13. Kasvava rajaliikenne aiheuttaa merkittävää lisäliikennettä pääväylille sekä alempiasteiseen katuverkkoon ja keskustoihin os-
tomatkaajien ajaessa pääsääntöisesti omilla autoillaan. (Sisäasiainministeriön ennuste vuoteen 2020, skenaario 1 viisumivapaus v. 
2018.). Ennustetta on käytetty vaihemaakuntakaavan kaupallisessa selvityksessä. Ennustetta ei ole päivitetty vastaamaan nykytilaa.

Kuva 14. Raskas liikenne täyttää tulevaisuudessakin Etelä-Karjalan pääväyliä. Todettakoon, että myös raskaan liikenteen kuljetta-
jista osa on potentiaalisia kaupan asiakkaita. Yksityinen vienti rekka-autojen ajokopissa Venäjälle on melko tavallista. Ennustetta on 
käytetty vaihemaakuntakaavan kaupallisessa- sekä liikenteellisessä selvityksessä. Ennustetta ei ole päivitetty vastaamaan nykytilaa. 
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maa. Vuonna 2011 lähes 7 000 eteläkarjalaista pk-yri-
tystä tuottivat kunnallisveroina noin 200 miljoonaa eu-
roa sekä ostovoimana noin 840 miljoonaa euroa. Näil-
lä tuotoilla mahdollistetaan kunnan julkiset palvelut. 
Valtio sai pk-yritysten tuloveroina 150 miljoona euroa. 

Etelä-Karjalan on perinteisesti ollut metsäteollisuus-
painotteista aluetta, mutta viime vuosina metsäteol-
lisuus on ollut murroksessa ja etsinyt uusia toiminta-
muotoja. Alalla onkin tehty mittavia investointeja uu-
siutuvan energian tuotantoon ja tutkimukseen.

Venäjän yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kehitys oli 
kaavan laatimisen, vuosien 2011–2014 välisenä aikana 
erittäin nopeaa. Rajaliikenne oli vilkasta ja erityises-
ti ostosmatkailu Venäjältä Suomeen lisääntyi voimak-
kaasti. Myös muussa elinkeinoelämässä näkyi merkit-
tävästi venäläisten vaikutus. Oli vaikea arvioida, kuin-
ka paljon tulevaisuudessa kansainväliset, erityisesti 
venäläiset, yritykset Etelä-Karjalassa kehittyivät mut-
ta kasvun voitiin kuitenkin odottaa jatkuvan nykyises-
tä tilanteesta. Paine kehittämiselle ja uusien yritysten 
sekä palveluiden tarjoamiselle oli kova.

Venäjän WTO-jäsenyys ja rajan houkuttelevuus on 
vetänyt ja tulee jatkossakin vetämään yritystoimintaa 
Etelä-Karjalaan. Esimerkiksi venäläisten lääketehtai-
den tulo ja kansainvälisen Tetra Pak:n uuden pakkaus-
materiaalitehtaan toteuttaminen alueelle olivat merk-
kejä tulevasta kehityssuunnasta. Tetra Pak:n karton-
kimateriaali saadaan läheltä, joten lyhyt kuljetusmat-
ka on suuri etu kuljetuskustannusten sekä hiilidioksi-

dipäästöjen kannalta. Työ- ja elinkeinoministeriön 
vuonna 2013 laatiman viisumivapauteen liittyvän 
selvityksen mukaan suurimmat ja näkyvimmät vai-
kutukset viisumivapaudesta koskivat matkailun, kau-
pan ja palvelujen aloja. Yritysten välisessä kaupan-
käynnissä viisumivapaus tulee helpottamaan käytän-
nön asiointia ja lisää toimintamahdollisuuksia ja kiin-
nostusta Venäjää kohtaan. 

Yritysten määrän kasvun kehitys
Muusta maasta poiketen aloittaneiden yritysten mää-
rä lisääntyi Etelä-Karjalassa alkuvuodesta 2013. Tilas-
tokeskuksen tietojen mukaan uusien yritysten määrä 
Suomessa lisääntyi lukumääräisesti eniten Etelä-Kar-
jalassa verrattuna vuoden takaiseen. Kuntakohtaisesti 
tarkasteltuna yritysten lukumäärä lisääntyi Lappeen-
rannassa toiseksi eniten koko maassa. Seudun suhdan-
nenäkymiä pidetään muuta maata parempina. Yhdeksi 
selittäväksi tekijäksi nähdään rajan läheisyys ja talous-
alueen ulkopuolelta tuleva ostovoima. Se vaikuttaa 
kaupanalaan ja palvelualalle niin, että näille aloille pe-
rustetaan uusia yrityksiä. Toisena selittävänä tekijänä 
voidaan pitää myös teollisuuden työpaikkojen vähen-
tymistä, jolloin korvaavaa työtä on etsitty yrittäjyydes-
tä. Kolmantena yrittäjyyttä lisäävänä tekijänä ovat ol-
leet yritysaktivointihankkeet, joita on tehty muun mu-
assa yliopistolla ja ammattikorkeakoulussa. Syyskuus-
sa 2013 valmistuneen viisumivapaus selvityksen mu-
kaan viisumivapaus toisi Suomeen yli 12 000 uutta 
työpaikkaa kaupan ja matkailupalveluiden toimialoil-
le, joista osa sijoittunee Etelä-Karjalaan. 

Mustolan rajakaupalla pysähtyvät myös useat rekkakuljettajat.

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava 
Kaavaselostus  

22



3. SUUNNITTELUTILANNE

3.1 EteläKarjalan maakuntakaavat
Etelä-Karjalan voimassa oleva maakuntakaava 
(vahvistettu 21.12.2011) on kokonaismaakuntakaa-
va, siinä ei kuitenkaan käsitelty kaikkia maankäyttö-
muotoja. Osa maakuntakaavasta jätettiin vahvistamat-
ta, jolloin joiltakin osin voimaan jäi 14.3.2001 vahvis-
tettu seutukaava.

1. vaihemaakuntakaavalla on täydennetty aiempaa 
maakuntakaavaa kaupan, matkailun, elinkeinojen, lii-
kenteen sekä muutamien taajama-alueiden osalta. 

3.2 Naapurimaakuntien maakuntakaa
vat
Etelä-Karjalan naapurimaakuntia ovat Kymenlaakso, 
Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala sekä rajanaapurialuei-
na ovat Venäjän Leningradin Oblastin alue sekä Kar-
jalan tasavallan alue. 

Kymenlaaksossa vahvistettuja maakuntakaavoja ovat 
taajamat ja niiden ympäristöt (18.1.2010) sekä edel-
listä maakuntakaavaa täydentänyt ja tarkistanut maa-
seutu ja luonto (14.12.2010). Energiamaakuntakaava, 
jossa käsitellään tuulivoimaa, turvetuotantoa, energia-
huoltoa ja energiasiirtoyhteyksiä on parhaillaan ympä-
ristöministeriön vahvistettavana. Kymenlaakson liiton 
maakuntavaltuusto on hyväksynyt Kauppa ja merialu-
eiden vaihemaakuntakaavan. 

Etelä-Savossa on voimassa ympäristöministeriön 
4.10.2010 vahvistama Etelä-Savon maakuntakaava. 
Tuulivoimatuotannon Etelä-Savon 1. vaihemaakunta-
kaavan laadinta on parhaillaan käynnissä. 

Pohjois-Karjalassa on voimassa 20.12.2007 Suomen 
valtioneuvoston vahvistama Pohjois-Karjalan maa-
kuntakaava. Vaihemaakuntakaava 2. vahvistettiin ym-
päristöministeriössä 10.6.2010. Sen aihepiiriin kuului-
vat maa-ainesten ottoalueita ja energiahuoltoa, mui-
naismuistokohteita sekä ampumaratojen melualueita. 
Nyt parhaillaan laadittavana ovat vaihemaakuntakaa-
va 3. joka täydentää voimassaolevia kaavoja sekä vai-
hemaakuntakaava 4, joka painottuu Joensuun kaupun-
gin yleiskaavan uusiin varauksiin ja vähittäiskaupan 
suuryksiköihin koko maakunnan alueella.

Päivitetyt tiedot lokakuu 2015
Kymenlaakson energiamaakuntakaava on vahvistettu 
ympäristöministeriössä 10.4.2014 sekä Kauppa ja me-
rialuekaava 26.11.2014.

Etelä-Savon 1.vaihemaakuntakaava, tuulivoima on 
ympäristöministeriön vahvistettavana. 2.vaihemaa-
kuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
käsiteltävänä syksyn 2014 aikana.

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2.vaihe vahvistet-
tiin ympäristöministeriössä 5.3.2014 ja maakuntakaa-
van 4.vaihe on parhaillaan ympäristöministeriön vah-
vistettavana.

3.3 Rakennepoliittinen ohjelma
Vaihemaakuntakaavoituksessa on pyritty huomioi-
maan ja edistämään rakennepoliittista ohjelmaa. Suo-
men hallitus sopi 29. elokuuta 2013 rakenneuudistus-
ohjelmasta kasvuedellytysten vahvistamiseksi ja kes-
tävyysvajeen umpeen kuromiseksi. Lähtökohtana on 
julkisen talouden kestävyysvaje. Ohjelmalla puretaan 
kaavoitukseen liittyviä kaupan kilpailun esteitä ehe-
ää yhdyskuntarakennetta vaarantamatta (YM). Ta-
voitteena on valmistella toimenpidekokonaisuus, jol-
la vahvistetaan edellytyksiä hyödyntää Venäjän kasva-
via markkinoita ja venäläisten kuluttajien kasvavaa os-
tovoimaa (muun muassa rajanylitysten sujuvoittami-
nen, liikenneinfrastruktuurin ja saavutettavuuden pa-
rantaminen, kaavoituksen uudistaminen, sisäisen tur-
vallisuuden takaaminen ja viranomaisten venäjänkie-
listen neuvonta- ja tukipalveluiden tuottaminen). Toi-
menpidekokonaisuus tukee erityisesti matkailun, kau-
pan ja palveluiden tulon ja työllisyyden kasvua sekä 
Suomeen suuntautuvien investointien ja yritysten vä-
lisen kaupankäynnin lisäämistä (TEM, SM).

3.4 Elli aluerakennetyö 
Etelä-Suomen maakunnat laativat yhteistä alueraken-
nevisiota. Aluerakenneselvitykseen liittyen laadittiin 
yhteinen tausta-asiakirja, jonka pohjalta aluerakenne-
työtä lähdettiin valmistelemaan. Aluerakennetyön yh-
tenä tavoitteena oli vaikuttaa käynnissä olevaan valta-
kunnalliseen Suomen aluerakenteen ja liikennejärjes-
telmän kehityskuvatyöhön (ALLI). Alli työ valmistui 
vuoden 2014 aikana.

3.5 Itäisen Suomenlahden alueraken
netyö
Itäisen Suomenlahden aluerakenne 2025 RDSP on 
neljän liiton (Uusimaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja 
Etelä-Karjala) yhteinen aluerakennetyö, jota laadittiin 
Venäjän kanssa erillisellä ENPI-ohjelmalla. Työssä on 
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Kuva 15. Aluerakennetyö käsittää Suomen puolelta Uudenmaan-, Päijät-Hä-
meen-, Kymenlaakson- ja Etelä-Karjalan maakunnat sekä Leningrad Oblastin 
alueen Venäjän puolelta. 

mukana neljä Etelä-Suomen maakuntaliit-
toa ja Leningradin Oblast Venäjän puolelta.

Hankkeen tavoitteena oli koota alueraken-
teen kehittämistavoitteita, jotka ovat ison 
alueen kehittämisen kannalta keskeisiä: 
koota itäisen Suomenlahden alueraken-
teen kehittämistavoitteet Suomen ja Venä-
jän puolella, laatia maankäyttöanalyysit (lii-
kenne, asuminen, kauppa, turismi, virkistys 
ja suojelu), tuottaa yhteiset aluerakenteen 
tavoitteet/kehittämisaiheet vuoteen 2025  ja 
tunnistaa vaihtoehtoisia kehityskuvia. Selvi-
tys valmistui keväällä 2014 Suomen puolel-
ta, mutta Venäjän osalta selvitys on kesken.

3.6 Liikennekäytävätarkastelut
Kaavaratkaisun valmistelussa hyödynnetään eri lii-
kennekäytäville tehtyjä ja käynnissä olevia Etelä-Kar-
jalan omia sekä ministeriöiden, maakuntaliittojen ja 
kuntien yhteisiä selvityksiä ja kansainvälisiä kehitys-
käytävä -selvityksiä.

3.6.1 Northern Growth Corridor Pohjoinen 
kasvukäytävä välillä Oslo – Tukholma – Hel
sinki – Pietari
Valtio investoi väyliin useita miljardeja euroja ja kas-
vukäytävätyön tavoitteena on selvittää kuinka inves-
toinnista saadaan enemmän lisäarvoa yhteiskunnalle. 
Venäjän ja Suomen välinen henkilöliikenne on vilkas-
ta, pullonkauloja poistetaan, liikennemäärien odote-
taan kasvavan (arviolta 30–120 miljoonan rajanylitys-
tä vuonna 2020) ja palvelujen kehittyvän. 

Sijainti lähellä 80 miljoonan asiakkaan markkinoita 
tekee käytävästä houkuttelevan palvelujen ja elinkei-
nojen sijoittumis- ja kuljetusvaihtoehdon. Venäjän ja 
Aasian markkinoiden kasvu luo pohjan kasvukäytä-
vän kysynnän kasvulle. Etelä-Karjalan liitto on mu-

Kuva 16. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Liikenne- ja viestintämi-
nisterön yhteisesti vetämä kasvukäytävätyö käsittää kaikki lii-
kennemuodot.  Yhteistyön myötä keskeiseksi on noussut liike-
taloudellisten hyötyjen maksimoiminen liikenteellisten haastei-
den ratkaisemisen ohella.

kana tässä työ- ja elinkeinoministeriön ja liikenne- ja 
viestintäministeriön vetämässä hankkeessa. 

3.6.2 Salpausselkä kehityskäytävä  

Salpausselkä kehityskäytävä -hankkeen tavoitteena on 
tukea Salpausselän liikennekäytävän rautatie- ja tielii-
kenteen verkoston kehittämistä ja vauhdittaa osahank-
keiden toteuttamista. Tavoitteena on tehostaa kilpai-
lukykyä, yritysten sijoittumista, investointien vauh-
dittamista ja luoda edellytyksiä logistiikkatoiminto-
jen kasvulle. 

Tavoitteena on nostaa Salpausselän liikennekäytävä 
yleisesti tunnetuksi ja tunnistaa vaikutusalueen liiken-
nesidonnaisen teollisuuden, kaupan ja matkailupalve-
lujen kasvu- ja kehittämismahdollisuudet sekä tukea 
näin uusien työpaikkojen syntymistä. Hanketta toteu-
tetaan parhaillaan.

3.6.3 Valtatie kuusi ja elinkeinoelämän kehi
tyskäytävä

Joulukuussa 2011 vahvistetun Etelä- Karjalan maa-
kuntakaavan selostuksessa mainittu elinkeinoelämän 
käytävä ja sen tavoitteet:
• valtatie kuusi on tärkeä osa Etelä-Suomen kuljetus-
käytävää rajanylityspaikkoineen
• valtatie kuuden elinkeinoelämävyöhyke ja yhtey-
det rajalle
• tavoitteena kaksoisraide Imatran rajanylityspaikalle 
asti, kansainvälinen tavara- sekä henkilöraideliikenne
• Parikkalan rajanylityspaikan avautuminen kansain-
väliselle liikenteelle.

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava 
Kaavaselostus  

24



Tavarakuljetusten suuntautuminen Suomessa (punaisella). Vaikutusalue on rajattu 
50 raskaan liikenteen ajon./vrk kriteerin perusteella.

Kuva 17. Salpausselkä-
hanke Turku–Helsinki–Kaak-
kois-Suomi–Pietari / Kouvo-
lan kaupunki ja Etelä-Karja-
lan liitto

Kuva 18. Valtatie 6 ja valtatie13 kehityskäytävä Etelä-Karjalan 
alueella (Elinkeinoelämän mahdollisuudet / Etelä-Karjalan liitto)

Maakunnan kehittämisen pääkohdat

3.6.4 NECL kehityskäytävä
Kansainväliseen Itämeriohjelmaan (Baltic Sea Regi-
on Programme) sisältyvä kuljetuskäytävähanke North 
East Cargo Link II (Midnordic Green Transport Cor-
ridor) tähtää sujuviin kuljetusväyliin Pohjois–Itä ke-
hityskäytävällä. Tavoitteena ovat sujuvat kuljetuskäy-
tävät ja logistiikan toimivuus pohjoisesta (Norjasta ja 
Ruotsista) etelään ja kaakkoisen Suomen rajanylitys-
paikkojen kautta Baltiaan ja edelleen muihin maihin. 
Lisäksi tavoitteena on poikittaisyhteyksien kehittämi-
nen pohjoismaiden välillä. Työ valmistui vuoden 2013 
lopulla. 
Kuva 19. Midnordig–Green transport Corridor -hanke 
(Hanke-esite kuva)
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3.7 Liikennejärjestelmäsuunnitelmat
Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 
(2009) on määritetty liikennejärjestelmän kehittämi-
sen tavoitteet ja toimintalinjat sekä toimintakeinot ja 
kärkihankkeet. Suunnitelman aikatähtäys on vuodessa 
2030. Etelä-Karjalan liitto vetää liikennejärjestelmä- 
työryhmää, jonka toiminta tähtää eri liikenneväylien 
ja -muotojen kehittämiseen ja liikenteen edunvalvon-
taan. Etelä-Karjalan liikennejärjestelmätyön päivitys 
sekä Kaakkois-Suomen yhteisen liikennestrategian 
laadinta aloitettiin vuonna 2013. Kaakkois-Suomen 
liikennestrategia laadittiin yhteistyössä Kymenlaak-
son liiton ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kans-
sa. Suunnitelmat valmistuivat syksyllä 2014.

Liikenteen 
kysyntään 
vaikuttaminen

Laajennus ja 
uus investoinnit

Pienet 
parannukset

Nykyisen infran 
käytön tehostami
nen

1

2

3

4

Liikennejärjestelmätyö, neliporrasperiaate

Kuva 20. Toimenpiteiden suunnittelussa ja priorisoinnissa on 
sovellettu niin sanottua neliporrasperiaatetta (Etelä-Karjalan lii-
kennejärjestelmäsuunnitelma 2009).

nattaa ja menestyy kilpailussa kansainvälisissä mat-
kustajavirroissa.

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen matkailu-
politiikasta -selvityksessä (2011) on esitetty ne mat-
kailupolitiikan linjaukset, jotka tarvitaan Suomen mat-
kailun tunnustettujen vahvuuksien vahvistamiseksi ja 
matkailukeskittymissä olevien kasvuhakuisten ja ver-
kostoituneiden yritysten menestyksen edistämiseksi. 
Matkailun työllisyysvaikutukset ovat merkittävät ja 
elinkeino tasapainottaa maamme alueellista kehitys-
tä. Suomen valtioneuvosto on päättänyt seuraavista 
toimenpiteistä matkailupolitiikan tavoitteiden toteut-
tamiseksi: 
1.Selvitetään mahdollisuudet käynnistää laaja-alainen 
Suomen matkailun strateginen ohjelma.
2. Kehitetään matkailusektoria
 2.1 vahvistetaan matkailukeskittymiä ja -verkostoja
 2.2 tuetaan yritysten kasvua ja kehittymistä koti- ...
 markkinoilla ja kansainvälisesti
 2.3 huomioidaan kestävä kehitys matkailun lii - ......
 ketoiminnan prosesseissa ja palvelutarjonnassa
 2.4 kehitetään matkailualan koulutusta ja paranne- 
 taan osaamista
 2.5 parannetaan matkailukeskittymien infrastruk- .
 tuuria
 2.6 hyödynnetään entistä paremmin tutkimus- ja  ...
 markkinatietoa
 2.7 huolehditaan Suomen matkailuyritysten turval- 
 lisuusjärjestelmän kehittämisestä.
3. Vahvistetaan Suomen matkailumaakuvaa
 3.1 vahvistetaan matkailumarkkinointia
 3.2 lisätään Suomen kansainvälistä näkyvyyttä.
4. Matkailutoimialaa koskevia yleisiä elinkeinopoliit-
tisia näkökohtia
 4.1 kannustetaan yrityksiä ympäristövastuulliseen  
 energiankäyttöön
 4.2 parannetaan saavutettavuutta: junaliikenne,  ....
 mat kustajasatamat, laivaliikenne ja sovitetaan yh- .
 teen eri matkustusmuotojen aikatauluja, pyritään  ..
 välttämään ylikansallisten Suomea syrjivien vero- 
 jen käyttöönottoa
 4.3 lisätään matkailun ympärivuotisuutta.

Etelä-Karjalan matkailustrategia 2006–2015:n mu-
kaan kehittämistoiminnassa kiinnitetään erityistä huo-
miota matkailun alueellisiin vahvuustekijöihin, mat-
kailun organisoinnin tehokkuuteen, Etelä-Karjalan 
erityisasemaan Venäjän matkailussa sekä Saimaan ja 
luonnon hyödyntämiseen. Etelä-Karjalan matkailun 
visio vuodelle 2015 on: ”Etelä-Karjala on Saimaan 

3.8 Matkailustrategia
Suomen matkailustrategian 2020 mukaan Suo-
mi tarvitsee uusia menestyviä ja kasvavia toimialoja. 
Elinkeinoelämän perinteiset alat kuten metsä- ja me-
talliteollisuus siirtävät tuotantoa pois Suomesta, kun 
taas samanaikaisesti matkailun kasvumahdollisuudet 
ovat hyvät. Suomen matkailustrategia 2020:n keskei-
nen ajatus on vahvistaa Suomen matkailun tunnus-
tettuja vahvuuksia sekä auttaa matkailukeskittymissä 
olevia kasvuhakuisia ja verkostoituneita yrityksiä me-
nestymään. Suomen matkailun vahvuuksina nähdään 
ainutlaatuinen asema Venäjän naapurina, vetovoimai-
set matkailualueet ja matkailukeskittymien palvelui-
den monipuolisuus. Heikkouksina pidetään saavutet-
tavuutta yleensä, heikkoa tunnettavuutta ja korkeaa 
hintatasoa. Matkailusektorin sisäisen kehityksen kes-
keisiä tavoitteita ovat matkailukeskittymien ja -ver-
kostojen vahvistaminen, yritysten kasvun ja kehitty-
misen tukeminen sekä matkailualueiden infrastrukt-
ruurin parantaminen. Matkailustrategian lähtökohtana 
on, että suomalainen matkailuelinkeino kasvaa, kan-
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alueen merkittävin matkailualue, jonka vetovoima 
perustuu vesistöjen monipuoliseen matkailukäyttöön, 
rajan, Venäjän ja Pietarin läheisyyteen sekä iloiseen 
ja vieraanvaraiseen karjalaiseen kulttuuriin. Profiloi-
tuneet ja kiinnostavat matkailualueet ja -tuotteet, ta-
pahtumat sekä tasokas ja monipuolinen vapaa-ajan-
asuntojen tarjonta houkuttelevat alueelle runsaasti ko-
ti- ja ulkomaisia matkailijoita ympäri vuoden.” Lisäk-
si visiossa Venäjä ja Pietari ovat merkittävä markki-
na-alue, josta maakuntaan suuntautuva taloudellises-
ti merkittävä matkailu on kasvanut entisestään. Vision 
mukaan Etelä-Karjala toimii myös gatewaynä etenkin 
Pietariin, kuitenkin niin, että maakunnan läpi matkus-
tavat matkailijat käyttävät eteläkarjalaisia palveluja. 

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavassa on pyritty 
huomioimaan kansallisen ja maakunnalli-sen matkai-
lustrategian asettamat tavoitteet sekä edistämään mat-
kailun kehittämismahdollisuuksia myös pienemmis-
sä kunnissa. 

3.9 Elinkeinostrategia
Uusi Etelä-Karjalan elinkeinostrategia valmistui lo-
kakuussa 2013. Sitä on laadittu yhdessä Etelä-Karjalan 

Kauppakamarin, Etelä-Karjalan Yrittäjien, Lappeen-
rannan teknillisen yliopiston ja elinkeinoelämän toi-
mijoiden kanssa. 

Sen painopisteen perustana on kansainvälisyys/Venä-
jä, yrittäjyys sekä teknologia/LUT ja Saimia, logis-
tiikka ja uudet innovaatiot. Niiden kautta kehitetään 
osaamista ja toteutetaan riittävät resurssit, saavutetaan 
henkistä hyvinvointia ja pidetään yllä eteläkarjalaista 
kulttuuria sekä ympäristön laatua. Tärkeänä painopis-
teenä on Saimaa. 

3.10 Ympäristöministeriön uusimmat 
ohjeistukset

Vaihemaakuntakaavatyössä on erityisesti otettu huo-
mioon ympäristöministeriön rakennetun ympäristön 
uusimmat ohjeet ja oppaat: 
Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus (Ympäris-
töhalllinnon ohjeita 3/2013)
Kaavan vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, Opas ar-
viointiin (Suomen ympäristö 13/2013)
Kulttuuriympäristövaikutusten arviointi (Suomen ym-
päristö 14/2013).

4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAAN TEHDYT SELVITYKSET

Vaihemaakuntakaavan ratkaisut perustuvat valtakun-
nallisesti käytettyjen asiantuntijoiden laatimiin tutki-
muksiin ja selvityksiin sekä eri ministeriöiden ja yli-
opiston sekä tutkimusyritysten laatimiin selvityksiin. 
Kaupan sijaintia ja mitoitusta koskevien kaavaratkai-
sujen pohjaksi on kerätty tietoa olemassa olevasta kau-
pan palveluverkosta, sen kehittämistarpeista ja -mah-
dollisuuksista sekä myös muiden maankäyttömuoto-
jen kehittämistarpeista yhteistyössä viranomaisten, 
asiantuntijoiden, kuntien ja yrittäjien kanssa. Kaupan 
palveluverkkoselvitys sekä siihen liittyvä liikenteelli-
nen selvitys on tuottanut kauppaa ja sen mitoitusta se-
kä sijaintia koskevaa arvokasta tietoa vaihemaakunta-
kaavan valmistelutyöhön, kaavaratkaisun vaikutusten 
arviointiin sekä päätöksentekoon.

Etelä-Karjalan vaihemaakuntakaavaa varten on maa-
kuntaliiton toimesta laadittu taustaselvitys, johon on 
koottu suunnittelun tueksi maakuntaa koskevat ajan-
kohtaiset taustatiedot.

4.1 Kauppaa koskevat selvitykset
Vähittäiskaupan nykytilaa ja sijaintia aluerakentees-
sa sekä maakunnallisen ohjauksen tapaa selvitettiin 
kaavatyön luonnosvaiheessa. Etelä-Karjalan kau-
pan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 (Santasalo 
2013)  -selvityksen tarkoituksena oli mitoittaa maa-
kuntakaavaan osoitettavat vähittäiskaupan suuryksiköt 
ja tarvittavilta osin myös keskustatoimintojen alueita. 
Suunnittelussa ja mitoituksessa hyödynnettiin myös 
vaikutusten arviointeja. Kaupan palveluverkko suun-
niteltiin osaksi Etelä-Karjalan keskusverkkoa siten, et-
tä kaupan ratkaisut tukevat elinvoimaisen yhdyskunta-
rakenteen kehitystä. Palveluverkko mahdollistaa mat-
kailijoiden sujuvan sekä tarkoituksenmukaisen asioin-
nin kaupallisissa palveluissa, ja palvelujen saatavuu-
den myös harvaan asutuilla alueilla.

Tutkimus- ja analysointikeskus TAK Oy on laatinut 
Venäläisten ostosmatkailun merkitys ja tulevaisuu-

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava  
Kaavaselostus 

27



den näkymät -tutkimuksen, jonka tarkoituksena on 
ollut arvioida venäläisten Suomen matkailun kehitys-
tä vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi tutkimuksessa arvi-
oidaan matkustajapotentiaalia Venäjällä sekä venäläis-
ten kiinnostusta matkustaa Suomeen ja matkustusha-
lukkuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus on laadit-
tu yhteistyössä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson liit-
tojen kanssa.

Vaihemaakuntakaavan suunnittelussa hyödynnettiin 
myös TAK OY:n laatimia muita rajatutkimusai-
neistoja ja TAK:n ja Itä-Suomen yliopiston laati-
maa Viisumivapauden vaikutukset -tutkimusta.

4.2 Viisumivapausselvitys
Viisumivapauden vaikutukset -selvityksen tarkoi-
tuksena oli laatia ennuste venäläisten Suomen-mat-
kojen kehityksestä sekä viisumivapauteen liittyvistä 
hyödyistä ja haitoista Suomessa. Selvitys tehtiin ke-
vään ja kesän aikana 2013. Selvityksen teki Tutki-
mus- ja Analysointikeskus TAK Oy yhdessä Itä-Suo-
men yliopiston Matkailualan opetus- ja tutkimuslai-
toksen kanssa. Selvitystä koordinoi sen rahoittajien ja 
muiden asiantuntijaorganisaatioiden edustajista koot-
tu ohjausryhmä. Viisumivapauden alueelliset vaiku-
tukset ja vetovoimatekijät -raportti valmistui mar-
raskuussa 2013. 

Selvityksen keskeisimmät tulokset ovat: 
Viisumivapauden alueelliset vaikutukset ja vetovoi-
matekijät -raportin mukaan viisumivapaus lisäisi ve-
näläisturistien määrää 40 prosentilla Etelä-Karjalassa 
ja lisäisi työllisyyttä maakunnassa noin 1000 henkilö-
työvuodella. Viisumivapauden aiheuttama suora mat-
kailutulon kasvu olisi lähes 100 miljoona euroa ja ker-
rannaisvaikutuksineen yli 200 miljoonaa euroa. Etelä-
Karjala kiinnostaa Pietarin ja sen lähialueen asukkaita. 
Venäläisiltä tiedusteltiin tutkimuksessa myös, minkä-
laisista harrastuksista tai lomanviettotavoista he ovat 
kiinnostuneita. Eniten venäläisiä kiinnostivat luonto 
ja mökkeily.

Vuonna 2012 venäläiset tekivät Kaakkois- ja Etelä-
Suomen raja-asemien kautta maahamme yhteensä 
noin neljä miljoonaa matkaa. Mikäli viisumivapaus 
tulisi voimaan ensi vuoden alusta, tekisivät Mosko-
vassa, Pietarissa ja Leningradin alueella asuvat venä-
läiset vuonna 2014 yhteensä vähintään 7,1 miljoonaa 
matkaa Suomeen. Erityisesti matkat Moskovasta Suo-
meen lisääntyvät. Rajan lähialueiden asukkaiden mat-
kailu ei todennäköisesti juurikaan lisääntyisi nykyta-
sosta. Keski- ja hyvätuloisten osuus matkailijoista tu-
lisi kasvamaan. 

Viisumivapaus tulisi lisäämään erityisesti junalla ja 
lentokoneella matkustavien venäläismatkailijoiden 
osuutta. Kolme neljäsosaa matkoista tehtäisiin kuiten-
kin autoilla (vuonna 2012, 87 prosenttia). Venäläisten 
rahankäyttö Suomessa vähintään kolminkertaistuisi 
viisumivapauden myötä. Kun venäläismatkailijat jät-
tivät Suomeen vuonna 2012 yhteensä runsaat miljar-
di euroa, viisumivapauden myötä venäläismatkustajat 
jättäisivät Suomeen vähimmillään yli kolme miljardia 
euroa. Viisumivapaus toisi Suomeen vähintään 2 mil-
jardia lisää matkailutuloja. 

Venäläisten yöpymisten määrä vähimmillään nelin-
kertaistuisi nykyisestä. Suomen nykyinen hotellika-
pasiteetti voi osoittautua riittämättömäksi erityisesti 
sesonkikausien aikana. Venäläismatkailijoiden selkeä 
ykköskohde Suomessa on Lappeenranta, jossa vuon-
na 2012 ilmoitti käyneensä 41 prosenttia Suomessa 
vierailleista venäläismatkailijoista. Suosittuja kohtei-
ta ovat viime vuosina olleet myös Helsinki ja Imatra. 
Vertailtaessa tuloksia aiempiin vuosiin, on syytä huo-
mioida, että vuoden 2012 tutkimuksessa ovat mukana 
myös laiva- ja lentomatkustajat.

Viisumivapaus toisi Suomeen yli 12 000 uutta työ-
paikkaa kaupan sekä matkailupalveluiden toimialoille. 

Viisumivapauden myötä liikennerikkomukset ja muut 
pienet rikokset todennäköisesti lisääntyisivät merkittä-
västi siksi, että uhka viisumin menetyksestä poistuisi. 
Sen sijaan esimerkiksi omaisuusrikoksiin Suomessa 
syyllistyneiltä voi tulevaisuudessakin estää maahan-
pääsyn käännytyspäätöksillä. Raja-asemilla tulisikin 
varautua käännytysten moninkertaistumiseen. Viisu-
mivapaus aiheuttaisi haasteita rajojen läpäisykapasi-
teetille. Rajojen ruuhkautumista ei kuitenkaan ole tar-
kasteltu haittana, vaan on oletettu, että raja-asemien 
kapasiteettia kasvatetaan kasvavien matkustajamää-
rien tarpeeseen. 

Turvapaikanhakijoiden määrä Venäjältä arvioidaan 
kasvavan merkittävästi nykyisestä. Suomesta Venäjäl-
le suuntautuvat polttoaineen ostosmatkat voivat viisu-
mivapauden myötä lisääntyä, kuten on tapahtunut vii-
sumivapaan matkustamisen mahdollistaman LBT-so-
pimuksen myötä Puolan ja Venäjän sekä Norjan ja Ve-
näjän rajoilla. 

Alkoholin ja erityisesti savukkeiden hinnanerot ovat 
edelleen suuret ja viisumivapaus saattaisi lisätä näi-
den tuotteiden salakuljetusta. Kielitaidottomien mat-
kustajien määrän lisääntyminen lisäisi vaatimuksia hä-
täkeskusten palvelukyvylle. 
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4.3 Liikenneselvitys
Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavan liikenne-
selvitys ja liikenteen vaikutusten arviointityö val-
mistui kesäkuussa 2013 Strafica Oy:n toimesta. Sel-
vitystä laadittiin kaavan edistymiseen kytkettynä, jol-
loin vaikutuksia voitiin arvioida hyvin jo kaavan luon-
nosvaiheessa. 

Liikenneselvityksen tavoitteena oli osoittaa vaihemaa-
kuntakaavan teemoihin liittyvän liikkumisen, kuljetta-
misen ja liikenteen kehitysnäkymät, liikenne-ennus-
teet ja vaikutukset. Liikenneselvityksen laatimisen 
perusaineistossa oli vaihemaakuntakaavaluonnos, jo-
ta voitiin käyttää liikenteellisen selvityksen pohjana. 
Luonnos käsitti kaksi vaihtoehtoa, joita arvioitiin. Eri-
tyinen huomio työssä on ollut rajan ylittävän kaupan 
asioinnin ja matkailun synnyttämässä henkilöautolii-
kenteessä. Liikenneselvityksen yhtenä tavoitteena oli 
täydentää vuoden 2013 alussa valmistunutta kaupan 
palveluverkkoselvitystä liikkumiseen ja liikenteeseen 
liittyvien vaikutusarviointien osalta.

Vaihtoehtoiset kaavaluonnokset 
Vaihemaakuntakaavaluonnoksen rinnalla simuloitiin 
myös vaihtoehto, jossa Lappeenrannan ja Imatran kes-
kustojen ulkopuolella sijaitsevat matkailua palvelevan 
kaupan varaukset on poistettu ja korvattu vastaavalla 
määrällä vähittäiskaupan varauksia Lappeenrannan ja 
Imatran keskustoissa. Tässä vaihtoehdossa sekä Etelä-
Karjalan asukkaiden että rajaliikenteen ostosmatkojen 
keskipituudet hieman kasvavat. Tämä lisää hieman os-
tosliikenteen kilometrisuoritteita sekä liikenteen CO2-
päästöjä luonnokseen verrattuna. Muutokset ovat hy-
vin pieniä mutta suunnaltaan kuitenkin haitallisia. 

Rajaliikenteen kasvun vaikutukset

Liikenneselvityksen mukaan rajaliikenteessä tapahtu-
vat muutokset ovat olleet ja näyttävät olevan myös 
tulevaisuudessa Etelä-Karjalan matkailu- ja asiointi-
liikenteen kannalta hyvin merkittäviä. Rajaliikenteen 
kehitykseen liittyy kuitenkin huomattavasti epävar-
muutta. Tästä syystä rajaliikenteelle on laadittu kaksi 
nopeu deltaan erilaista kehitysarviota.

Rajaliikenteen maltillisen kasvun skenaario on kah-
desta tarkasteluskenaariosta hitaampi, vaikka siinäkin 
liikenteen kasvu on hyvin voimakasta. Skenaariossa 
Suomen ja Venäjän välinen maahenkilöliikenne kas-
vaa vuosina 2011–2025 noin kaksin- tai kolminkertai-
seksi, mikä noudattaa myös syyskuussa 2013 valmis-
tuneen viisumivapausselvityksen ennustetta. 

Liikenneselvityksen mukaan maakuntakaavaluonnos 
sisältää erittäin suuret varaukset kaupan kehittämi-
selle. Pääosa varauksista sijoittuu Lappeenrannan ja 

Imatran keskustoihin, mutta erityisesti tilaa vaativan 
ja matkailua palvelevan kaupan varauksia on osoitet-
tu myös muualle maakuntaan. 

Laadittujen arvioiden mukaan maakuntaan kohdistu-
vien ostoskäyntien määrä kasvaa hitaammassa rajalii-
kenteen kehitysskenaariossa noin 15 prosenttia ja no-
peammassa yli 60 prosenttia. Hitaammassa rajaliiken-
teen kehitysskenaariossa suuri osa varauksista jää to-
teutumatta, mutta voimakkaammassa skenaariossa ky-
syntää on merkittävälle osalle varauksista. Vaiheistuk-
sen kautta saadaan ensin toteutettavat alueet, ne sijoit-
tuvat olemassa olevan rakenteen yhteyteen ja ne vas-
taavat lähitulevaisuuden kaupan haasteisiin. Reservi-
alueet ovat pidemmän aikavälin toteuttamisen kohteita.

Liiketilan tarpeeseen vaikuttaa lisäksi keskimääräinen 
ostosmäärä käyntiä kohti, joka todennäköisesti kasvaa 
rajan takaa tulevien ostoskäyntien osuuden noustessa. 
Vaihemaakuntakaavaluonnoksen yhteydessä arvioitiin 
liikenteen määriä ja sujuvuutta. Vaihemaakuntakaava-
luonnosta tarkistettiin saatujen liikennetietojen pohjal-
ta. Osa varauksista vaiheistettiin ja määriteltiin ensin 
toteutettavat kaupan alueet ja kerrosalat sekä reservi-
alueiksi tarkoitetut alueet.   

Kaupan saavutettavuus paranee myös kaupunkitaa-
jamien ulkopuolella
Liikenneselvityksen mukaan palvelut paranevat vaihe-
maakuntakaavan toteutuessa. Uutta kauppaa on osoi-
tettu Lappeenrannan ja Imatran keskustojen lisäksi 
myös muihin kuntakeskuksiin sekä pääteiden varsiin. 
Pienemmissä kunnissa varausten toteutuminen paran-
taa alueen palveluja huomattavasti. Paikallisten asuk-
kaiden ja mökkiläisten kannalta uusi kauppa voi lisä-
tä kaupan suhteellista saavutettavuutta varsin laajal-
lakin alueella.

Liikenneselvityksen mukaan vaihemaakuntakaavan va-
rausten toteutuminen parantaa huomattavasti myös ra-
jaliikenteen ja muun matkailun kaupan saavutettavuut-
ta. Uuden kaupan osoittaminen raja-asemien tuntu-
maan ja pääteiden varsille vähentää tarvetta ajaa kau-
emmas kaupunkien keskustoihin, mikäli tarkoitus on 
pistäytyä nopeasti ostoksilla.

4.4 Luonto ja luonnonmaisemaselvi
tykset

4.4.1 Luontoselvitysten kattavuus
Kunnat kaavoittavat alueitaan kiihtyvällä vauhdilla 
päämääränä saada ajankohtaiset kaupan- ja elinkeino-
jen investoinnit toteutumaan. Yleis- ja asemakaavoi-
tuksen yhteydessä on laadittu yksityiskohtaisia luon-
to- ja maisemaselvityksiä, joita voitiin hyödyntää vai-
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hemaakuntakaavassa. Maakuntaliiton taholta on teh-
ty jatkuvaa luontoselvitystä ja kaikki vaihemaakunta-
kaavan suunniteltavat alueet on käyty läpi luontosel-
vittäjän toimesta. 

Vaihemaakuntakaavan tärkeimpiin aluevarauksiin liit-
tyen on laadittu yhteenveto lähivuosina tehdyistä luon-
toselvityksistä sekä parhaillaan yleis- ja asemakaavoi-
tettavien alueiden laadituista luontoselvityksistä. Tar-
kemmat tiedot luontoselvityksistä löytyvät vaihemaa-
kuntakaavan vaikutusten arviointiraportista.

Imatran alue
Imatran alueella oli kaavoitettu tai vaihemaakunta-
kaavan laatimisen aikana kaavoitettiin vaihemaakun-
takaavaan varattuja alueita. Vaihemaakuntakaavan 
maankäyttövarausten osalta Teppanalan, Mansikka-
lan keskustan, Sotkulammen ja Korvenkannan alueen 
yleis- ja asemakaavojen luontoselvitykset ovat katta-
vat ja ajantasaiset.  

Lappeenrannan alue
Vaihemaakuntakaavoituksen aikana laadittavana ole-
vien Ydinkeskustan osa yleiskaavan, Läntisen alueen 
osayleiskaavan, Eteläisen alueen osayleiskaavan ja 
Itäisen alueen osayleiskaavan luonto- ja maisemalli-
set selvitykset kattavat kaikki Lappeenrannan alueel-
la olevat vaihemaakuntakaavan maan käyttövaraukset. 
Aiemmin laadittu Ojala-Tuomelan alueen ja Joutse-
non keskustaajaman yleiskaavojen luontoselvitykset 
kattavat vaihemaakuntakaavan maankäyttövaraukset. 
Muukonsaareen on tehty erillinen liito-oravaselvitys 
(Kuitunen 2008). Liito-oravasta ei kuitenkaan tehty 
havaintoja. Myllymäen–Hyrymäen–Airikanpuiston 
alueille on laadittu luontoselvitykset eteläisen alueen 
yleiskaavan yhteydessä. Myös Mustolan ja Musto-
lan tienvarsiasemakaavaan sekä Pajarilaan on laadit-
tu luontoselvitykset. 

Luumäen Aurinkorannalle  ja Ammatourin alueel-
le on laadittu alueen yleis- ja asemakaavoituksen yh-
teydessä luontoselvitys. Taavetin keskustaajamaan, 
Rantsilanmäen ja Puukylän asemakaavoihin on laa-
dittu luontoselvitykset. 

Parikkalan alueella laaditaan parhaillaan Koirniemen 
asemakaavaa sekä Parikkalan rajanylityspaikan Kol-
mikannan yleis- ja asemakaavaa, joiden luontoselvi-
tykset kattavat vaihemaakuntakaavan varaukset. Ar-
kusjärven ympäristössä on tehty luontoselvitys ja mai-
semallinen tarkastelu. 

Rautjärven Mäkiänkilän asemakaava sisältää aluetta 
kattavan luontoselvityksen. 

Ruokolahden Kirkonkylän ja Salosaaren yleiskaa-

vaan sekä Oritlammen asemakaavaan liittyy luonto-
selvitys. Myllyntaustan teollisuusalueen osalta on laa-
dittu luontoselvitys.  

Savitaipaleen Peltoinlahdentien asemakaavamuutok-
seen (ABC)liittyy kyseiseen aluekokonaisuuteen liit-
tyvä luontoselvitys.

Luontoselvityksiä hyödynnetään yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa ja niitä täydennetään tarvittaes-
sa jatkosuunnittelun yhteydessä. Vaikutusten arviointi 
-raportissa on arvioitu maankäyttövarausten vaikutuk-
sia luontoarvoihin yksityiskohtaisemmin.

4.4.2 Alueet, jotka liittyvät VAT Vuokseen
Vaihemaakuntakaavassa on Mikonsaaren Ar-aluevara-
us, joka vaati VAT-Vuoksi tarkastelua. VAT-Vuokseen 
liittyviä vaikutuksia on arvioitu erillisessä vaikutusten 
arviointiraportissa.

4.5 Kulttuuriympäristön ja maiseman 
selvitykset
Etelä-Karjalan liiton toimeksiantona laadittiin vuosi-
na 2006–2008 koko maakuntaa kattava Etelä-Kar-
jalan maisema- ja kulttuurialueselvitys. Sitä hyö-
dynnettiin tässä vaihemaakuntakaavatyössä. Lisäksi 
suunnittelussa hyödynnettiin museoviraston kartoitta-
mia lisäaineistoja koskien muinaismuistoja, arvotet-
tuja kulttuuriympäristöjä ja maisemakohteita sekä ar-
vioitiin tarvittaessa uusien aluevarausten vaikutuksia 
näille alueille. Myös kuntien kaavoituksessa on teh-
ty kulttuuriympäristöön liittyviä selvityksiä. Tarkem-
pi kulttuuriympäristöön ja -maisemaan kohdistuvien 
vaikutusten arviointi on luettavissa vaikutusten arvi-
ointiraportista.

4.6 Selvitys yhdyskuntataloudellisista 
ja sosiaalisista vaikutuksista
Vaihemaakuntakaavan yhdyskuntataloudellisten 
ja sosiaalisten vaikutusten arviointi -selvitys laadit-
tiin asiantuntijavoimin. Tehdyt arvioinnit ovat vaikut-
taneet lähinnä kaupan kasvusuuntien ja -alueiden va-
lintaan, kaupallisten palvelujen vaiheistukseen ja to-
teuttamisjärjestykseen.  

Yhdyskuntataloudellisten kustannusten pohjalla ovat 
maankäyttöratkaisujen vaikutusten kohdentuminen eri 
osapuolille: kunnat ja valtio, asukkaat ja loma-asuk-
kaat, matkailijat, rajaliikenne ja yritykset. Vaihemaa-
kuntakaavan luonnosvaiheen vaihtoehtojen pohjalta 
tarkasteltiin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyis-
tä aiheutuvia panostuksia sekä maanhankinnasta ai-
heutuvia kustannuksia. Asukkaiden, matkailijoiden se-
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kä rajaliikenteen osalta tarkasteltiin liikenteestä aiheu-
tuvia henkilöliikennekustannuksia. Yritysten ja myös 
rajaliikenteen osalta tarkasteltiin tavaraliikenteestä ai-
heutuvia liikennekustannuksia. Myös tekniseen huol-
toon ja liikenneväyliin, uusiin liittymiin ja pysäköin-
tiin kohdistuvia yhdyskuntakustannusten panostuksia 
ja kynnyskustannuksia tarkasteltiin. Lisäksi muita alu-
eiden toteuttamiseen ja rakentamiseen liittyviä erilai-
sia kustannuspaineita on tarkasteltu yleispiirteisesti.

Sosiaalisten vaikutusten tarkastelun avulla pyrittiin 
tunnistamaan ja monipuolisesti arvioimaan ennalta 
kaavan mahdollistamien toimintojen vaikutuksia ih-
misiin ja ihmisten arkipäivän elämään, hyvinvoin-
tiin ja viihtyvyyteen. Arvioinnissa hyödynnettiin se-
kä asukkaiden hyvinvoinnista kertovia tutkimus- ja ti-
lastotietoja että alueesta ja sen osista kerrytettyä koke-
mustietoa. Vaihemaakuntakaavaan asetetut tavoitteet 
tukivat omalta osaltaan kaavan sosiaalista kestävyyt-
tä. Tavoitteina olivat: keskustojen kehittäminen, maa-
kunnan elinkeinoelämän ja kilpailukyvyn vahvistami-
nen, maakunnan asukkaita, loma-asukkaita, työssäkä-
vijöitä ja matkailijoita tarkoituksenmukaisesti palvele-
van kaupan palveluverkon suunnitteleminen, matkai-
lun kehittäminen ja liikenteen sujuvuus samalla luon-
non- ja maisema-arvojen vaaliminen.  

Tarkempi yhdyskuntataloudellisten ja sosiaalisten vai-
kutusten arviointi on luettavissa vaikutusten arvioin-
tiraportista, johon sisältyy kuntakohtaiset tarkastelut.

4.7 Kuntien kaavahankkeisiin liittyvät 
selvitykset 
Myös muita kuntien kaavahankkeisiin liittyviä selvi-
tyksiä voitiin hyödyntää vaihemaakuntakaavatyössä. 
Kuten kappaleen 4.4 Luonto- ja maisemaselvitysten 
osalta todettiin, Lappeenrannan sekä Imatran kaupun-
git yleis- ja asemakaavoittivat alueitaan melko katta-
vasti vaihemaakuntakaavan laatimisen aikataulussa. 
Myös muut kunnat kaavoittivat kaavan laatimisen ai-
kana alueitaan. Yleis- ja asemakaavoihin liittyi paljon 
erilaisia selvityksiä, jotka täydensivät vaihemaakunta-
kaavaa varten laadittuja selvityksiä. Niitä voitiin hyö-
dyntää vaihemaakuntakaavatyössä: 
• liikenneselvitykset
• kaupalliset selvitykset
• luonto- sekä kulttuuriympäristö ja -maisemaselvi- 
 tykset
• meluselvitykset
• muut yksittäiset selvitykset.

5. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TAVOITTEET

5.1 Maankäyttö ja rakennuslain sään
nökset
Maakuntakaavan laadinnassa tavoitteena on maan-
käyttö- ja rakennuslain (MRL) 1§:n mukaisesti jär-
jestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että sii-
nä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle se-
kä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalises-
ti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Lisäksi tavoittee-
na on, että suunnittelussa turvataan jokaiselle haluk-
kaalle osallistumismahdollisuus samoin kuin suunnit-
telun laatu ja vuorovaikutteisuus sekä asiantuntemuk-
sen monipuolisuus ja avoin tiedottaminen käsiteltävi-
nä olevista asioista. Maakuntakaavassa esitetään alu-
eiden käytön sekä yhdyskuntarakenteen periaatteet ja 
osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeel-
lisia alueita. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 28§:n mukaiset maa-
kuntakaavan sisältövaatimukset tulee ottaa huomi-
oon (kappale 5.3.1). Maankäyttö- ja rakennuslain 28 

§:n ensimmäisen luvun mukaan maakuntakaavaa laa-
dittaessa on otettava huomioon valtakunnalliset alu-
eiden käyttötavoitteet siten, kuin siitä edellä 25§:ssä 
säädetään. Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä huomi-
ota maakunnan oloista johtuviin erityisiin tarpeisiin. 

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitukseen liit-
tyvät säännökset
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) vähittäiskau-
pan ohjausta koskeva lainmuutos (319/2011) tuli voi-
maan 15.4.2011. Lainmuutoksessa vähittäiskauppaa 
koskevat säännökset on koottu omaan lukuunsa (MRL 
9 a). Lainmuutokseen sisältyy uutena säännöksenä vä-
hittäiskauppaa koskevat erityiset sisältövaatimukset, 
joita sovelletaan maakunta- ja yleiskaavoihin. Tähän 
säännökseen sisältyy myös maakuntakaavoitusta kos-
keva velvoite esittää vähittäiskaupan suuryksiköi-
den enimmäismitoitus. Maakuntakaavassa tulee esit-
tää myös merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan 
suuryksikön koon alaraja. 
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Maankäyttö ja rakennuslain 15.4.2011 voimaan tullee-
seen muutokseen sisältyvän siirtymäsäännöksen mu-
kaisesti vähittäiskaupan suuryksikön määritelmää so-
velletaan paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaup-
paan 16.4.2015 alkaen. Paljon tilaa vaativaan erikois-
tavaran kauppaan ei sovelleta vähittäiskaupan suuryk-
sikköjä koskevia säännöksiä 15.4.2017 saakka.

Kaikki yli 2000 kerrosneliömetrin myymälät ovat 
16.4.2017 lähtien vähittäiskaupan suuryksikköjä kau-
pan toimialasta riippumatta (MRL 71 a §). Kaavajär-
jestelmän mukaisesti merkitykseltään seudulliset vä-
hittäiskaupan suuryksiköt osoitetaan maakuntakaa-
voissa. Kuntakaavoissa eli yleiskaavoissa ja asema-
kaavoissa osoitetaan vähittäiskauppojen suuryksiköi-
den lisäksi vaikutuksiltaan paikalliset suuryksiköt.

Vähittäiskaupan suuryksikköjen ensisijainen sijainti-
paikka on keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan laa-
tu huomioon ottaen ole perusteltu (MRL 71 c §). Kau-
pan laadulla tarkoitetaan tässä kaupan eri toimialoja 
(päivittäistavarakauppa, paljon tilaa vaativan erikois-
tavaran kauppa ja muu erikoiskauppa). Vähittäiskau-
pan suuryksikköjen sijoittumisessa keskusta-alueiden 
ulkopuolelle on huomioitava MRL 71 b §:n mukaiset 
erityiset sisältövaatimukset.

Maankäyttö- ja rakennuslain 71 b § Vähittäiskau-
pan suuryksiköitä koskevat erityiset sisältövaatimuk-
set maakunta- ja yleiskaavalle
Maakunta- ja yleiskaavoja koskevat erityiset sisältö-
vaatimukset (MRL 71 b §), joiden mukaisesti vähit-
täiskaupan suuryksiköitä osoitettaessa on sen lisäksi, 
mitä maakunta- ja yleiskaavasta muutoin säädetään, 
katsottava, että:
1. suunnitellulla maankäytöllä ei ole merkittäviä hai-
tallisia vaikutuksia keskusta-alueiden kaupallisiin pal-
veluihin ja niiden kehittämiseen;
2. alueelle sijoittuvat palvelut ovat saavutettavissa 
mahdollisuuksien mukaan joukkoliikenteellä ja kevy-
ellä liikenteellä; sekä
3. suunniteltu maankäyttö edistää sellaisen palvelu-
verkon muodostumista, jossa asiointimatkat ovat koh-
tuulliset ja liikenteestä aiheutuvat haitalliset vaikutuk-
set mahdollisimman vähäiset.
Maakuntakaavassa tulee esittää merkitykseltään seu-
dullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja. 
Vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus on 
osoitettava maakuntakaavassa riittävällä tarkkuudella.

Maankäyttö- ja rakennuslain 71 c § Vähittäiskaupan 
suuryksiköiden sijoittuminen
Vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen sijainti-
paikka on keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan laa-

tu huomioon ottaen ole perusteltu.

Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryk-
sikön sijoittaminen maakuntakaavan keskustatoimin-
noille tarkoitetun alueen ulkopuolelle edellyttää, et-
tä vähittäiskaupan suuryksikön sijoituspaikaksi tar-
koitettu alue on maakuntakaavassa erityisesti osoi-
tettu tähän tarkoitukseen. Vähittäiskaupan suuryksik-
köä ei saa sijoittaa maakunta- tai yleiskaavan keskus-
tatoimintojen alueen ulkopuolelle, ellei alue ole ase-
makaavassa erityisesti osoitettu vähittäiskaupan suur-
yksikön sijoittamisen mahdollistavalla KM-merkinnäl-
lä (MRL 71 d §).

Osa kaupan toimialoista on laadultaan sellaisia, että 
ne voivat perustellusta syystä sijoittua myös keskus-
ta-alueiden ulkopuolelle. Nämä toimialat eivät tyypil-
lisesti kilpaile (esim. huonekalu- ja rautakauppa) kes-
kusta-alueelle sijoittuvan kaupan kanssa ja niiden si-
joittaminen keskusta-alueelle voi toiminnan luonteen 
ja ison tonttitilan tarpeen vuoksi olla vaikeaa. Myös 
toimialan tyypillinen asiointitiheys ja sitä kautta lii-
kenteen määrä vaikuttaa arvioon. 

Myös Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus -op-
paan mukaan erikoistavaran kaupan suuryksiköt voi-
daan sijoittaa keskusta-alueiden ulkopuolelle, mikäli 
niihin sijoittuvat kaupan toimialat eivät kilpaile kes-
kusta-alueiden kaupan kanssa tai ne eivät suuren tont-
titilatarpeen vuoksi voi sijoittua keskusta-alueille. 

Vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitusperiaate
Keskustatoimintojen alueilla enimmäismitoituksen 
ohjeena on, että vain yli 2000 kerrosneliömetrin ko-
koiset myymälät sisältyvät enimmäismitoitukseen. 
Mikäli jollekin merkitykseltään seudulliselle keskus-
ta-alueelle ei maakuntakaavassa osoiteta enimmäismi-
toitusta, tulee ratkaisun lainmukaisuus osoittaa riittä-
viin selvityksiin ja vaikutusten arviointeihin perustu-
en. Vaikutusten arvioinnilla tulee varmistaa, ettei kes-
kusta-alueen mitoittamatta jättämisellä ole merkittä-
viä haitallisia vaikutuksia kaupan seudulliseen pal-
veluverkon tasapainoon. Mikäli keskustatoimintojen 
ulkopuolelle osoitetulle vähittäiskaupan suuryksikön 
alueelle sijoitetaan myös alle 2000 kerrosneliömet-
rin myymälöitä, on ohjeena, että enimmäismitoituk-
seen sisällytetään myös alle 2000 kerrosneliömetrin 
myymälät. Näille alueille enimmäismitoitus osoitetaan 
kerrosneliömetreinä.

Maankäyttö- ja rakennuslain maakuntakaavaa kos-
kevat sisältövaatimukset sekä erityisesti vähittäis-
kaupan suuryksikköjä koskevat erityiset sisältövaa-
timukset tulee täyttyä.
Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain 25 §:n mukaan 
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maakunnan suunnittelussa otetaan huomioon valta-
kunnalliset tavoitteet sovittaen ne yhteen alueiden 
käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikallisten ta-
voitteiden kanssa. Lisäksi maakuntakaavan laadinnas-
sa on huomioitava valtakunnalliset alueiden kehittä-
mistavoitteet, jonka yleistavoitteet ovat alueiden kil-
pailukyvyn vahvistaminen, palvelurakenteen turvaa-
minen koko maassa ja tasapainoisen aluerakenteen ke-
hittäminen.

Etelä-Karjalan ensimmäisellä vaihemaakuntakaavalla 
on tarkistettu ja täydennetty joulukuussa 2011 vahvis-
tettua Etelä-Karjalan maakuntakaavaa, jonka tavoit-
teet pysyvät ennallaan niiltä osin kuin sen maankäyt-
tömuotoja ei käsitellä. Kaavaselostuksessa on keski-
tytty kuvaamaan niitä asioita, tavoitteita ja periaattei-
ta, jotka muuttuvat 1. vaihemaakuntakaavassa.

5.2 Teemakohtaiset tavoitteet
Kaupan sijoittuminen
• Tavoitteena on keskusta-alueiden elinvoimaisuuden 
lisääminen ja niiden aseman vahvistaminen kaupan si-
jaintipaikkoina sekä lähipalvelujen turvaaminen asun-
toalueilla ja maaseudulla.
• Toimivan kilpailun edistämisessä keskeistä on alal-
le tulon mahdollisuuksien turvaaminen osoittamalla 
riittävästi kilpailukykyisiä liikepaikkoja yhdyskunta-
rakenteen kannalta hyville paikoille.
• Rajaliikenne, matkailu, kesäasukkaat ja muut ohi-
kulkijat otetaan huomioon kauppapaikkoja suunnitel-
taessa. 
• Kuntien, kaupan toimijoiden ja asukkaiden tavoit-
teet kaupan palveluverkon kehittämisessä otetaan huo-
mioon.
• Tavoitteena on edulliset, laadukkaat ja monipuoliset 
kaupalliset palvelut sekä niiden hyvä saavutettavuus.

Keskustojen kehittäminen 
• keskustojen palveluiden turvaaminen
• kaupallisten palveluiden ja uusien kaupan konsep-
tien mahdollistaminen varaamalla riittävästi kaupan 
kerrosalaa keskustoihin
• keskustojen viihtyisyyden turvaaminen turhaa lii-
kennettä rajoittamalla
• muilla keskustojen ulkopuolisilla kaupallisilla ja 
pal veluvarauksilla ei vähennetä keskustojen vetovoi-
maa.

Etelä-Karjalan elinkeinoelämän ja kilpailukyvyn 
vahvistaminen
• elinkeinoelämän sijoittuminen toiminnan kannalta 
keskeisille alueille
• liikenteen pullokaulojen ja ruuhkautumisen vähen-
täminen

• logististen keskittymien ja yhteyksien kehittäminen
• erityisesti rajanylityspaikkojen läheisyyteen tarvi-
taan erilaisia elinkeinoelämän ja palveluiden varauksia.

Kaupan palveluverkon suunnitteleminen siten, että 
se palvelee tarkoituksenmukaisesti koko maakunnan 
asukkaita, loma-asukkaita, työssäkäyviä ja vahvasti 
kasvavaa matkailua
• Tuetaan kaupallisten palveluiden sijoittumista kau-
pan laadun ja ostovoiman kannalta tarkoituksenmu-
kaisille alueille.
• Mahdollistetaan kaupan kehittyminen sekä yritys-
ten välinen kilpailu toimialalla ja luodaan edellytyksiä 
uusien toimijoiden tulolle markkinoille.
• Turvataan maaseutukuntien palveluverkosto.

Matkailun kehittäminen
• matkailuverkostojen kehittäminen erityisesti maa-
seutukuntiin
• muuttuneiden matkailupalvelujen tarkentaminen.

Liikenteen sujuvuus
• maankäytön sekä liikenteen yhteensovittaminen ja 
haitallisten vaikutusten vähentäminen
• liikenteen pullokaulojen ja ruuhkautumisen vähen-
täminen
• rajanylityksien sujuvuus
• multimodaalisen kuljetusverkoston kehittäminen
• liikenneratkaisuilla pyritään tukemaan myös Hel-
singin ja Pietarin välisen vuorovaikutuksen tiivisty-
mistä ja Pohjoisen kehityskäytävän vahvistumista.

Kaikissa teemoissa huolehditaan siitä, että luonnon ja 
maiseman sekä kulttuuriympäristön arvoja vaalitaan 
ja niiden vaikutuksia arvioidaan. 

5.3 Vaihemaakuntakaavan laillisuuden 
varmistus  
Vaihemaakuntakaavan laillisuuden tarkempi arvioin-
ti sisältyy vaihemaakuntakaavan erilliseen vaikutus-
ten arviointiraporttiin.

5.3.1 Maankäyttö ja rakennuslain sisältö
vaatimukset
MRL 28 §:ssä määritellään maakuntakaavan sisäl-
tövaatimukset seuraavanlaisesti:
”Maakuntakaavaa laadittaessa on valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet otettava huomioon siten kuin 
siitä edellä säädetään. Kaavaa laadittaessa on kiin-
nitettävä huomiota maakunnan oloista johtuviin eri-
tyisiin tarpeisiin. Kaava on mahdollisuuksien mukaan 
yhteen sovitettava maakuntakaava alueeseen rajoittu-
vien alueiden maakuntakaavoituksen kanssa.
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Luonnonsuojelulain (1096/1996) 7 ja 77§:ssä tarkoi-
tettujen luonnonsuojeluohjelmien ja -päätösten sekä 
32§:ssä tarkoitettua maisema-aluetta koskevien perus-
tamispäätösten tulee olla ohjeena kaavaa laadittaessa.

Kaavaa laadittaessa on kinnitettävä erityisesti huo-
miota:
1. maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdys-
kuntarakenteeseen;
2. alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen;
3. ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen 
ja teknisen huollon järjestelyihin;
4. vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön;
5. maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin;
6. maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön 
vaalimiseen; sekä
7. virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen.

Kaavaa laadittaessa on myös pidettävä silmällä aluei-
den käytön taloudellisuudesta ja siitä, ettei maanomis-
tajille tai muulle oikeuden haltijalle aiheudu kohtuu-
tonta haittaa. Kaavaa laadittaessa on selvitettävä, ke-
nen toteutettavaksi kaava ja sen edellyttämät toimen-
piteet kuuluvat. Edellä tässä pykälässä mainitut sei-
kat on selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin 
kuin maakuntakaavan tehtävä yleispiirteisenä kaava-
na edellyttää.”

5.3.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit
teet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat 
osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueiden-
käytön suunnittelujärjestelmää. Tavoitteet on otettava 
huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maa-
kunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja val-
tion viranomaisten toiminnassa.

Valtioneuvoston hyväksymät tarkistetut valtakunnalli-
set alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. 
VAT:en tarkistuksessa on korostettu ilmastonmuutok-
sen hillinnän ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
haasteita alueidenkäytölle. Valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet ovat kokonaisuudessaan luettavissa 
ympäristöhallinnon verkkosivuilta (www.ymparisto.fi). 

Kaupan sijainnin ohjauksen kannalta keskeiset val-
takunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat seuraavat:
Yleistavoitteita
Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja 
työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa 
ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyy-
dessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mah-
dollisimman vähäinen.

Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimin-
taedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittä-
västi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yh-
dyskuntarakennetta hyödyntäen. Runsaasti henkilöau-
toliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot 
ohjataan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään 
tai muuten hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle.

Kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina kokonai-
suuksina siten, että tukeudutaan olemassa oleviin kes-
kuksiin. Keskuksia ja erityisesti niiden keskusta-aluei-
ta kehitetään monipuolisina palvelujen, asumisen, työ-
paikkojen ja vapaa-ajan alueina.

Erityistavoitteita
Maakuntakaavan ja yleiskaavan lähtökohtana on olta-
va perusteltu väestönkehitysarvio. Maakunnan suun-
nittelussa ja yleiskaavoituksessa on tarkasteltava pit-
källä aikavälillä sekä taajama- että maaseutualueiden 
väestömäärän kehityksen erilaisia vaihtoehtoja.

Maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa tu-
lee edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä ja esit-
tää eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet. Kaupunki-
seuduilla on varmistettava joukkoliikennettä, kävelyä 
ja pyöräilyä edistävä liikennejärjestelmä ja palvelu-
jen saatavuutta edistävä keskusjärjestelmä ja palvelu-
verkko sekä selvitettävä vähittäiskaupan suuryksiköi-
den sijoittuminen.

Alueidenkäytön suunnittelussa uusia, huomattavia 
asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tu-
le sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntara-
kenteesta.

Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan yh-
dyskuntarakennetta. Näistä tavoitteista voidaan poike-
ta, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen pysty-
tään osoittamaan, että alueen käyttöönotto on kestävän 
kehityksen mukaista.

Koko vaihemaakuntakaavan osalta keskeisimmät val-
takunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat raportin lo-
pussa liitteessä 3. 

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava 
Kaavaselostus  

34



Kaavamääräyksillä voidaan tarkentaa kaavamerkin-
nöillä ilmoitettua alueen käyttötarkoitusta ja -peri-
aatetta sekä täsmentää kaavaa. Kaavamääräyksiä on 
tulkittava maakuntakaavan luonne huomioon otta-
en yleispiirteisesti, mutta MRL:n 30.2 §:n mukaisten 
suojelumääräysten ja suojelualueiden kohdalla tulkin-
ta voi olla täsmällisempää. 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 10§:ssä säädetään 
kaavaselostuksen sisällöstä. Kaavaselostuksessa esi-
tetään suunnittelun taustat ja lähtökohdat sekä selven-
netään ja täydennetään kaavakarttaa, siihen kuuluvia 
merkintöjä ja määräyksiä. Selostuksella ei ole oikeu-
dellisia vaikutuksia, mutta sillä on huomattava mer-
kitys kaavan sisällön ja usein myös oikeusvaikutus-
ten tulkinnassa.

Etelä-Karjalan ensimmäisessä vaihemaakuntakaavas-
sa käytetään aluevaraus-, kohde- ja viivamerkintöjä 
sekä ominaisuusmerkintöjä ja kehittämisperiaatemer-
kintöjä.  

Kaavamerkinnät 
• Aluevarausmerkinnöillä ja merkintöjen selityksillä 
osoitetaan alueen pääasiallinen käyttötarkoitus. Alue-
varausmerkinnöillä osoitetaan alueiden käyttöä koske-
vat, tarkkuudeltaan valtakunnalliset tai maakunnalliset 
tavoitteet taikka useamman kuin yhden kunnan aluei-
den käytön yhteensovittamistarpeet. Esimerkiksi taa-
jama-alue on aluevarausmerkintä.
Taajama-alue

• Aluevarauksiin rinnastettavia kohdemerkintöjä 
käytetään kaavan mittakaavaan nähden pieniä alueita 
osoitettaessa tai kun tarkemman aluerajauksen määrit-
tely on tarkoituksenmukaista vasta yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa. Kohdemerkintöjä käytetään esi-
merkiksi pienialaisten matkailupalvelujen, kaupallis-
ten palveluiden ja pienehköjen työpaikka/palvelualu-
eiden varaamisessa.
Vähittäiskaupan suuryksikkö

• Kehittämisperiaatemerkinnöillä ja niihin liittyvillä 
määräyksillä osoitetaan ensisijaisesti kehittämisaluei-
ta ja -yhteyksiä, jotka ovat merkittäviä maakunnan ta-
voitellun kehityksen kannalta, mutta joita ei maakun-
takaavan esitystarkkuuden, suunnittelutilanteen kes-
keneräisyyden tai muun vastaavan syyn takia ole tar-
koituksenmukaista osoittaa selkeästi kohdennettuna 

6. KAAVA-ASIAKIRJAT JA KAAVAMERKINNÄT

6.1 Kaavaasiakirjat
Ympäristöministeriön vahvistama Etelä-Karjalan 1. 
vaihemaakuntakaava koostuu kaavakartasta, merkin-
nöistä ja määräyksistä sekä kaavaselostuksesta, jos-
sa kuvataan kaavaratkaisun keskeiset periaatteet. Li-
säksi kaavaan kuuluu kartta kumoutuneista ja kumo-
tuista merkinnöistä. Kaavakartta, kartta kumoutuneis-
ta ja kumotuista merkinnöistä sekä merkinnät ja mää-
räykset ovat vahvistettuja asiakirjoja. Kaavaselostusta, 
joka sisältää muun muassa kuvaukset kaavan tavoit-
teista, suunnitteluperiaatteista, kaavaratkaisun perus-
teluista ja arviointituloksista sekä kaavaratkaisua sel-
ventävät liitekartat, eivät kuulu vahvistuksen piiriin 
mutta sillä on ohjaava vaikutus.

6.1.1 Kaavakartat
Kaavakartan mittakaava on 1:100 000. Kuntakeskus-
ten kaavaratkaisut ovat luettavuuden parantamiseksi 
osoitettu myös kaavakarttaan liitetyllä 1:50 000 mit-
takaavaisilla suurennoskartoilla, jossa näkyvät vuoden 
2012 YKR taajama-alueet.

Voimassa olevasta maakuntakaavasta (2011) kumot-
tavaksi esitetyt merkinnät osoitetaan erillisellä vah-
vistettavalla kartalla, jonka mittakaava on 1:100 000. 
Kaava-aineistoon kuuluu lisäksi 1:100 000 mittakaa-
vainen epävirallinen yhdistelmäkartta voimassa ole-
vasta maakuntakaavasta (2011) sekä ensimmäisestä 
vaihemaakuntakaavasta. Sen tehtävänä on havainnol-
listaa kokonaiskaavatilannetta, joka koostuu eri aikaan 
vahvistuneista maakuntakaavoista.

6.1.2 Kaavamerkinnät, suunnittelumääräyk
set ja ohjausvaikutukset
Maakuntakaavan sisältö ja esitystapa vaikuttavat 
sen ohjausvaikutukseen. Ympäristöministeriö on 
31.3.2000 antanut asetuksen maankäyttö- ja rakennus-
lain mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä. 
Asetus muodostaa kaavojen merkintäjärjestelmän pe-
rustan, mutta antaa mahdollisuuden käyttää tarvittaes-
sa muitakin merkintöjä.

Maakuntakaavamerkinnät ja suunnittelumääräykset 
ovat vahvistetussa kaavakartassa. Lisäksi kaavamer-
kintöihin ja määräyksiin on liitetty kehittämissuosi-
tuksia ja suunnitteluratkaisun perusteluja, joiden ta-
voitteena on tarkentaa sekä kaavan maankäyttöratkai-
suja että perustella merkintöjen ja määräysten ohjaus-
vaikutuksia. Maakuntakaavamerkinnöillä ilmaistaan 
maakuntakaavan sisältö. 
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Suunnitteluratkaisun kehittämissuositukset ja oh-
jausvaikutukset
Suunnitteluratkaisun perusteluihin ja ohjausvaikutuk-
siin on kirjattu maakuntakaavan tavoitteiden toteu-
tumista tukevia toimenpiteitä ja kehityspolkuja. Esi-
merkiksi: ”Maa- ja metsätalousalue, jolla on ulkoilun 
ohjaamistarvetta: Maakuntakaavaratkaisun tavoittee-
na on ohjata yksityiskohtaisempaa suunnittelua otta-
maan huomioon lisääntyvä metsien jokamiehen oikeu-
teen perustuva virkistyskäyttö ja tarvittavat virkistys- 
ja ulkoilualueet sekä -reitistöt, jotka tulee suunnitella 
maa- ja metsätalous huomioon ottaen”. 

”Pääsähkölinja: Tärkeillä maisema-alueilla, jotka ovat 
yhteydessä asutukseen, arvokkaaseen maisemaan tai 
liikenneväyliin suositellaan pylväiden visuaalisen il-
meen kehittämistä.”

6.2 Kumoutuneet ja kumotut merkinnät
Etelä-Karjalan voimassa olevan maakuntakaavan 
(2011) merkintöjä ja määräyksiä on tarkistettu vai-
hekaavatyössä ja joitakin merkintöjä kumoutui ko-
konaan vahvistamisen yhteydessä. Voimassa olevas-
ta maakuntakaavasta kumoutui merkintöjä seuraavil-
la periaatteilla:

1. Koko merkintä kumoutui tai vain osa merkinnäs-
tä kumoutui, kuten muun muassa aluerajauksen siir-
tyminen paikaltaan kauemmas tai sen laajentaminen. 

2. Merkinnän tarve on poistunut kokonaan.

aluevarauksena tai viivamerkintänä kartalla. Niiden 
sisältö ja tulkinta voi olla aluevarausmerkintöjä yleis-
piirteisempää antaen suuremman suunnitteluvapauden 
kuntakaavoitukselle. Kehittämissuosituksien oikeus-
vaikutukset liittyvätkin yksityiskohtaisemman suun-
nittelun ohjaukseen.
Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue

• Viivamerkinnöillä esitetään liikenneyhteyksiä ja 
yhteystarpeita, joita voi olla muun muassa liikenteen 
yhteystarvemerkintä. Edellisten lisäksi kaavassa käy-
tettyjä muita merkintöjä ovat piirtämistekniset kaava-
alueen ja muut rajaviivamerkinnät.
Tieliikenteen yhteystarve

Suunnittelumääräykset
Maakuntakaavassa käytetään suunnittelumääräyksiä. 
Varsinaisten määräysten lisäksi annetaan myös ke-
hittämissuosituksia. Niillä ei ole suoraan maankäy-
tön suunnittelua sitovia oikeusvaikutuksia. Esimerk-
ki suunnittelumääräyksestä: ”Yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa rakentamisalueet ja muu maankäyttö on 
sopeutettava ympäristöönsä niin, että alueen omalei-
maisuus ja viihtyisyys vahvistuvat ja ympäristö-, luon-
to- ja kulttuuriperintöarvojen säilyminen turvataan.”

Taulukko 1a. Etelä-Karjalan maakuntakaavasta (vahvistettu 21.12.2011) kumotut merkinnät
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Taulukko 1b. Etelä-Karjalan maakuntakaavasta (vahvistettu 21.12.2011) kumoutuneet merkinnät
*  merkityissä kohteissa ainoastaan suunnittelumääräys on muuttunut
** symbolimerkintä korvataan aluevarauksella
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7. KAUPAN MITOITUS JA KAAVARATKAISUN PERIAATTEET

7.1 Kaupan palveluverkko 2025

7.1.1 Kaupan palveluverkkoratkaisun periaate
Vaihemaakuntakaavan kaupan palveluverkon ratkaisu 
perustuu valtakunnallisesti käytettyjen, asiantuntijoi-
den laatimiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaupan si-
jaintia ja mitoitusta koskevien kaavaratkaisujen poh-
jaksi on kerätty tietoa olemassa olevasta kaupan palve-
luverkosta, sen kehittämistarpeista ja -mahdollisuuk-
sista. Kaupan palveluverkkoselvitys sekä siihen liitty-
vä liikenteellinen selvitys on tuottanut kauppaa ja sen 
mitoitusta sekä sijaintia koskevaa arvokasta tietoa vai-
hemaakuntakaavan valmistelutyöhön, kaavaratkaisun 
vaikutusten arviointiin ja päätöksentekoon.

Suunnittelun tavoitteet 
Kaupan palveluverkon ja vähittäiskaupan suuryksiköi-
den suunnittelussa korostettiin suunnittelun tavoitteel-
lisuutta.  Kaavatyölle asetettiin suunnittelun alkuvai-
heessa kaupan palveluverkon muodostamista koske-
vat lähtökohdat ja tavoitteet. Nämä tavoitteet on kir-
jattu kaavaselostuksen kappaleeseen 5. Vaihemaakun-
takaavatyössä on ollut ohjaavana ryhmänä luottamus-
henkilöitä sekä viranomaisia vaihemaakuntakaavan 
tavoitteenasettelusta lähtien. Tavoitteenasettelussa on 
otettu kantaa erityisesti tavoiteltavan kaupan palvelu-
verkon sijoittumis- ja mitoitusperiaatteisiin sekä lii-
kenteellisiin vaikutuksiin. Tavoitteenasettelu palvelee 
myös selvitysten ja vaikutusten arvioinnin laadintaa. 

Vaihemaakuntakaavan tavoitteenasettelussa ja ohjaus-
ryhmätyöskentelyssä otettiin kantaa erityisesti tavoi-
teltavan kaupan palveluverkon sijoittumis- ja mitoi-
tusperiaatteisiin:
• mikä osa kaupan arvioidusta kokonaismitoitustar-
peesta osoitetaan keskustoihin
• kuinka paljon kaupan kokonaismitoituksesta osoi-
tetaan vaihemaakuntakaavan mukaisiin seudullisiin 
varauksiin
• mikä osa mitoituksesta jää ratkaistavaksi kuntakaa-
voituksessa
• kuinka paljon ja minkälaista kauppaa osoitetaan 
keskustatoimintojen alueille
• mitä ja kuinka paljon kaupan toimialoja voidaan si-
joittaa keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle 
• miten hyvin kauppa on saavutettavissa
• mitä vaikutuksia kaupan sijoittumisesta aiheutuu 
(MRL sisältövaatimukset)
• kaupan laatu ja sen sijoittuminen keskustojen ul-
kopuolelle ei saa uhata nykyisiä keskustoja ja niiden 
palveluja.

Kaupan sijoittumisen periaatteet
Vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisu perustuu kau-
pallisiin ja liikenteellisiin selvityksiin sekä vaikutusten 
arviointeihin. Kaupan palveluverkkoa tarkastellaan 
tässä kaavaselostuksessa muita teemoja tarkemmin, 
koska kaupan aluevaraukset ja ratkaisut ovat muuhun 
maankäyttöön verrattuna yksityiskohtaisempia ja kun-
takaavoitusta sitovampia. Vaihemaakuntakaavassa on 
otettu huomioon kaupan lainsäädön muutokset eli oh-
jattu seudullisen vähittäiskaupan sijoittumista, mitoi-
tusta, kaupan laatua sekä ajoitusta siten, että ne on si-
dottu muun yhdyskuntarakenteen, matkailun ja kau-
pan ostovoiman kehitykseen.

Etelä-Karjalan ensimmäisessä vaihemaakuntakaavas-
sa määritellään kaupan palveluverkon maakunnalli-
set periaatteet, osoitetaan merkitykseltään seudulli-
set vähittäiskaupan suuryksiköt, määritellään merki-
tykseltään seudullisen vähittäiskaupan koon alarajat 
ja osoitetaan suuryksiköiden enimmäismitoitus riittä-
vällä maakunnallisella tarkkuudella.

Keskustoihin on osoitettu merkittävä osa vaihemaa-
kuntakaavaan liittyvän kauppaselvityksen ostovoi-
masta. Keskustatoimintojen alueiden ulkopuolisia 
merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryk-
sikköalueita kehitetään sellaista vähittäiskauppaa var-
ten, joka kaupan laatu huomioon ottaen voi sijoittua 
perustelluista syistä myös keskusta-alueiden ulkopuo-
lelle eli paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa, 
rajaliikenteeseen liittyvää kauppaa sekä matkailua pal-
velevaa kauppaa varten. Lisäksi vaihemaakuntakaa-
vassa on suuryksiköiden ajoitukseen ja vaiheistukseen 
liittyviä suunnittelumääräyksiä. Kaupan toteuttamis-
järjestyksestä on laadittu aikataulu kaavaselostuksen 
kappaleessa 7 ja liitteessä 2.

Kaupan palveluverkon periaate
Kaupan palveluverkko on mitoitettu seutukunnittain ja 
kunnittain perustuen asukkaiden, loma-asukkaiden ja 
matkailijoiden määrään sekä ostovoimaan. Ratkaisul-
la edistetään kaupan palveluverkon ja yhdyskuntara-
kenteen tasapainoista kehitystä sekä turvataan kaupan 
palvelujen saatavuus erityisesti maakunnan asukkaille, 
mutta myös loma-asukkaille. Lisäksi kaupallisia palve-
luja kehitetään matkailijoille ja palveluja varataan eri-
tyisesti Venäjältä tulevaa ostovoimaa silmälläpitäen.  
Kaavaratkaisussa on määritelty mitoituksen sekä ajoi-
tuksen ja kaupan laatuun liittyvät määräykset niin, ettei 
suunnitellulla maankäytöllä tule olemaan merkittäviä 
haitallisia vaikutuksia olemassa olevien keskusta-aluei-
den kaupallisten palvelujen tarjontaan ja kehittämiseen. 
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Kaupallisessa selvityksessä arvioidaan kaupan men-
nyttä ja tulevaa kehitystä. Siinä arvioidaan seudulli-
suuden rajoja sekä esitetään palveluverkon laskennal-
linen mitoitus ja sen arviointi. Laskennallisen mitoi-
tuksen ja sen arvioinnin perusteella on tehty vaihe-
maakuntakaavan kaupan ratkaisu. Etelä-Karjalan kau-
pan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 -selvitys sisäl-
tää kaavaselostusta laajemman vaihemaakuntakaavan 
kaupan ratkaisun arvioinnin.

Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 
2025 -selvityksessä on kartoitettu olemassa olevat 
kaupan kerrosalat, väestön ja ostovoiman kehitystä 
sekä ostovoimasta johdetut uudet liiketilat ja niiden 
sijoittuminen sekä vaikutusten arviointi. Kauppasel-
vitystä täydentävässä vaihemaakuntakaavaan liiken-
teellisessä selvityksessä on arvioitu liikenteen määriä, 
päästöjä ja saavutettavuutta kahden vaihemaakunta-
kaavaluonnosvaihtoehdon osalta. Liikenteen aiheut-
tamia vaikutuksia on arvioitu kaupan sijoittamisvaih-
toehtojen pohjalta (kappale 4.3). Kauppaselvityksen ja 
liikenteellisen selvityksen pohjalla ovat TAK:in laati-
ma selvitys Venäjän ostovoimasta, sisäasianministeri-
ön selvitys rajaliikenteen kehittymisestä sekä liikenne- 
ja viestintäministeriön selvitys liikenteen kehittymi-
sestä. Kaupan ratkaisua on myös peilattu TAK:n ja Itä-
Suomen yliopiston laatimaan laajaan viisumivapaus-
selvitykseen sekä muihin TAK:n vuosittain laadittui-
hin rajatutkimusaineistoihin.  

7.1.2 Kaupan määritelmät ja keskeiset käsit
teet
Kauppa voidaan jakaa vähittäis- ja tukkukauppaan. 
Vähittäiskauppa jakautuu seuraavasti:

Päivittäistavarakauppa
Elintarvikkeiden lisäksi päivittäistavarakaupoissa 
myy dään tuotteita, joita asiakkaat ovat tottuneet hank-
kimaan elintarvikeostosten yhteydessä. Päivittäistava-
roihin lukeutuvat ruoka, juoma, kodin kemikaalit, pa-
perit, lehdet, tupakkatuotteet ja kosmetiikka. Ruokata-
varoiden osuus myymälän kokonaismyynnistä on yh-
teensä noin 80 prosenttia.

Erikoiskauppa
Jonkin tietyn tuoteryhmän kauppaan ja siihen liittyviin 
palveluihin erikoistunut myymälä. Usein erikoiskau-
poissa myydään kulutushyödykkeitä kuten vaatteita ja 
koruja. Erikoiskauppoja ovat myös päivittäistavaroi-
den erikoismyymälät. Erikoiskaupat sijaitsevat usein 
miten maakäytön suunnittelussa keskustatoimintojen 
alueiksi merkityillä alueilla. Erikoiskauppaan lukeutuu 
myös paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppa, joka 
taas hakeutuu ja monesti myös sopii paremmin keskus-

tojen ulkopuolelle, hyvien liikenneyhteyksien varrelle. 

Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppa
Ympäristöministeriön suosituksen (Maankäyttö- ja ra-
kennuslaki 2000 -julkaisusarja, opas 2.) mukaan pal-
jon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa ovat mootto-
riajoneuvojen, niiden varaosien ja tarvikkeiden kaup-
pa, rengaskauppa, vene- ja veneilytarvikkeiden kaup-
pa, matkailuvaunujen kauppa, huonekalukauppa, ra-
kenteellisen sisustamisen kauppa, rauta- ja rakennus-
tarvikekauppa, maatalous- ja puutarha-alan kauppa se-
kä kodintekniikkakauppa. 

Vähittäiskaupan suuryksikkö
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan vähittäiskaupan 
suuryksikkö on yli 2000 k-m² suuruinen vähittäiskau-
pan myymälä. Vaihemaakuntakaavassa on määritelty 
merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksi-
kön tai myymäläkeskittymän koon alaraja keskustatoi-
mintojen alueiden ulkopuolella. Koon alarajat vaihte-
levat maakunnan eri alueilla.

Merkitykseltään seudullisella vähittäiskaupan suur-
yksiköllä tarkoitetaan sellaista kaupan yksikköä, jolla 
voidaan arvioida olevan yhtä kuntaa laajempia, seu-
dullisia vaikutuksia. Suuryksikön koon alaraja voi ol-
la erilainen riippuen kyseessä olevasta alueesta ja olo-
suhteista sekä kaupan laadusta.

Merkitykseltään seudullisella vähittäiskaupan suuryk-
siköllä tarkoitetaan myös useasta myymälästä koostu-
vaa kaupan keskittymää, joka on vaikutuksiltaan ver-
rattavissa merkitykseltään seudulliseen vähittäiskau-
pan suuryksikköön.

Matkailua palveleva kauppa ja rajaliikennettä pal-
veleva kauppa
Matkailua palveleva kauppa palvelee matkailijoita, 
ohikulkijoita ja samalla myös lähialueen asukkaita ja 
loma-asukkaita. Matkailua palvelevat kaupat sijoittu-
vat valtatie kuuden varrelle olemassa olevien muiden 
kaupallisten palveluiden tai alueella olemassa olevan 
liikenneaseman yhteyteen. Matkailua palvelevan kau-
pan tehtävänä on tukea jo alueella olemassa olevien 
palveluiden säilymistä ja kehittymistä sekä kaupallis-
ten palveluiden monipuolistumista. Matkailua palve-
levan kaupan tuotevalikoimasta ja kaupan laadusta on 
yhteenveto vaihemaakuntakaavan vaikutusten arvioin-
ti -raportissa liitteessä 6.   

Rajakauppa palvelee pääosin rajanylittäjiä sijoittues-
saan rajalle johtavien pääliikenneväylien varteen. Ra-
jakaupan asiakaskunta saapuu kauppaan pääosin hen-
kilö- ja pakettiautoilla sekä busseilla ja rekoilla. Raja-
kauppaa toteutetaan pääosin hallityyppisiin rakennuk-
siin ja ne soveltuvat olemassa oleville rajakaupan alu-

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava  
Kaavaselostus 

39



eille. Keskustoihin kaupat eivät sovellu edellä maini-
tuin perustein. Rajakaupan valikoimiin kuuluu muun 
muassa suuret pakkauskoot ja tavaraerät. Tuotteet ovat 
pääosin nk. kuivatavaraa ja säilykkeitä sekä erilaisia 
kalatuotteita. 

Myymäläkeskittymä
Myymäläkeskittymä koostuu useammasta erillisestä 
ja toisistaan lähietäisyydellä sijaitsevista myymälöis-
tä, jotka muodostavat toiminnallisesti yhtenäisen kau-
pan aluekokonaisuuden. Myymäläkeskittymä käsittää 
ainoastaan alle 2 000 k-m² myymälöitä. Vähittäiskau-
pan suuryksiköitä koskevia erityissäännöksiä sovel-
letaan sellaiseen myymäläkeskittymään, joka on vai-
kutuksiltaan verrattavissa vähittäiskaupan suuryksik-
köön (MRL 71 d§). Selvää kerrosalarajaa, jonka ylit-
täviin myymäläkeskittymiin säännös on tarkoitettu so-
veltavaksi, ei voida suoraan esittää. Myymäläkeskitty-
mien vaikutukset riippuvat muun muassa ympäröivien 
yhdyskuntien koosta ja myymäläkeskittymien sijain-
nista yhdyskuntarakenteessa samoin kuin myymälä-
keskittymässä toimivan kaupan laadusta ja seudulli-
sista vaikutuksista.

7.2 Aikajänne ja keskeiset mitoitusteki jät

7.2.1 Mitoituksen lähtökohdat
Mitoituslaskelma pohjautuu maakunnan asukkaiden 
ostovoiman kasvuun vuosina 2011–2025. Lisäksi on 
laskettu erikseen loma-asukkaiden, matkailijoiden ja 
erityisesti ostosmatkailjoiden merkitys liiketilan lisä-
tarpeeseen. Ostovoiman kasvu on suhteutettu pinta-
alaksi siten, että laskelmassa on käytetty toimialoittai-
sia keskimääräisiä myyntitehokkuuksia, jotka on las-
kettu vähittäiskaupan myynnin ja erilaisten kartoitus-
ten pohjalta. Tehokkuus vaihtelee toimialoittain.

Vähittäiskaupan lisäksi myös kaupalliset palvelut tar-
vitsevat liiketilaa. Palveluiden liiketilatarpeen on las-
kettu suuntaa-antavasti olevan 25 prosenttia kaupan 
tarpeesta eli lähes saman verran kuin niitä on tällä-
kin hetkellä. 
Käytetty myyntitehokkuus
kerrosala = 1,25 * myyntiala

Keskustoissa palvelujen osuus on suurempi kuin muil-
la kaupan alueilla. Laskettu liiketilatarve kuvaa pin-
ta-alan nettolisäystä, jossa koko ostovoiman kasvu on 
suunnattu uusiin neliöihin. Kaupan käytöstä poistu-
vat tai uudella korvautuvat liiketilat lisäävät tarvetta, 
mutta tätä ei laskelmassa ole otettu huomioon. Myös-
kään verkkokaupan vaikutusta liiketilan lisätarpeeseen 
ei ole huomioitu. Verkkokaupan vaikutuksista liiketi-
lan lisätarpeeseen ei ole tutkittua tietoa. Etelä-Karja-

lassa vaikutus voi myös olla positiivinen. Toimiessaan 
verkossa myymälät voivat laajentaa markkina-aluet-
taan ja näin kasvattaa myyntiään.

Etelä-Karjalan ensimmäisen vaihemaakuntakaavan ta-
voitevuosi on 2025, mutta kaavassa osoitetaan myös 
pidemmän aikavälin tavoitteita esimerkiksi liikenne-
väylien varauksia, joiden toteuttamismahdollisuuksi-
en säilyttäminen edellyttää varautumista jo tässä suun-
nitteluvaiheessa. Myös kaupan osalta on syytä luoda 
mahdollisuudet kaupan kehittymiseen pidemmällä ai-
kavälillä. 

Vaihemaakuntakaavan kaupallisten palvelujen perus-
taksi on laadittu Etelä-Karjalan kaupan rakenne 
ja mitoitus vuoteen 2025 -selvitys. Selvityksessä on 
otettu huomioon Tutkimus- ja analysointikeskus TAK 
Oy:n vuonna 2012 laatima Venäläisten ostosmatkai-
lun merkitys ja tulevaisuuden näkymät -tutkimus 
sekä sisäasiasianministeriön Kasvavan rajaliiken-
teen hallinta -selvitys (42/2012) ja liikenne- ja vies-
tintäministeriön Suomen ja Venäjän välinen liiken-
ne 2020 ja 2030, Ennuste talouden ja liikenteen ke-
hityksestä -selvitys (2013). Kaavatyössä otetaan huo-
mioon myös mahdollinen viisumivapaus, jonka sisä-
asiainministeriö on jo ottanut huomioon selvitykses-
sään. Viisumivapaudesta on laadittu erillinen, kaava-
työtä palveleva selvitys TAK Oy:n toimesta lukuisten 
osallistujien ja sidosryhmien rahoituksella. Viisumi-
vapausselvitys valmistui syyskuussa 2013 ja aluekoh-
taiset raportit marraskuun 2013 lopussa. Myös työ- ja 
elinkeinoministeriö on laatinut vuonna 2013 selvityk-
sen koskien Venäjän mahdollisen viisumivapauden 
vaikutuksista suomalaiselle elinkeinoelämälle.Kau-
pallisen selvityksen pohjalta on laadittu liikenneselvi-
tys ja liikenteen vaikutusten arviointi. 

7.2.2 Rajaliikenteen ennusteet 
Sisäasiainministeriön selvityksestä ja Tullin tilastois-
ta laadittiin yhteenveto rajaliikenteen kehittymises-
tä. Kasvuprosentiksi muodostui koko jaksolle nykyi-
sen kehityksen ja voimakkaan kehityksen osalta 15–
30 prosentin välille vuosina 2012–2020. TAK:in sel-
vityksessä kasvu sijoittui vastaavasti 12–18 prosent-
tin välille vuosina 2012–2020. Liikenne- ja viestin-
täministeriön varovainen ennuste osoitti matkustaja-
määrien 2,5 kertaistumista, mikä tarkoittaa reilun 10 
prosentin vuosikasvua. LVM:n ennuste perustui mui-
den vastaavantyyppisten maiden esimerkkeihin. Näi-
den kasvukertoimien pohjalta ei voida suoraan laskea 
kaupan neliöitä mutta ne antavat suuntaa siihen, mi-
ten kaupanalan kasvuun tulee varautua. 
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Kuva 21. Kauppaa koskevaan selvitykseen ja liikenneselvitykseen vaikuttivat merkittävästi itärajan liikenteen kasvuennusteet ja suun-
tautuminen Etelä-Karjalassa. Ennusteissa on käytetty nykyisen kasvun vauhtia (Skenaario 1, 15 prosenttia ) sekä kiihtyvän kasvun 
vauhtia (kuva 22. Skenaario 3, 30 prosenttia). Suuntautumisessa on käytetty kahta eri ennustetta Imatran seudun ja Lappeenrannan 
seudun osalta.

Kuva 22. Skenaario 3 kiihtyvä kasvu (30 prosenttia), Sisäasiainministeriön ennuste vuoteen 2020

7.2.3 Mitoitukseen vaikuttavat muut tekijät 
Matkailijoiden määrän odotetaan yhä kasvavan, kos-
ka panostus matkailun kehittämiseen on maakunnas-
sa suurta. Rauhan alue sekä Ukonniemi houkuttele-
vat venäläisten matkailijoiden lisäksi myös kotimai-
sia matkailijoita. Alueille on rakentunut ja rakentuu 
edelleen myös loma-asuntoja sekä myyntiin että vuok-
rattavaksi.

Matkailijoista merkittävin ryhmä ovat venäläiset mat-
kailijat. Imatra–Nuijamaan rajaliikenne kasvaa kovaa 
vauhtia, ja trendi on huomattavasti jyrkempi kuin Vaa-
limaalla. Imatran rajaliikenne on vuonna 2013 kasva-
nut voimakkaimmin. Myös Vaalimaan kautta tulevi-
en venäläisten ostosmatkailijoiden määrä tulee lisään-
tymään. Entistä nopeampi tieyhteys saattaa johtaa sii-
hen, että osa matkailijoista suuntaa Helsinkiin. Tämä 
johtuu Helsingin seudun laajemmasta ja monipuoli-
semmasta palvelutarjonnasta. Suuntautumista tulee 
todennäköisesti myös Etelä-Karjalaan, alueen moni-

puolisen palvelutarjonnan muun muassa Ikea ja Ikano 
sekä muiden merkittävien matkailupalvelujen vuoksi. 
Myös rajanylityspaikkoja kehitetään voimakkaasti se-
kä Suomen että Venäjän puolella.

Venäläisten matkailijoiden määrää ja rahankäyttöä 
Kaakkois-Suomessa on tutkinut Tutkimus- ja Analy-
sointikeskus TAK Oy, joka on tehnyt aiheesta erilli-
sen selvityksen. Sen mukaan Kaakkois-Suomen raja-
asemien kautta tehtiin vuonna 2011 lähes 3,2 miljoo-
naa matkaa, joista 60 prosenttia suuntautui Etelä-Kar-
jalaan. Maakuntaan tehtiin yhteensä lähes 1,9 miljoo-
naa matkaa Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta.

Etelä-Karjala on tulevaisuudessakin venäläismatkaili-
joiden näkökulmasta kaikkein kiinnostavin maakunta 
Suomessa. Arvion mukaan Etelä-Karjalaan suuntautuu 
tulevaisuudessa kaikista matkoista noin 70 prosenttia. 
Vuonna 2025 skenaarion 3 mukaan Etelä-Karjalaan 
tehdään yhteensä 11 miljoonaa matkaa ja skenaarion 
2 mukaan yli 13 miljoonaa matkaa. 
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TAK:in ennusteissa ei ole otettu huomioon tekijöi-
tä, jotka saattavat muuttaa trendiä. TAK Oy:n ennus-
te matkailijamäärien kehityksestä pohjautuu mennee-
seen trendiin. Selvityksen pohjana ovat tiedot vuodel-
ta 2011, jolloin muun muassa Rauhan alueen kehit-
tyminen oli vasta alkamassa. Siinä ei ole huomioitu 
muuttuvia olosuhteita kuten rajanylityspaikkojen pa-
rantamisia, Parikkalan raja-aseman avautumista, Imat-
ran ja Pietarin välisen rautatieyhteyden toteutumista, 
Rauhan ja Imatran kylpylän matkailualueiden kasvua 
eikä Imatran kylpylän urheilupalvelujen merkittävää 
kehittymistä. Ennusteissa matkailijamäärän kasvu pai-
nottuu merkittävästi Lappeenrantaan. Todennäköisesti 
kasvua tulee suuntautumaan oheista laskelmaa enem-
män Imatralle. Ennusteissa ei myöskään ole huomioi-
tu mahdollista viisumivapauden vaikutusta matkailija-
määrien kehitykseen. Viisumivapauden uskotaan kui-
tenkin tulevan tarkastelujakson aikana. Viisumivapau-
den vaikutuksesta on tehty oma selvitys. 

Rajaliikennettä ja sen kasvua on tutkinut myös sisäasi-
ainministeriö. Ministeriön rajavartio-osasto on tehnyt 
Kasvavan rajaliikenteen hallinta -selvityksen (Si-
säasianministeriön julkaisuja 42/2012). Vuonna 2011 
Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla oli yhteen-
sä 10,6 miljoonaa rajanylitystä, kasvu edellisvuoteen 
verrattuna oli 27 prosenttia. Rajanylitysliikenne kas-
voi kaikilla kansainvälisillä rajanylityspaikoilla. Kas-
vu on jatkunut vahvana vuonna 2012. Selvityksen mu-
kaan rajanylitysliikenteen lähiajan kasvupotentiaali on 
merkittävä. Selvityksessä on esitetty neljä skenaario-
ta rajaliikenteen kasvusta vuodelle 2017. Selvitykses-
sä on otettuhuomioon viisumivapauden vaikutus raja-
liikenteeseen. Sisäasianministeriön skenaariossa kas-
vuvauhti on suurempi kuin TAK Oy:n skenaarioissa, 
jossa viisumivapautta ei ole otettu huomioon.

Etelä-Karjalan liiton kokoamissa ennustekaavioissa, 
jotka pohjautuvat sisäasiainministeriön ja liikenne- ja 
viestintäministeriön skenaarioihin sekä Tullin tilas-
toihin, on viisumivapaus otettu huomioon (luku 7.2 
Rajaliikenteen ennusteet, s. 41). Etelä-Karjalan liiton 
kokoamat skenaariot ottavat huomioon myös Imatran 
matkailupalvelujen merkittävän kehittymisen, Imatran 
rajanylitykseen liittyvät parantamistoimenpiteet sekä 
Parikkalan rajanylityspaikan vaikutukset. 

Venäläisten ostovoima maakunnassa tulee näiden en-
nusteiden mukaan olemaan samaa tasoa kuin maa-
kunnan asukkaiden ostovoima. Suurimmissa ennus-
teissa venäläisten rahankäyttö maakunnassa on jopa 
kaksinkertaista alueen asukkaiden rahankäyttöön ver-
rattuna (Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus 
vuoteen 2020, luku 3.8, s. 43). Venäläisten matkaili-

joiden määrän kasvulla on siten hyvin suuri merkitys 
liiketilan lisätarpeeseen. 

7.2.4 Seudullisesti merkittävien vähittäis
kauppojen suuryksikköjen mitoitus
Etelä-Karjalan liiton laatimassa rajaliikenteen määri-
en kasvuennustetaulukossa skenaarioiden kasvuvauh-
ti pohjautuu edellä mainittuihin ennusteisiin. Eri ske-
naarioissa matkailijoiden määrä kasvaa vuoteen 2018 
saakka skenaarion nimen mukaisella vuosivauhdilla. 
Vuonna 2018 viisumivapauden myötä vuosikasvu on 
75 prosenttia ja tämän jälkeen vuosikasvu laskee en-
sin 10 prosenttiin kahdeksi vuodeksi ja vuoden 2020 
jälkeen on arvioitu, että kasvuvauhti on enää viisi pro-
senttia. Kokonaiskasvu vuodesta 2011 vuoteen 2025 
muodostuu 17–23 prosentin väliltä skenaariosta riip-
puen. TAK:in selvityksessä vastaavat vuosikasvuvaih-
telu on 12–15 prosentin välillä, siinä ei ole otettu huo-
mioon viisumivapautta. Taulukosta 2 näkyy kokonais-
kasvuprosentit vuoteen 2025 sisäasiainministeriön ja 
TAK:n selvitysten skenaarioissa. Liikenne- ja viestin-
täministeriön ennusteet liittyivät pääosin tavaraliiken-
teen kasvuun. Henkilöliikenteen osalta on ennustettu 
reilun 10 prosentin kasvua. Ennusteet perustuivat mui-
den maiden esimerkkeihin, jotka eivät välttämättä pä-
de tässä tapauksessa.    

KM-1 ja KM-2 -alueille rakentuva kauppa palvelee 
asutuksen lisäksi myös matkailijoita. KM-r -alue pal-
velee pääosin rajaliikennettä. Vähittäiskaupan suuryk-
sikkömerkinnän KM-3 -mukainen matkailua palvele-
va kauppa on suunnattu pääosin muille matkailijoille 
ja ohikulkuliikenteelle. Maakunnassa on jo jonkin ver-
ran vastaavanlaista matkailua ja rajaliikennettä palve-
levaa kauppaa. 

Eri ennusteiden pohjalta laskettu liiketilan lisätarve 
vaihteleekin 500 000–1 700 000 kerrosneliömetrin 
välillä. Valittujen ennusteiden mukaisen liiketilan eli 
myyntialan tarveluvut kerrotaan myyntitehokkuuslu-
vulla 1.25, jolloin saadaan tarvittava kerrosala. Lisäk-
si kaavoituksen mahdollisuudet toteuttaa alueita sa-
taprosenttisesti ei ole varmaa, joten kaavoitusta var-
ten kerrosalaa voidaan lisätä tarvittaessa 30 prosenttia.

Kun verrataan vaihemaakuntakaavan mitoitusta las-
kennalliseen liiketilan lisätarpeeseen kaavallinen väl-
jyys (+30 prosenttia) huomioiden, niin maakunnan 
kokonaismitoitus on hieman suurempi kuin skenaari-
on +15 prosentin mukainen liiketilan lisätarve. Vaihe-
maakuntakaavan kokonaismitoitus on selvästi alhai-
sempi kuin liiketilan lisätarve voimakkaimpien kas-
vujen skenaarioissa. 
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Matkustajamäärän vuosikasvu eri skenaarioissa

KaakkoisSuomen rajaasemien kautta tulevat venäläiset matkustajat
Arvio matkailijamääristä Imatran ja Lappeenrannan seuduilla

Taulukko 4. Liiketilan lisätarve Etelä-Karjalassa vuoteen 2025 (Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025, Santasalo, 
2013, s. 80).

Taulukko 2. Matkustajamäärän vuosikasvu eri skenaarioissa Kaakkois-Suomi ja Etelä-Karjala 
(Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025, Santasalo, 2013, s. 40).

Taulukko 3. Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta tulevat venäläiset matkustajat (Etelä-Karjalan 
kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025, Santasalo, 2013, s. 40).

Lähde: Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025, s. 80

Lähde: Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025, s. 40
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7.2.5 Vähittäiskaupan suuryksikköjen seu
dullisuuden alarajat
Lähtökohtana seudulliselle alarajatarkastelulle ovat 
nykyiset myymälät. Kartoituksen pohjalta on tutkittu 
nykyisiä suurmyymälöitä ja arvioitu niiden seudulli-
suutta. On arvioitu, mitkä myymälät ovat niin vetovoi-
maisia, että ne vetävät asiakkaita kunnan rajojen ulko-
puolelta. Tämän jälkeen on laskettu erikokoisten myy-
mälöiden tarvitsema asiakaspohja. Tätä asukaspohjaa 
on verrattu lähialueen asukasmäärään sekä loma-asuk-
kaiden ja matkailijoiden määrään. Jos vaadittu asu-
kaspohja on niin suuri ettei edellä mainitut henkilö- 
ja asukasmäärät siihen riitä, tulkitaan myymälä seu-
dulliseksi. Laskelmassa on arvioitu kahden myymä-
län asiakasmääriä, koska on oletettu ettei yksi myymä-
lä voi hallita markkinoita. Rajat ovat laskelmassa arvi-
oitu yhdelle suurmyymälälle, ei myymäläkeskittymäl-
le, joka on vaikutuksiltaan verrattavissa vähittäiskau-
pan suuryksikköön (MRL 71 d§). Selvää kerrosalara-
jaa , jonka ylittäviin myymäläkeskittymiin säännös on 
tarkoitettu soveltavaksi, ei voida suoraan esittää. Myy-
mäläkeskittymien vaikutukset riippuvat muun muas-
sa ympäröivien yhdyskuntien koosta ja myymäläkes-
kittymien sijainnista. yhdyskuntarakenteessa samoin 
kuin myymäläkeskittymässä toimivan kaupan laadus-
ta ja seudullisista vaikutuksista. 

7.3 Kaupan varaukset ja kokonaismi
toitus

7.3.1 Kaupan varaukset
Olemassa olevat liiketilat keskustoissa ja muilla kau-
pan alueilla vuonna 2012 yhteensä 408 800k-m² 
– Lappeenrannan seutu 180 705 k-m²
– Imatran seutu 229 800 k-m², josta Rautjärvi–Parik-
kala on 38 400 k-m².
(Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 
2025 -selvitys, s. 15)
Keskustoissa on olemassa olevat kaupat ja kaupan 
uusi mitoitus yhteensä 784 000 k-m².
Keskustoihin on kaupan kokonaismitoituksesta mää-
rätty vaihemaakuntakaavaan vain 113 000 k-m² ja kaa-
vaan määrittelemättömät keskustan mitoitukset ovat 
671 000 k-m². Keskustojen osalta vaihemaakuntakaa-
vaan ei ole määritelty kaupan enimmäismäärää Lap-
peenrannan keskustaan, Imatrankoski–Mansikkalan 
keskustaan, Vuoksenniskan eikä Joutsenon keskus-
taan.

Keskustojen ulkopuolella on kaupan kerrosalaa 
904 900 k-m² (uudet ja olemassa olevat), uudet va-
raukset ovat 784 000 k-m².
Keskustojen ulkopuolisesta uudesta kaupasta on kau-
pallisen selvityksen mitoituksen mukaan tilaa vievää 
kauppaa 284 100 k-m2, matkailua palvelevaa kaup-
paa 118 900 k-m2, rajaliikennettä palvelevaa kauppaa       
108 500 k-m² ja tavanomaista vähittäiskaupan suuryk-
sikköaluetta 272 500 k-m².

KM-1 ja KM-4 uudesta tavanomaisesta vähittäiskau-
pan suuryksiköstä osan vie lähiaikoina toteutuva Ikea- 
Ikano Nuijamaantien risteyksessä (72 000 k-m²). Osa 
toteutuu Lappeenrannan keskustaan liittyvälle Myl-
lymäen KM-4 vähittäiskaupan suuryksikköalueelle     
(87 000 k-m²), loput sijoittuu Imatran Korvenkannan 
vähittäiskaupan suuryksikköalueelle (106 500 k-m²) ja 
siihen liittyvälle Korvenkannan Lappeenrannan puo-
leiselle alueelle (7 000 k-m²), yhteensä 272 500 k-m². 
Korvenkannan kokonaismäärästä reservialuetta on     
42 3000 k-m².

Korvenkannan alueen Imatran puolelta aiesopimuk-
set on jo tehty ja kaavoitus on käynnissä. Alueen ra-
kentaminen alkanut uudella ABC-aseman konseptilla, 
johon sisältyy liikenneaseman lisäksi erilaista liiketi-
laa, myös liikennejärjestelyjä tehdään alueelle.  Muille 
keskustojen ulkopuolisille alueille ei jää km-1 aluetta.

KM-2 uudesta tilaa vievästä kaupan kokonaismääräs-
tä 284 100 k-m2 suurin osa sisältyy Ikea–Ikanon, Vii-
purinportin, Korvenkannan (Imatra ja Lappeenranta), 
Selkäharjun ja Sotkulammen alueelle, yhteensä 215 
100 k-m². Sotkulammen osalta on jo päätökset tehty 
K-raudan siirtymisestä kyseiselle alueelle parempien 
liikenneyhteyksien äärelle. Selkäharjun sekä Viipurin-
portin osalta on käyty neuvotteluja yritysten sijoittu-
misesta. Ikea–Ikano -alueelle ja Korvenkannan alueel-
le on jo aiesopimuksia tehty ja merkittäviä infrahank-
keita on käynnissä (muun muassa voimalinjan siirto, 
tieliittymien, kiertoliittymän ja  eritasoliittymien ra-
kentaminen jne). 

KM-3 -merkinnällä on uutta matkailua palvelevaa 
kauppaa varattu 60 000 k-m2, se on jakautunut Luu-
mäen Rantsilanmäelle, Rautjärven Änkilänmäelle ja 
Ruokolahden Oritlammelle. Kaikilla alueilla on jo ole-
massa olevaa kaupan- tai muuta palvelurakennetta. Li-
säksi KM-2 -merkintään sisältyy matkailua palvele-
vaa kauppaa 46 000 k-m2, joka jakautuu Lappeenran-
nan Selkäharjuun ja Viipurinporttiin sekä Parikkalan 
Koirnimeen.

KM-r uutta rajaliikennettä palvelevaa kauppaa on 
osoitettu Mustolaan ja Nuijamaalle, jossa on jo ole-
massa olevaa rajakauppaa sekä Teppanalaan, jonne 
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on jo rakentumassa useita rajakaupan kohteita. Raja-
liikennettä palvelevaa kauppaa on varattu yhteensä 
108 500 k-m2.

KM/res -merkinnöillä on osoitettu pitkällä aikavälillä 
toteutettavia vähittäiskaupan suuryksikköalueita. Re-
servialueille on varattu vähittäiskaupan suuryksiköi-
tä 79 300 k-m2.

Verrattaessa vaihemaakuntakaavan luonnoksen mitoi-
tusta laskennalliseen liiketilan lisätarpeeseen kaaval-
linen väljyys (+ 30 prosenttia) huomioiden, niin maa-
kunnan kokonaismitoitus on hieman suurempi kuin 
skenaarion +15 prosentin mukainen liiketilan lisätar-
ve. Vaihemaakuntakaavan luonnoksen kokonaismitoi-
tus Etelä-Karjalassa on selvästi alhaisempi kuin liike-
tilan lisätarve voimakkaimpien kasvujen skenaariois-
sa. Kasvuprosentti on myös liikenneselvityksessä sa-
maa luokkaa eli 15 prosenttia. Tarkempi kuvaus siitä 
on vaikutusten arviointi -raportin liitteessä 1.

7.3.2 Kaupan palveluverkon kokonaismitoi
tus
Santasalon laatiman Etelä-Karjalan kaupan rakenne 
ja mitoitus vuoteen 2025 -selvityksen liiketilatarpeen 
laskennan mukaan Etelä-Karjalassa tarvitaan uutta lii-
ketilaa (myyntialaa):

• skenaarion 20-prosenttia mukaan seuraavasti: 
Imatran seutu 250 000 k-m² ja Lappeenrannan seutu 
770 600 k-m², yhteensä 1 020 600 k-m²
• skenaarion 25-prosenttia mukaan seuraavasti: 
Imatran seutu 319 000 k-m² ja Lappeenrannan seutu 
990 000 k-m², yhteensä 1 309 000 k-m²
• skenaarion 30-prosenttia mukaan seuraavasti: 
Imatran seutu 403 400 k-m² ja Lappeenrannan seutu  
1 252 800 k-m², yhteensä 1 656 200 k-m². 

Kun käytännön mukaan kaavan kerrosalavaraukset 
ovat 1,25 kertaiset ostovoiman osoittamasta myyn-
tilasta ja kaavojen toteutumiseen liittyvä 30 prosen-
tin lisävaraus lisätään, kaavan varaukset ovat yhtäpi-
tävät kaupallisen selvityksen kanssa sekä liikennesel-
vityksen kanssa. Todettakoon vielä, että Imatran seu-
dun kasvuennusteessa puuttuu vielä Imatran rajanyli-
tyspaikan merkittävä kehittäminen vuoteen 2014 men-
nessä ja Parikkalan rajaliikenteen kehittyminen lähi-
vuosina. Parikkalan rajaliikenteen ennusteissa ei ole 
voitu ottaa huomioon sitä, miten liikenne kehittyy ra-
janylityspaikan avauduttua. Nyt liikenne on hyvin vä-
häistä rajaliikenteen luvanvaraisuuden ja kansainvälis-
ten sopimusten vuoksi. Ostovoiman lähtökohtana on 
pidetty tätä lähtötilannetta, joka ei anna riittävää va-
rautumista tulevaisuuteen rajanylityspaikan avaami-
sen vuoksi. Imatran seudulla on kaavan mitoitus hie-

man suurempi Lappeenrannan seudun mitoitusta mer-
kittävästi muuttuvien olosuhteiden vuoksi.

7.3.3 Merkitykseltään seudullisten vähittäis
kaupan suuryksiköiden koon alarajat 
Vaihemaakuntakaavassa määritellään seudullisten vä-
hittäiskaupan suuryksiköiden koon alarajat erikseen 
päivittäistavarakaupalle, kaupalle joka kaupan laa-
tu huomioon ottaen voi sijoittua perustelluista syis-
tä myös keskusta-alueiden ulkopuolelle sekä muulle 
erikoistavaran kaupalle. Merkitykseltään seudullisella 
kaupalla tarkoitetaan sellaista vähittäiskaupan yksik-
köä tai niiden muodostamaa aluetta, jolla voidaan ar-
vioida olevan yhtä kuntaa laajempia, seudullisia vai-
kutuksia. 

Merkitykseltään seudullisella vähittäiskaupan suur-
yksiköllä tarkoitetaan siis myös useasta myymälästä 
koostuvaa vähittäiskaupan aluetta, joka on vaikutuk-
siltaan verrattavissa merkitykseltään seudulliseen vä-
hittäiskaupan suuryksikköön. Myymäläkeskittymän 
seudullisuuden raja on yleensä suurempi kuin yksit-
täisen myymälän. Yksittäisiä tai useampia pieniä myy-
mälöitä voi rakentua kauppa-alueelle enemmän kuin 
edellä mainitut alarajat osoittavat yhdelle suurmyymä-
lälle ilman, että alueesta vielä muodostuu seudullinen 
keskittymä. Kahden tai useamman pienemmän myy-
mälän vetovoima ei useastikaan yllä yhden ison myy-
mälän vetovoimaan. Kaupan laatu ja koko määritel-
lään yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Maakuntakaavan ohjausvaikutus kohdistetaan seu-
dullisesti merkittäviin suuryksiköihin määrittelemäl-
lä seudullisuuden rajat. Alarajan määrittelyssä on huo-
mioitu kaupan laatu ja siihen liittyvä myyntitehokkuus 
sekä kaupan koon edellyttämä ostovoima kohtuullisel-
ta asiointietäisyydeltä. 

Seudullisuuden alarajan määrittely on kuvattu tarkem-
min kaavaselostuksen kappaleessa 7.2.4 ja Etelä-Kar-
jalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 -sel-
vityksessä. Paikallisesti merkittävien suuryksiköiden 
tarve on osoitettu Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja 
mitoitus vuoteen 2025 -selvityksessä (s. 63, kappa-
le 5.1). 

Etelä-Karjalan vaihemaakuntakaavan seudullisuuden 
raja vaihtelee 2 000–7 000 k-m²:n välillä riippuen alu-
eesta ja kaupan laadusta. Kaavassa on määritelty vä-
hittäiskaupan suuryksiköiden seudullisuuden alarajat 
kunnittain.

Seudullisesti merkittävä vähittäiskaupan suuryksik-
kö edellyttää aina tarvittavaa merkintää maakuntakaa-
vassa. Etelä-Karjalan vaihemaakuntakaavassa seudul-
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Alue Keskustaan soveltumaton 
kuten auto, rauta, huone
kalu, puutarha ja maata
lous sekä venekauppa tai 

muu vastaava

Muu erikoistavaran
kauppa

Päivittäistavarakauppa

Imatra ja Lappeenranta 4 000 k-m2 7 000 k-m2 5 000 k-m2

Parikkala ja Luumäki 2 000 k-m2 5 000 k-m2 3 000 k-m2

Savitaipale, Lemi, Rautjärvi, Ruoko-
lahti ja Taipalsaari

2 000 k-m2 3 000 k-m2 2 000 k-m2

Taulukko 5. Etelä-Karjalan 1.vaihemaakuntakaavan suunnittelumääräyksissä esitetyt merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan 
suuryksiköiden koon alarajat.

lisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä voi 
sijoittaa joko keskustatoimintojen alueille tai keskus-
tojen ulkopuolelle kaavassa osoitetuille merkityksel-
tään seudullisten vähittäiskaupan suuryksiöiden alu-
eille. Merkitykseltään seudullisilla vähittäiskaupan 
alueilla sovelletaan niitä seudullisuuden rajoja, jotka 
ovat kohdemerkinnän alla olevalla aluemerkinnällä.

Paikallisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksi-
köitä, jotka alittavat seudullisuuden merkityksen, voi-
daan osoittaa erikseen määritellyn seudullisen alarajan 
puitteissa, jotka ratkaistaan kuntakaavituksessa. Pai-
kallisesti merkittävien suuryksiköiden tarve on osoi-
tettu Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuo-
teen 2025 -selvityksessä (s. 63, kappale 5.1). 

Etelä-Karjalan 1.vaihemaakuntakaavan suunnittelu-
määräysten seudullisuuden alarajat ovat suuntaa anta-
via, mikä on huomioitu suunnittelumääräyksessä ”el-
lei selvitysten perusteella muuta osoiteta”. Yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa onkin arvioitava vai-
kutustarkastelujen perusteella, onko kyseessä seudulli-
sesti vai paikallisesti merkittävä vähittäiskaupan suur-
yksikkö sekä onko kohteen seudullisuuden raja maa-
kuntakaavassa esitettyä alhaisempi tai korkeampi. Ar-
vioinnin perusteella on päädytty taulukon 5 mukaisiin 
alarajoihin. 

Seudullisen vähittäiskaupan suuryksiköiden alara-
jan alittavia myymälöitä voidaan toteuttaa kohtee-
seen useampia. Alarajan määrittelyssä ei tarkoite-
ta myymäläkeskittymää. Tukemalla seutu-, kunta- ja 
aluekeskusten kehittymistä, vähennetään tarvetta ha-
kea kaupallisia palveluita kauempaa muista kaupun-
kikeskustoista. Näin vaikutetaan asiointimatkojen pi-
tuuteen. Tavoitteena on, että päivittäistavarakaupan li-
säksi muu erikoistavaran kauppa, kuten vaatekauppa 
säilyisi edelleen seutu- ja kuntakeskuksissa eikä kes-
kittyisi liikaa kaupunkikeskuksiin. Seutu- ja kuntakes-
kusten asiakaspohja kostuu varsin laajalta alueelta ha-
janaisessa Etelä-Karjalassa. Näin parannetaan seutu- 
ja kunta-asukkaiden mahdollisuuksia saavuttaa palve-
lut joko kävellen tai pyöräillen. 

7.3.4 Keskustatoimintojen alueet vähittäis
kaupan sijaintipaikkana
Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavan kaupan rat-
kaisun lähtökohtana on merkitykseltään seudullisen 
vähittäiskaupan ohjaaminen ensisijaisesti maakunta-
kaavan keskustatoimintojen alueille siten, että kes-
kustojen viihtyisyys asukkaiden olohuoneena säilyy. 
Myös liikennejärjestelmän kapasiteetti, liikenteen su-
juvuus ja liikenteen turvallisuus tulee ottaa huomioon 
kaupan sijoittamisessa keskustoihin. Lappeenrannan 
keskustaa kaavoitetaan parhaillaan kaupalle ja useas-
sa kohdassa on kaupan palvelujen laajentaminen ja uu-
distaminen jo käynnistynyt.  Keskustaa halutaan ke-
hittää mutta sinne ei voida sijoittaa ostovoiman voi-
makkaan kasvun ja sen aikataulun mukaan sitä kerros-
alamäärää, jota keskustaan on mitoitettu kaupallisessa 
selvityksessä. Ajan mittaan keskustaan soveltumatto-
mat toiminnot siirtyvät pois, kaupunki saa maanomis-
tusta ja keskustasta vapautuu uusia kaupan paikkoja. 
Lappeenrannan keskustaa ei kuitenkaan haluta täyt-
tää kaupoilla ja matkailijoilla, keskustan viihtyisyys 
kärsii ja liikennejärjestelmä tukkeutuu. Myös Imatran-
kosken ja Mansikkalan keskustoihin kaavoitetaan kau-
pan paikkoja. Uutta Prismaa ryhdytään rakentamaan 
ja muita kaupan toimijoita on tulossa. Pesäpallokenttä 
siirtyy Ukonniemeen jolloin saadaan uutta tilaa liike-
rakentamiselle Mansikkalaan. Imatrankosken keskus-
tan kehittämisohjelman mukaan keskustasta tavoitel-
laan viihtyisää erikoiskauppojen ja muiden palvelujen, 
viheralueiden ja kävelykatujen keskittymää. 

Suuntaamalla seudullisesti merkittävää kauppaa kes-
kusta-alueille tuetaan keskustojen kehittymistä ja elin-
voimaisuutta monipuolisina palveluiden, asumisen ja 
työpaikkojen keskittyminä. Kunnat huolehtivat omas-
sa kaavoituksessaan paikallisen palveluverkon suun-
nittelusta. Kun seudullinen ja paikallinen palveluverk-
ko tukevat toisiaan, turvataan asukkaiden arjen suju-
vuus ja päivittäisten kaupallisten palveluiden saavu-
tettavuus. Etelä-Karjalassa ongelmana on vaatimaton 
joukkoliikenne verrattuna pääkaupunkiseudun ja suu-
rien kaupunkiseutujen joukkoliikenteeseen. Keskus-
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tahakuisten kauppojen asiakkaat käyttävät hyvin har-
vakseltaan joukkoliikennettä asioidessaan keskustois-
sa, pääsääntöisesti käytetään henkilöautoja. Lähietäi-
syydeltä on mahdollista hoitaa asioita kävellen tai pyö-
räillen. Etelä-Karjalassa on kehitetty kevyen liiken-
teen laaturaittia ja sen tavoitteena on pyöräilyn edis-
täminen. Etelä-Karjalassa käynnistyi vuoden 2013 lo-
pulla liikenne- ja viestintäministeriön rahoittama pi-
lottihanke joukkoliikenteen kehittämisestä. Joukko-
liikenne myönteinen yhdyskuntarakenne -selvitystä 
laadittiin Lappeenranta–Imatra kasvukeskusalueelle. 

Kaikkia keskustatoimintojen alueita koskevat suunnit-
telumääräykset, joiden mukaan ne on mitoitettava ja 
niiden toteutus on sovitettava yksityiskohtaisemmas-
sa kaavoituksessa siten, ettei niillä ole merkittäviä hai-
tallisia vaikutuksia muiden keskusta-alueiden kaupal-
lisiin palveluihin. Tulee myös huolehtia kaupan palve-
luverkon tasapainoisesta kehittämisestä. Suuryksiköi-

den toteuttaminen tulee kytkeä ajallisesti ympäröivi-
en taajamatoimintojen toteuttamiseen.

Lappeenrannan, Joutsenon, Imatrankosken-Man-
sikkalan ja Vuoksenniskan keskusta-alueet
Kaupunkikeskustat on mitoitettu kaupallisen selvityk-
sen pohjalta, koska tällä halutaan osoittaa Etelä-Kar-
jalan kaupan ostovoiman sijoittumisen mahdollisuu-
det keskustojen alueille. Kokonaisostovoimasta saa-
daan osoitettua merkittävä osa keskustoihin. Vaihe-
maakuntakaavaan ei kuitenkaan osoitettu Lappeenran-
nan, Imatrankoski–Mansikkalan, Vuoksenniskan eikä 
Joutsenon keskustan kaupan mitoitusta. Mitoitustau-
lukot on kuitenkin liitetty suuntaa antavana kaavase-
lostukseen.

Yhteenveto seutu-, kunta- ja aluekeskuksista 
Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 
2025 -selvityksessä on esitetty kaupunki-, seutu- ja 

TAULUKKO 6. Kaupan mitoitus maakuntakaavan keskustatoimintojen alueilla. Luvuissa on mukana uudet ja olemassa ole-
vat kaupan mitoitukset sekä kaikki yhteensä. Vaihemaakuntakaavassa ei määritellä Lappeenrannan, Joutsenon, Imatra–
Mansikkalan ja Vuoksenniskan keskusta-alueiden kaupan mitoitusta. Ne on kuitenkin merkitty ohjeellisena tähän taulukkoon 
kaupallisen selvityksen pohjalta.

Keskustojen vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus
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KM-4

 Arto Hämäläinen

Kuva 23. Lappeenrannan Myllymäen aluetta ylhäällä keskellä. Laajalla asutuksella, joka näkyy va-
semmalla ja joka jatkuu vielä pidemmälle vasemmalle uusina asuinalueina, ei ole päivittäistavara-
kauppoja kovinkaan lähellä. Ainoastaan Myllymäen Lidl ja Viipurinportin ABC aseman ruokakaup-
pa. Valtatie kuuden toisella puolella, Myllymäkeä vastapäätä sijaitsevat S-market Myllykeskus ja Ci-
tymarket. Palveluja tarvitaan lähelle, esimerkiksi Myllymäkeen ja Viipurinportin alueelle. Kuvaan on 
merkitty karkeasti punaisella viivalla vaihemaakuntakaavaluonnoksen KM-4 alue.

KM-1

Kuva 24. Korvenkanta. Kuvaan on merkitty karkeasti punaisella viivalla vaihekaavan KM-1 alue, jo-
ka sijoittuu Imatran sekä Lappeenrannan kaupunkien alueille.

muiden kunta- ja aluekeskusten liiketilojen nykytilan-
ne sekä laskettu liiketilan lisätarve. Kaupan palvelu-
verkon mitoitus on lähtökohtaisesti jaettu keskustojen 
ja niiden ulkopuolisten vähittäiskaupan suuryksiköi-
den kesken kaupan laadun mukaan. Keskustojen mi-
toitus on mukana kaupan palveluverkon arvioinnissa. 

Tukemalla seutu-, kunta- ja aluekeskusten kehittymis-
tä, vähennetään tarvetta hakea kaupallisia palveluita 
kauempaa muista kaupunkikeskustoista. Näin vaiku-

tetaan asiointimatkojen pituuteen. Tavoitteena on, et-
tä päivittäistavarakaupan lisäksi muu erikoistavaran 
kauppa, kuten vaatekauppa säilyisi edelleen seutu- ja 
kuntakeskuksissa eikä keskittyisi liikaa kaupunkikes-
kuksiin. Seutu- ja kuntakeskusten asiakaspohja kos-
tuu varsin laajalta alueelta hajanaisessa Etelä-Karja-
lassa. Näin parannetaan seutu- ja kunta-asukkaiden 
mahdollisuuksia saavuttaa palvelut joko kävellen tai 
pyöräillen. 
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Kuva 25. Imatrankosken keskustan aluetta Lappeenrannan suunnalta tul-
taessa

 Arto Hämäläinen

Kuva 26. Imatrankosken ja Mansikkalan keskustoilla on erilaiset roolit. Keskustat nivoutuu 
yhteen pikkuhiljaa ja aluetta kaavoitetaan liiketiloille sekä asuinkerrostaloille.

 Arto Hämäläinen
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7.3.5 Keskustatoimintojen kaupan mitoitus 
Vaihemaakuntakaavan suunnittelumääräyksissä ja 
kaavaselostuksen liitekartoissa on esitetty kaupan mi-
toitus keskustoissa. 

7.3.6 Keskustojen ulkopuolelle sijoittuvat 
merkitykseltään seudulliset vähittäiskaupan 
alueet
Vähittäiskaupan suuryksiköt, jotka käsittävät erikois-
tavarakauppaa ja päivittäistavarakauppaa suunnataan 
pääosin keskustoihin. Tilaa vievää kauppaa ja matkai-
lua palvelevaa kauppaa sekä rajakauppaa sen sijaan 
voidaan suunnata keskustojen ulkopuolelle. Matkai-
lua palvelevaa kauppaa sijoitetaan pääosin hyvien lii-
kenneyhteyksien sekä jo olemassa olevan matkailu-
palvelurakenteen yhteyteen ja rajakauppa sijoittuu ra-
janylityspaikan lähelle sekä rajalle vievien pääteiden 
varsille.   

Kaavaratkaisussa vahvistetaan verkostomaista kau-
pan palvelurakennetta ja matkailupalvelujen kehittä-
mistä osoittamalla kaupallisia palveluja myös keskus-
tojen ulkopuolelle liikenneyhteyksien solmukohtiin ja 
jo olemassa olevien palvelujen yhteyteen liikenteel-
lisesti hyville paikoille. Verkostomainen rakenne se-
kä vahvat ja monipuoliset palvelut lyhentävät asioin-
timatkoja ja parantavat palvelujen saavutettavuutta 
erityisesti rajaliikenteen ja ostosmatkailijoiden, mut-
ta myös alueen asukkaiden ja työpendelöinnin osalta. 
Hyvä sijainti pääliikenneväylien ja liikenteen solmu-
kohtien varrella mahdollistaa paremmin myös jouk-
koliikenteen käytön sekä paikallisen asioinnin kävel-
len ja pyöräillen.

Etelä-Karjalan ensimmäisen vaihemaakuntakaavan 
keskustojen ulkopuolisista merkitykseltään seudul-
lisista vähittäiskaupan alueista viisi vähittäiskaupan 
suuryksikön kohdetta on esitetty jo Etelä-Karjalan voi-
massa olevassa maakuntakaavassa (2011). 

Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuo-
teen 2025 -selvityksessä ja erillisessä vaikutusten ar-
viointiraportissa on arvioitu yksityiskohtaisesti vähit-
täiskaupan suuryksiköiden vaikutuksia. Kun vähit-
täiskaupan suuryksiköitä on useita, muodostuu kau-
pan palveluverkosta kattavampi, jolloin kauppapaikat 
ovat lähempänä asukkaita. Koska verkko on tiheäm-
pi, liiketilan lisätarve voidaan jakaa tasaisemmin tu-
kemaan alue- ja yhdyskuntarakennetta. Näin vältetään 
liiallista kaupan keskittymistä ja tuetaan tasapainoi-
semman yhdyskuntarakenteen kehittymistä.

7.3.7 Paljon tilaa vaativa erikoiskauppa ja 
vähit täiskaupan suuryksikkötulkinta
Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaan tul-
laan soveltamaan MRL:n siirtymäkauden jälkeen 
(16.4.2015) vähittäiskaupan suuryksikkötulkintaa. 
Useat voimassa olevan maakuntakaavan (2011) suur-
yksikköalueet ovat jo alkaneet rakentua tai ovat al-
kamassa toteutua monipuolisina kaupan keskittymi-
nä. Kaavaratkaisulla turvataan näiden rakentuneiden 
tai pitkälle suunniteltujen suuryksikköalueiden kehit-
tämisedellytykset sellaisina kaupan keskittyminä, jo-
ka laatunsa tai kokonsa puolesta eivät sovellu keskus-
toihin ja voivat siten sijoittua keskusten ulkopuolelle. 
Esimerkkinä tällaisista alueista ovat Imatran Korven-
kanta sekä Lappeenrannan Nuijamaantien liittymä ja 
Mustolan alue. Lisäksi uusille kaupan alueille on ko-
va kysyntä.

Kaupan laatua on rajattu joissakin keskustojen ulko-
puolisten vähittäiskaupan suuryksikköjen suunnittelu-
määräyksissä, jotta suuryksiköihin sijoittuva kauppa ei 
haittaisi keskustojen kaupallisten palveluiden kehit-
tämistä. Keskusta-alueille tulisi suuntautua suuri osa 
päivittäistavarakaupan tarpeesta sekä suuri osa muun 
erikoiskaupan ja palvelujen tarpeesta. 

Lappeenranta–Imatra -laatukäytävä 
Merkitykseltään seudulliset vähittäiskaupan suuryk-
siköt on sijoitettu niin, että ne ovat hyvin saavutetta-
vissa taajamien sisääntuloväylien varrella sekä raja-
nylityspaikkojen vaikutusalueella ja ne täyttävät pää-
osin joko tilaa vaativan tai matkailua palvelevan kau-
pan vaatimukset. Kumpikaan edellä mainittu kaupan 
laatu ei kilpaile keskustojen kaupan palvelujen kanssa. 

Muut maakunnan alueet
Savitaipaleen, Luumäen, Parikkalan ja Rautjärven 
kuntakeskusten läheisyyteen on osoitettu merkityksel-
tään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä. Ratkai-
su antaa mahdollisuuksia myös tilaa vaativan kaupan 
sijoittumiseen Lappeenranta–Imatran kaupunkiseudun 
ulkopuolelle. Näillä yksiköillä on toteutuessaan posi-
tiivinen vaikutus asiointimatkojen pituuteen, kun pal-
veluja ei tarvitse aina hakea kauempaa. Vaihemaakun-
takaavan kaupan ratkaisu muuttaa tilaa vaativan eri-
koiskaupan sekä matkailua palvelevan kaupan paino-
pistettä lähemmäs maaseutukuntia, mikä lyhentää Ete-
lä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 
-selvityksen mukaan asiointimatkoja.

Suurella osalla keskustojen ulkopuolisista vähittäis-
kaupan suuryksikköalueista on jo olemassa olevaa 
kauppaa tai kaupallisia palveluja tai lopetettuja kau-
pan/tuotantotoiminnan palveluja ja liikenteen järjes-
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telyjä on tehty tai on jo suunniteltu tehtävän. Näiden 
jo rakentuneiden kohteiden käyttöönotto ja niiden ke-
hittäminen on kestävän kehityksen mukaista, esimerk-
kinä Luumäen Rantsilanmäki, Rautjärven Änkilänmä-
ki ja Ruokolahden Oritlammen Lohelan matkailualue 
sekä Parikkalan Koirniemi.

7.3.8 Vähittäiskaupan suuryksikköjen enim
mäismitoitus, riittävä maakunnallinen tark
kuus ja tulkinta
Merkitykseltään seudulliset vähittäiskaupan suuryksi-
köt on osoitettu sekä alue- että kohdemerkinnöillä, joi-
den ulottuvuus täsmentyy kuntakaavoituksessa. Use-
alle vaihemaakuntakaavan suuryksikköalueelle laadi-
taan parhaillaan yleis- ja asemakaavoja, jotka mahdol-
listavat vähittäiskaupan suuryksiköiden rakentamisen.

Merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suur-
yksiköiden mitoituksen lähtökohtana ovat nykytilan-
ne eli vähittäiskaupan ja muun liiketilan kerrosala se-
kä näiden laskennallinen lisätarve. Keskustojen ulko-
puolisten seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden 
enimmäismitoitus osoitetaan kaupallisen selvityksen 
mitoituksessa. Kaavavaraus on hieman korkeampi 
kuin laskennallinen kaupan lisätilantarve. Keskusto-
jen alueilla enimmäismitoituksessa ovat vain vähittäis-

kaupan suuryksiköt, mutta sen sijaan keskustan ulko-
puolisten vähittäiskaupan suuryksikköalueiden enim-
mäismitoituksessa on mukana lisäksi muu liiketila.

Vaihemaakuntakaavassa on vähittäiskaupan suuryk-
siköiden enimmäismitoitus osoitettu maakunnallisel-
la tarkkuudella, joka tarkentuu kuntakaavoituksessa. 
Määräyksen tarkkuudessa huomioidaan Etelä-Karja-
lan ensimmäisen vaihemaakuntakaavan yleispiirtei-
syys. Vaihemaakuntakaavan suunnittelumääräyksis-
sä esitetty enimmäismitoitus antaa yleispiirteiset läh-
tökohdat ja reunaehdot kuntien yksityiskohtaisem-
malle suunnittelulle. Kohdemerkintöjä käytetään kaa-
van mittakaavaan nähden pienialaisia alueita osoitet-
taessa ja kun aluevarauksen ulottuvuudella ei ole yli-
kunnallisen ohjaustarpeen tai vaihemaakuntakaavan 
muun sisällön kannalta merkitystä. Samalla kun yksi-
tyiskohtaisemmassa kaavoituksessa määritellään vai-
hemaakuntakaavassa kohdemerkinnällä osoitetun vä-
hittäiskaupan suuryksikön sijainti ja laajuus tarkem-
min sekä täsmennetään seudullisesti merkittävien vä-
hittäiskaupan suuryksiköiden mitoitusta. Alueen laa-
juutta määriteltäessä tulee huomioida jo rakentuneen 
alueen laajuus ja sen kehittämisedellytykset, alueen si-
säiset liikennejärjestelyt ja kytkentä ympäröivään lii-
kenneverkkoon.

Taulukko 7. Keskustojen ulkopuolisten seudullis-
ten vähittäiskaupan suuryksikköalueiden enim-
mäismitoitus. Taulukossa on sekä uudet että ole-
massa olevat kaupan kerrosalat ja lisäksi koko-
naiskerrosalat.   

Keskustojen ulkopuolisten vähittäis
kaupan suuryksikköalueiden mitoitus
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KM-r

 Arto Hämäläinen

Kuva 27. Kuvassa Lappeenrannan Mustolan alueen vähittäiskaupan suuryksikköalue, jolla 
on rajakaupan ominaispiirteitä (KM-r). Alueella sijaitsee suuri kalakauppa Disa`s Fish. Alu-
eelle on tulossa lisää kaupan toimijoita kuten Rajamarket ja Lidl. Kuvaan on merkitty karke-
asti punaisella vaihekaavaluonnoksen mukainen KM-r -alueen rajaus.

KM-2

 Arto Hämäläinen

Kuva 28. Parikkalan Särkisalmen Koirniemen alue, jonka kaupan ostovoima perustuu seu-
dun asukkaisiin, ohikulkuliikenteeseen ja Venäjältä tulevaan ostovoimaan. Alueella on nyt 
puutarhamyymälä sekä autopalveluihin liittyvä liike.  Alueelle on suunnitteilla maatalousko-
neliikkeitä, rauta- ja rakennustarvikekauppaa, kalastustarvike- ja venekauppaa sekä paikal-
lista lähituotanto-/kauppahallitoimintaa ja outlet -kauppaa. Alueen merkintään KM-2 on lii-
tetty matkailua palveleva kaupan toteuttamismahdollisuudet. Alue sijoittuu Parikkalan kes-
kustan ja Särkisalmen väliselle alueelle, erilaisten kulkuyhteyksien äärelle: kevyenliikenteen 
väylä Parikkalasta Särkisalmelle, valtatie kuusi Imatra–Joensuu- ja valtatie Parikkala–Sa-
vonlinna ja näiden väliset joukkoliikenteen yhteydet sekä Parikkala–Savonlinna taajamaju-
nayhteys. Taajamajunayhteys toimii kaukojunien liityntäyhteytenä Parikkalasta Särkisalmen 
kautta Savonlinnaan. Kuvaan on merkitty karkeasti punaisella vaihekaavaluonnoksen mu-
kainen km-2 alueen rajaus.

Vähittäiskaupan suuryksikkösäännökset eivät koske 
vähittäiskaupan myymälän, vähittäiskaupan suuryk-
sikön tai myymäläkeskittymän laajentamista, joka ei 
ole seudullisesti merkittävä. Merkittävän laajennuk-
sen ohjeellisena rajana pidetään yli 1500 k-m² tai yli 

25 prosentin laajennusta, jonka tulkinta tulee ympä-
ristöministeriön ohjeistuksesta (Kauppa kaavoitukses-
sa, 2004 ja Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoi-
tus, 2013).
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7.3.9 Kaupallisten palveluiden vaiheistus ja 
toteuttamisjärjestys
Vaihemaakuntakaavakartalla ja sen suunnittelumäärä-
yksissä on osoitettu vähittäiskaupan suuryksiköiden 
aluekohtaisia vaiheistuksia. Vaiheistuksiin päädyttiin, 
koska ostovoimaennusteisiin varautuminen on tärkeää 
myös pidemmällä aikavälillä. Jokaisen kunnan osalta 
tarkasteltiin vaiheistusta ja myös toteuttamisjärjestys-
tä kuntien virkamiesten, kaavoittajien sekä ELY-kes-
kuksen ja muiden vaihemaakuntakaavan ohjausryh-
män jäsenten yhteistyössä.

Toteuttamisjärjestyksessä painavia tekijöitä ovat toi-
mivat, joko olemassa olevat tai suunnitellut liikenne-
ratkaisut ja muu infra sekä tekninen huolto. Tärkeänä 
tekijänä oli keskustojen viihtyisyyden turvaaminen ja 
palvelujen saavutettavuus, liikenteen sujuvoittaminen 
ja keskustojen liikennejärjestelmän toimivuuden hal-
linta. Myös jo rakennetut alueet todettiin ensisijaisina 
kohteina. Toteuttamisjärjestyksessä ovat mukana se-
kä keskustat että keskustojen ulkopuoliset vähittäis-
kaupan suuryksikköalueet. Kuntakohtaiset vaiheis-
tukset ja toteuttamisjärjestykset ovat liitteessä 2.

7.3.10 Maakuntakaavoitus ja kuntakaavoitus 
kaupan ohjauksessa
Maankäyttö- ja rakennuslain periaatteena vähittäis-
kaupan suuryksikköjen ohjauksessa on, että yleispiir-
teisempi kaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavaa. 
Etelä-Karjalassa vain muutamalla vaihemaakuntakaa-
van suuryksikköalueella on oikeusvaikutteinen yleis-
kaava, joiden osalta vaihemaakuntakaava ei ohjaa ase-
makaavoitusta eikä vaihemaakuntakaavassa osoitet-
tua enimmäismitoitusta ja kaupan laadun suunnitte-
lumääräyksiä ole sellaisinaan otettava huomioon. Mi-
käli kuitenkin alueella ei ole voimassa oikeusvaikut-
teista yleiskaavaa, on vaihemaakuntakaavassa osoi-
tettu enimmäismitoitus ja kaupan laatu huomioitava 
asemakaavan laatimisen lähtökohtana. Useissa suur-
yksikkökohteissa yleiskaavoja ja asemakaavoja laa-
ditaan parhaillaan. 

Vaikka oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa ei ole esi-
tetty vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoi-
tusta ja kaupan laatua, on huomattava, että asemakaa-
vaa laadittaessa on aina varmistettava asemakaavan 
sisältövaatimisten täyttyminen muun muassa palvelu-
jen alueellista saatavuutta koskevan sisältövaatimuk-
sen osalta. Myös valtakunnallisten alueidenkäyttöta-
voitteiden toteutumisen edistämistä koskeva vaatimus 
on otettava huomioon. Näin ollen vaihemaakuntakaa-
vassa osoitetulla mitoituksella ja kaupan laadun suun-
nittelumääräyksillä voi olla merkitystä vaikutusten ar-

viointia tukevana selvitysaineistona ja tätä kautta ase-
makaavan lainvoimaisuutta arvioitaessa esimerkiksi 
silloin, kun yleiskaavassa ei ole osoitettu vähittäiskau-
pan mitoitusta.

7.3.11 Suhde voimassa olevaan maakunta
kaavaan
Etelä-Karjalan vahvistetun (2011) maakuntakaavan 
seudullisesti merkittävät vähittäiskaupan suuryksikkö-
jen symbolimerkintöjä on muutettu pääosin aluevara-
usmerkinnöiksi. Suunnittelumääräykset ovat muuttu-
neet ja vaihemaakuntakaavaan on esitetty MRL:n ja 
ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaiset mitoituk-
set ja suunnittelumääräykset vähittäiskaupan suuryk-
siköille. Näin kaupan ratkaisua voidaan arvioida pa-
remmin kokonaisuutena.
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8.1 Matkailu

8.1.1 Matkailun tavoitteet
Etelä-Karjalan voimassaolevassa maakuntakaavassa 
(2011) matkailulla on suuri rooli erityisesti Lappeen-
rannan ja Imatran kaupunkien alueilla. Varaukset ovat 
olleet riittäviä voimakkaasta matkailupalvelujen kas-
vusta huolimatta ja aluevaraukset riittävät myös pi-
demmälle tulevaisuuteen. Pienemmissä kunnissa mat-
kailupalveluita oli osoitettu hieman varovaisemmin ja 
nyt matkailupalvelut ovat lähteneet vahvasti kehitty-
mään myös siellä. Vaihemaakuntakaavassa matkailu-
palvelujen kehittäminen painottuukin nyt Luumäelle, 
Taipalsaarelle, Ruokolahdelle, Parikkalaan ja Rautjär-
velle. Parikkalan sekä myös Rautjärven osalta paineet 
matkailun kehittämiseen johtuvat Parikkalan rajanyli-
tyspaikan mahdollisesta lähitulevaisuuden muutoksis-
ta ja raja-aseman avaamisesta pysyvästi henkilöliiken-
teelle. Rautjärvellä matkailun kehittämiseen vaikut-
taa myös kalastusmatkailun parantuminen Laatokan 
lohen mahdollisen nousun toteutumisen myötä. Luu-
mäellä matkailupalvelujen kaavoitus on ollut jo käyn-
nissä ja uusia matkailupalveluja toteutuu lähivuosina. 

8.1.2 Matkailun varaukset
Matkailupalvelujen varaukset ovat matkailun kehit-
tämisen kohdealueita (mv) ja matkailualueita (RM). 
Parikkalassa Koirniemen ja Särkisalmen välisellä alu-
eella, jossa kaupallisten- ja matkailupalveluiden lisäk-
si tavoitteena on kehittää loma-asumista, on matkai-
lun kehittämisen kohdealue merkitty vaihemaakunta-
kaavaan vyöhykkeenä. Sen sisällä Moskunniemessä 
ja Koirniemessä on myös asumisen aluetta, taajama-
alue (A). Alueelle voidaan toteuttaa 
myös muun muassa matkailua palve-
levaa asumista. Matkailuvyöhyke se-
kä asumisen alueet yhdistävät Parik-
kalan taajamaa ja Särkisalmen aluet-
ta entisestään. Olemassa olevia pal-
veluja voidaan paremmin hyödyn-
tää, esimerkiksi melko uusi ABC-lii-
kenneasema Särkisalmella ja kevy-
enliikenteen etäisyys Parikkalan taa-
jamaan. Arkusjärven ympärille on ra-
jattu matkailun kehittämisvyöhyke ja 
itärannalle on merkitty matkailupal-
veluiden alueen jatkoa voimassaole-
van maakuntakaavan (2011) RM-alu-
een pohjoispuolelle. Laatokan portin, 

Patsaspuiston ja Koitsanlahden alueelle on merkitty 
matkailun kehittämisen vyöhykettä. Laatokan portin 
aluetta rakennetaan voimakkaasti matkailun tarpeisiin 
ja Koitsanlahden hovin matkailullista vetovoimaa ke-
hitetään. Lisäksi jo kansainvälisenäkin tunnetun Pat-
saspuiston matkailullinen merkitys ja sen lähellä ole-
vat kaupalliset palvelut kasvavat kaiken aikaa. 

Rautjärvellä Änkilänmäen ja Simpeleen taajaman vä-
lisellä alueella on asumisen aluetta, taajama-alue A ja 
siihen on liitetty matkailun kehittämisen kohdealuet-
ta. Rautjärvellä laaditussa taajaman rakenneyleiskaa-
vassa tälle välille on varattu asumisen aluetta. Änki-
länmäen kaupan palveluista on laadittu erillinen Änki-
länmäen kehittämissuunnitelma 30.11.2009, jossa alu-
een toimintojen laajentaminen on vaiheistettu kolmeen 
eri vaiheeseen. Alueelle voidaan toteuttaa myös muun 
muassa matkailua palvelevaa asumista. Voimassaole-
vassa maakuntakaavassa (2011) Hiitolanjoen alue on 
matkailun kehittämisen kohdealuetta ja tämä alue liit-
tyy samaan kokonaisuuteen. Hiitolanjoen hyödyntä-
miseen matkailupalveluille on hyvät mahdollisuudet 
kalastusmatkailun kehittämisen kautta. 

Luumäellä voimassaolevaa matkailupalveluiden ke-
hittämisen kohdealuetta muutetaan nykyisten suunni-
telmien ja tulevaisuuden tarpeiden mukaan. Ruoko-
lahdella voimassaolevaa matkailun kehittämisen koh-
dealuetta laajennetaan Hämeenniemen alueelle. Ruo-
kolahden Salosaaren alueella on urheilu- ja matkailu-
palveluiden alue (VU/RM), joka on lisäalue voimas-
saolevaan maakuntakaavaan (2011). Siitä puuttui osa 
Leijonarinteiden urheilu- ja matkailualueesta. 

8. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN MUUT VARAUKSET 

Kunta Kohteen nimi Mer
kintä

Pinta
ala, ha

Luumäki Taavetin loma-alue Matkailun ja virkistyksen kehittämisen koh-
dealue

mv 161,5

Itsenäisyyden tie Kehitettävä maisema- ja matkailutie

Parikkala Koirniemi Matkailun ja virkistyksen kehittämisen koh-
dealue

mv 327,6

Arkusjärven ympäristö Matkailun ja virkistyksen kehittämisen koh-
dealue

mv 281,1

Laatokanportti–Pat-
saspuisto–Koitsanlahti

Matkailun ja virkistyksen kehittämisen koh-
dealue

mv 93,5

Arkusjärvi Matkailupalveluiden alue RM 23,7

Rautjärvi Änkilä Matkailun kehittämiskohde mv

Ruokolahti Hämeenniemi Matkailun ja virkistyksen kohdealue mv 74,2

Freelandia Urheilu- ja matkailupalveluiden alue VU/RM 30,1

Savitaipale Pettilä Matkailun kehittämiskohde mv

Taipalsaari Linnavuori Matkailun kehittämiskohde mv

Suolahdentie Kehitettävä maisema- ja matkailutie

Taulukko 8. Matkailun alueet ja kohteet
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Matkailun kehittämisen kohdesymboleja on merkitty 
Taipalsaarelle Linnavuoren tuntumaan, Rautjärvelle 
Änkilänmäelle sekä Savitaipaleelle Pettilään.

Taipalsaarella on merkitty matkailutie Suolahdentielle. 
Luumäellä vanha kuutostie on merkitty matkailutieksi, 
nimellä Itsenäisyyden tie, Suomen sadan vuoden itse-
näisyyden kunniaksi. Tien varrelle sijoittuu Salpalin-
jan varustuksia sekä presidentti Svinhufvudin kotitila.

8.2 Elinkeinot 
Voimassa olevassa Etelä-Karjalan maakuntakaavas-
sa (2011) on tuotantotoiminnan ja palveluiden alueita 
(TP-1) melko kattavasti. Uusia alueita kuitenkin tar-
vitaan. Nämä uudet alueet sijoittuvat pääosin Parik-
kalaan, jossa rajanylityspaikan kansainvälistämisen 
toteuduttua ja mahdollisen liikenteen kasvun vuoksi 
tarvitaan uusi tieyhteys ja reserviä uusille tuotantotoi-
mintojen ja varastojen sekä logistiikan alueille. Toi-
mintoja pitää hajauttaa eri alueille, koska Parikkalan 
rajanylityspaikan tuntumassa on tärkeää pohjavesialu-
etta, joka rajoittaa edellä mainittua toimintaa. 

Voimassaolevan maakuntakaavan Ruokolahden Pun-
talan Oritlammen TP-1 aluetta on laajennettu hieman 
itään ja Lemillä TP-1 aluetta on hieman muutettu voi-
massaolevan maakuntakaavaan (2011) verrattuna. Li-
säksi muita elinkeinojen alueita (tp-1) on osoitettu täy-
dentämään olemassa olevaa työpaikka- ja palveluverk-
koa.

Kunta Kohteen nimi Mer
kintä

Pinta
ala, ha

Imatra Pelkola Tuotantotoiminnan ja palveluiden sekä logistiikan alue TP/log 137,5

Lappeenranta Vainikkala Rajapalveluiden kehittämisen kohdealue rk

Kesämäki Tuotantotoimintojen ja palveluiden alue TP-1 13,8

Vainikkala Tuotantotoimintojen ja palveluiden alue TP-1 44,2

Selkäharju Tuotantotoimintojen ja palveluiden alue tp-1

Lemi Särkemänkangas Tuotantotoimintojen ja palveluiden alue TP-1 22,7

Tölmäkorpi Tuotantotoimintojen ja palveluiden alue TP-1 18,2

Luumäki Somerharju Tuotantotoiminnan ja palveluiden alue tp-1

Parikkala Kolmikanta Tuotantotoiminnan ja palveluiden alue TP-1 66,3

Tetrisuo Tuotantotoiminnan ja palveluiden alue TP-1 22,7

Aittomäki Tuotantotoiminnan ja palveluiden alue TP-1 24,3

Savikumpu Tuotantotoiminnan ja palveluiden alue tp-1

Tiviä Tuotannon ja palveluiden kehittämisen kohdealue tpk 45,4

Rautjärvi Änkilä Tuotantotoiminnan ja palveluiden alue TP-1 39,5

Ruokolahti Oritlampi Tuotantotoiminnan ja palveluiden alue TP-1 72,6

Virmutjoki Tuotantotoiminnan ja palveluiden alue tp-1

Savitaipale Tiaisen saha Tuotantotoiminnan ja palveluiden alue tp-1

Pitkämäki Tuotantotoiminnan ja palveluiden alue tp-1

Taulukko 9. Elinkeinoelämän alueva-
raukset

8.3 Liikenne ja logistiikka
Voimassaolevassa kokonaismaakuntakaavassa (2011) 
on myös tulevaisuuden liikenneväylätarpeet huomi-
oitu hyvin. Kuitenkin rajanylityspaikkojen ja niiden 
toimintojen sekä palveluiden kehittyminen edellytti-
vät vaihemaakuntakaavaan uusia varauksia. Kasvavat 
liikennemäärät on pääosin huomioitu jo voimassa ole-
vassa maakuntakaavassa (2011). Vaihemaakuntakaa-
vaan on tehty joitakin liikenteeseen liittyviä tarken-
nuksia esimerkiksi Parikkalaan ja Imatralle.

Parikkalassa on osoitettu uusi tieyhteystarve rajalta 
valtatie kuudelle.

Imatran rajanylityspaikkaan liittyen on varattu liiken-
teen ja logistiikan kehittämisen kohdealue (llk). Se on 
vyöhyke, joka tarkoittaa sekä henkilö- että tavaralii-
kenneyhteyttä tie- ja raideliikenteessä. Yhteyden jat-
kuminen Imatran matkailukeskukseen ja rautatiease-
malle tarkoittaa henkilöraideliikenneyhteyden toteutu-
mista Pietarista Imatralle ja edelleen Karjalan radalle. 
Logistinen vyöhyke jatkuu pohjoiseen ja Vuoksen sa-
tamaan voimassaolevassa maakuntakaavassa (2011). 
Vyöhyke on multimodaalinen liikennevyöhyke, joka 
mahdollistaa useat eri kuljetusmuodot.

Imatran Korvenkannassa on tieliikenteen yhteystarve-
merkintä valtatie kuuden molemminpuolisten kauppa-
alueiden välille.  

Myös Nuijamaan rajanylityspaikkaan liittyy liikenteen 
muutoksia, eritasoristeyksiä ja tielinjausten muutok-
sia. Rautjärven Simpeleen aseman kohdalla on tielii-
kenteen yhteystarvemerkintä rautatieasemalta valta-
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tie kuuden yli taajaman puolelle. Rautjärven kunnan-
valtuusto on todennut yhteyden parantamistarpeen hy-
väksyessään osayleiskaavan toteutusohjelmaksi laadi-
tun Simpele–Änkilä kaavarungon. Se sisältää tavoit-
teen kevyenliikenteen sillasta tai tunnelin rakentami-
sesta. Tarpeet todettiin vuonna 2012 pidetyssä katsel-
muksessa, jossa mukana oli myös Liikenneviraston 
edustaja. Lisäksi Simpeleen kaavarungossa on hah-
moteltu työpaikkarakentamista radan ja valtatien vä-
liselle alueelle. Uuden maankäytön ohjaaminen kysei-
selle alueelle tekisi myös liikenneinvestoinneista kan-
nattavia.

Ruokolahdella on kevyenliikenteen yhteystarvemer-
kintä taajaman suunnalta Virmutjoelle, joka on osa 
valtakunnallista pyöräilyreitistöä. 

Logistiikkakeskittymän kohdemerkintöjä (Log) on Pa-
rikkalassa rajan tuntumassa sekä Särkisalmen pohjois-
puolella. Imatran raja-aseman tuntumaan on merkitty 
logistiikkakeskittymä. 

8.4 Muut maankäyttövaraukset 
Vaihemaakuntakaavan tavoitteiden mukaan kaavas-
sa voidaan ottaa huomioon myös kaavan päätavoit-
teista poikkeavaa maankäyttöä, mikäli tarvetta ilme-
nee. Voimassaolevan maakuntakaavaan (2011) liittyy 
muutamia tärkeitä tarkistuksia, jotka poikkeavat vai-
hemaakuntakaavan teemasta. Asumi-
seen liittyviin aluevarauksiin on teh-
ty laajat kuntakyselyt, joissa esimer-
kiksi Parikkalan ja Rautjärven sekä 
Ruokolahden osalta ratkaisut perus-
tuvat kaupan ja matkailualueiden ke-
hittymiseen. 

Laatukäytävä
Voimassaolevan maakuntakaavan laatukäytävää on 
laajennettu Ruokolahdella taajamasta pohjoiseen päin. 
Merkinnän perusteluina ovat matkailun kehittämisen 
kohdealueen ulottuminen Virmutjoelle sekä kunnan 
suunnitelmat kehittää pohjoista aluetta asumiseen ja 
palveluille. Laatukäytävää on myös laajennettu Ruo-
kolahden Lohelasta itään.

Taajamatoimintojen alue A 
Huhtasenkylässä on taajama-aluetta (A), joka on jää-
nyt puuttumaan voimassaolevan maakuntakaavan taa-
jama-aluevarauksesta. A-aluetta on merkitty Parikka-
laan Särkisalmen ja taajaman väliselle alueelle mo-
lemmin puolin valtatie kuutta. Koirniemen puoleisel-
le alueelle on tavoitteena toteuttaa suhteessa enem-
män matkailupalveluja ja loma-asumista. Myös Ar-
kusjärven länsipuoleiselle rannalle on osoitettu taaja-
ma-aluetta, joka yhdistyy olemassa olevaan taajama-
rakenteeseen. Rautjärvelle on osoitettu taajama-aluet-
ta (A) Änkilänmäen ja taajaman välille. Ruokolahden 
Rasilan pohjoispuolella on uusi A-alue. 

Kaikki vaihemaakuntakaavan taajama-alueet (A) on 
rajattu matkailun kehittämisen vyöhykkeillä. Tavoit-
teena on asumisen ja matkailun yhdistetyt palvelut. 

Rakennetta tiivistävä tai uusi asuntovaltainen alue 
Ar 
Mikonsaaren alueen osalta varaudutaan vanhentuneen 
lomarakentamisen uudistamiseen. Kaavamääräykses-
sä painotetaan Mikonsaaren loma-asumisen kehittä-
mistä virkistysarvoja vaarantamatta. Voimassaolevan 
maakuntakaavan (2011) varaukset eivät tue tätä tavoi-
tetta, koska alueella on voimassa vanhentunut seutu-
kaavaratkaisu, joka hankaloittaa alueen uudistamis-
ta. Ar-aluetta on osoitettu myös Lemin Särkemänkan-
kaalle, missä merkintä painottuu pysyvään asumiseen.

Kunta Kohteen nimi Mer
kintä

Imatra Teppanala Logistiikan keskittymä Log

Imatran logistiikkaväylä Liikenteen ja logistiikan ke-
hittämisen kohdealue

llk

Lappeenranta Mustola Eritasoliittymä

Vortsa Eritasoliittymä, suunniteltu

Parikkala Särkisalmi Logistiikan keskittymä Log

Kolmikanta Logistiikan keskittymä Log

Kolmikanta – vt 6 Tieliikenteen yhteystarve

Rautjärvi Simpele Tieliikenteen yhteystarve

Taulukko 10. Liikenteen ja logistiikan varaukset

Kunta Kohteen nimi Mer
kintä

Pinta
ala, ha

Lappeenranta Mikonsaari Rakennetta tiivistävä tai uusi asuntoval-
tainen alue

Ar 181,5

Lemi Särkemänkangas Rakennetta tiivistävä tai uusi asuntoval-
tainen alue

Ar 61,8

Parikkala Koirnimi Taajamatoimintojen alue A 19,6

Arkusjärven ympäristö Taajamatoimintojen alue A 82,3

Moskuunniemi Taajamatoimintojen alue A 125,2

Rautjärvi Änkilä Taajamatoimintojen alue A 40,2

Ruokolahti Huhtanen Taajamatoimintojen alue A 74,8

Hämeenniemi Taajamatoimintojen alue A 18,3

Virmutjoki Kasvukeskusalueen laatukäytävä lk

Puntala Kasvukeskusalueen laatukäytävä lk

Taulukko 11. Aluerakenne
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Erityisalueet, Rajavartiolaitoksen/Tullin alue EP-2 
ja ampumarata Ea
Parikkalan, Lappeenrannan ja Imatran rajanylityspai-
kan EP-2 aluetta on laajennettu tulevaisuuden tarpeita 
varten. Luumäelle on merkitty ampumarata. JS-Envi-
ro Oy on laatinut esiselvityksen ampumaradalle vuon-
na 2012. Ampumarata sijoittuu vanhalle kaatopaikal-
le/soranottoalueelle, jolla ei ole merkittäviä luonto- ja 
ympäristöarvoja. Liikenneyhteydet alueelle ovat hy-
vät.

9. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET

Kunta Kohteen 
nimi

Mer
kintä

Pinta
ala, ha

Imatra Pelkola Rajavartiolaitoksen/Tullin alue EP-2 49,4

Lappeenranta Nuijamaa Rajavartiolaitoksen/Tullin alue EP-2 70,0

Luumäki Rönäkangas Ampumarata Ea 78,4

Parikkala Raja-alue Rajavartiolaitoksen/Tullin alue EP-2 213,3

Taulukko 12. Erityisalueet

9.1 Yleistä
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 26§:n ja 27§:n 
mukaan maakunnan liiton tulee huolehtia maakunta-
kaavan laatimisesta, kaavan ajan tasalla pitämisestä ja 
sen kehittämisestä. Maakuntakaavan laatiminen kuu-
luu siis liiton lakisääteisiin tehtäviin. Maakuntakaa-
va on mahdollista laatia vaiheittain tai osa-alueittain. 

Etelä-Karjalan maakuntakaavan laadinnasta vastaa 
Etelä-Karjalan liitto. Maakuntakaavat hyväksyy maa-
kuntavaltuusto ja ne vahvistetaan maankäyttö- ja ra-
kennuslain 31§:n mukaisesti ympäristöministeriössä. 
Vahvistamisesta luovutaan vuoden 2016 alussa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 32§:n 1 mom. mukaises-
ti maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutet-
taessa yleis- ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muu-
toin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. 
Maankäyttö- ja rakennuslain 32§:n 2 mom. mukaises-
ti viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä 
koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteutta-
misesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä 
edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava ettei toi-
menpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista.

Vaihemaakuntakaavan oikeusvaikutukset kohdistuvat:
• yleis- ja asemakaavan laatimiseen ja muuttamiseen 
sekä muihin maankäyttö- ja rakennuslakiin perustu-
viin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi
• viranomaisten toimintaan suunniteltaessa alueiden 
käyttöä koskevia toimenpiteitä ja niiden toteuttamises-
ta päätettäessä
• rakentamiseen niillä alueilla, joilla on voimassa 
maankäyttö- ja rakennuslain 33§:n mukainen raken-
tamisrajoitus
• suojelumääräysten kautta muihin rakentamista tai 
alueiden käyttöä koskeviin toimenpiteisiin.

Maakuntakaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman 
alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella 
(MRL 4§). Maakunnan suunnittelun tehtävät määri-
tellään tarkemmin MRL:n 25§:ssä ja maakuntakaa-
van sisältövaatimukset 28§:ssä. Yleispiirteisyydestään 
huolimatta maakuntakaavalta edellytetään tarkkuutta 
etenkin niiltä osin kun kaavan oikeusvaikutukset kos-
kevat yksityisiä maanomistajia, kuten esimerkiksi ra-
kentamisrajoitetut alueet ja niitä koskevat rakentamis-
määräykset sekä suojelumääräykset.

9.2 Kuntakaavoitus
Pääsääntö maakuntakaavoituksen ohjausvaikutukses-
ta kuntakaavoitukseen on esitetty maankäyttö- ja ra-
kennuslain 32.1 §:ssä. Sen mukaan ”maakuntakaava 
on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja 
asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpitei-
siin alueiden käytön järjestämiseksi. Ohjausperiaate 
toteutuu, kun maakuntakaavassa esitetty maankäyttö-
ratkaisu täsmentyy kuntakaavoituksessa tavalla joka 
on maakuntakaavan tavoitteiden mukainen.”

Maankäyttö- ja rakennuslaki osoittaa eri kaavamuo-
doille selkeästi omat tehtävänsä alueiden käytön suun-
nittelujärjestelmässä. Maakuntakaavassa esitetään alu-
eiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja 
osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeel-
lisia alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin 
ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevi-
en valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden 
kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan aluei-
den käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen (MRL 
§ 25). Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäyttö-
suunnitelma ja jättää paikalliset alueidenkäyttöä kos-
kevat kysymykset kuntakaavoituksen ratkaistavaksi.
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Kaavajärjestelmän perusominaisuuksiin kuuluu maa-
kuntakaavan tietty joustavuus. Maakuntakaavassa esi-
tettyjen aluevarausten laajuutta ja sijaintia voidaan yk-
sityiskohtaisemmassa kaavassa muuttaa tai aluevara-
uksesta voidaan myös luopua.Tämä edellyttää, etteivät 
maakuntakaavan keskeiset ratkaisut ja tavoitteet vaa-
rannu. Näin ollen kuntakaavoituksessa ei ole mahdol-
lista maakuntakaavan periaatteita syrjäyttävä ratkaisu. 

Maakuntakaavassa esitetyn alueen käyttötarkoituk-
sen muuttaminen on mahdollista kuntakaavoitukses-
sa edellyttäen, että uusi käyttötarkoitus toteuttaa maa-
kuntakaavan tavoitetta. Sen kanssa ristiriitainen kaa-
varatkaisu ei ole mahdollista ilman maakuntakaavan 
muuttamista. Maakunnallisesti tai seudullisesti vai-
kuttavan uuden maankäyttöratkaisun esittäminen vas-
ta kuntakaavoituksen yhteydessä on lähtökohtaisesti 
ristiriidassa myös maakuntakaavan kanssa. Maakunta-
kaavan muuttamistarpeen harkitsee maakunnan liitto.

Kunnan on otettava maakuntakaava ohjeena laaties-
saan joko oikeusvaikutteista tai oikeusvaikutukseton-
ta yleiskaavaa.

Maakuntakaava ei kuitenkaan velvoita yleiskaavan 
laatimiseen. Alueilla, joilla ei ole yleiskaavaa, maa-
kuntakaava ohjaa suoraan asemakaavoitusta ja muu-
ta rakentamisen ohjausta. Maakuntakaava on otettava 
huomioon myös muussa alueiden käyttöön liittyväs-
sä viranomaistoiminnassa, kuten kunnan rakennusjär-
jestystä laadittaessa. Kunnan tulee huolehtia yleis- ja 
asemakaavojensa pitämisestä ajan tasalla. Maakunta-
kaavassa osoitettu uusi maankäyttöratkaisu voi kui-
tenkin olla keskeinen peruste arvioitaessa kuntakaa-
vojen ajantasaisuutta.

9.3 Maakuntakaavan muuta viranomais
toimintaa ohjaava vaikutus
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 32.2 §:n mukai-
sesti viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyt-
töä  koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden to-
teuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, py-
rittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsotta-
va, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamis-
ta. Muulla viranomaistoiminnalla, johon maakunta-
kaavan ohjausvaikutus ulottuu, tarkoitetaan sellais-
ta suunnittelua ja päätöksentekoa, joka koskee muu-
ta kuin maankäyttö- ja rakennuslain mukaista maan-
käyttöä. Tällöin tarkoitetaan esimerkiksi vesilain tai 
maantielain mukaista käyttöä koskevia ratkaisuja. Tä-
mä oikeusvaikutus kohdistuu vain viranomaisten toi-
mintaan, eikä se koske yksityistä maankäytön suun-
nittelua.

Maakuntakaavan ottaminen huomioon ja edistämis-
velvoite koskee kaikkia sellaisia valtion ja kuntien vi-
ranomaisia tai liikelaitoksia, jotka harjoittavat aluei-
den käyttöön liittyvää suunnittelua tai toteuttamista.

Maakuntakaavan huomioon ottaminen tarkoittaa toi-
mimista tavalla, joka ei vähennä maakuntakaavan to-
teuttamismahdollisuuksia. Maakuntakaavan toteutta-
misen edistäminen edellyttää puolestaan aktiivisem-
paa, maakuntakaavan toteuttamista palvelevaa toimin-
tatapaa. Kuntien osalta säännös tarkoittaa lähinnä kaa-
voituksen suuntaamista maakuntakaavan tarkoituk-
senmukaista toteuttamista edistäville alueille.

Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutetta-
essa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä 
muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämi-
seksi (MRL 32.1§). Maakuntakaava ei ole oikeusvai-
kutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan alueella voi-
massa muutoin kuin 1. momentissa tarkoitetun kaa-
vojen muuttamista koskevan vaikutusten osalta (MRL 
32.3§).

Maakuntakaavan tehtävä kaavajärjestelmässä edel-
lyttää, että merkitykseltään valtakunnalliset, maakun-
nalliset tai seudulliset maankäyttöratkaisut osoite-
taan maakuntakaavassa. Jollei maakuntakaavassa ole 
osoitettu maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävää 
maankäyttöratkaisua, ei kuntakaavassa yleensä voida 
tällaista ratkaisua osoittaa ohi maakuntakaavan. Tä-
mä voi kuitenkin joissain tapauksissa olla mahdollis-
ta, jos kuntakaavassa voidaan ratkaisun vaikutukset 
riittävästi selvittää eikä mahdollisilla muilla maakun-
nallisilla tai seudullisilla sijoittumisvaihtoehdoilla ole 
erityistä vaikutusta ratkaisun toteuttamisedellytyksi-
en arvioinnissa.

Kaavan viranomaisvaikutus kohdistuu niihin viran-
omaisiin, joilla on alueiden käyttöön liittyviä tehtäviä. 
Vaikutus koskee viranomaisten oman toiminnan suun-
nittelua, järjestämistä ja toteuttamista. Viranomaisvai-
kutuksen merkitys päätöksentekoon riippuu muun mu-
assa siitä, miten viranomaisten päätöksenteon edelly-
tyksistä ja niihin liittyvästä harkintavallasta on kysy-
myksessä olevassa erityislaissa säädetty.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset alueiden käyt-
töä koskevat tavoitteet ja suunnitelmat on, siten kuin 
erikseen säädetään, otettava huomioon suunniteltaes-
sa ja päätettäessä muun lainsäädännön nojalla ympä-
ristön käytön järjestämisestä (MRL 3§).
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9.4. Maakuntakaavaan liittyvä rakenta
misrajoitus
Maankäyttö- ja rakennuslain 33.1 §:n mukaan maa-
kuntakaavassa virkistys- tai suojelualueeksi taikka lii-
kenteen tai teknisen huollon verkostoja tai alueita var-
ten osoitetulla alueella on voimassa rakentamista kos-
keva rajoitus. Kun kaava saa lainvoiman, tulee raken-
tamisrajoitus voimaan näillä alueilla. Rakentamisra-
joituksen aluetta voidaan erityisellä kaavamääräyk-
sellä supistaa tai laajentaa. Tässä vaihemaakuntakaa-
vassa ei ole käytetty mainitun kaltaista erityistä kaa-
vamääräystä.

Kunkin kaavamerkinnän kuvauksessa on kerrottu, jos 
kyseiseen kaavamerkintään liittyy rakentamisrajoitus.

Kohdemerkinnöillä osoitettuihin aluevarauksiin ei 
kuitenkaan sisälly rakentamisrajoitusta. Kohteina 
osoitettujen alueidentoteuttamisen turvaamisen ei ole 
katsottu edellyttävän rakentamisrajoitusta, koska ne 
ovat osittain jo olemassa olevia, pinta-alaltaan pieniä 
tai niiden tarkka sijainti ja laajuus voidaan määritellä 
vasta yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa.

Kun liikenneväylä tai teknisen huollon johtolinja on 
esitetty ohjeellisen tai vaihtoehtoisen linjauksen mer-
kinnällä, ei alueelle tule rakentamisrajoitusta. Raken-
tamisrajoitukseen ei myöskään johda liikenteen tai 
teknisen huollon yhteystarvemerkintä.

Maakaasulinjalla ei saa harjoittaa toimintaa, josta on 
haittaa tai vaaraa maakaasuputkille. Rakentaminen tai 
muu toiminta maakaasuputkiston läheisyydessä on ra-
joitettua asetuksen 551/2009 tai sitä korvaavan sää-
döksen/lainkohdan mukaisesti. Käytettävissä olevien 
tietojen perusteella alueluokitus ei aseta rajoituksia 
vaihemaakuntakaavassa osoitetuille maakäyttöratkai-
suille. Maakaasulinjaa koskevat rajoitukset tulee huo-
mioida tarkemmin yksityiskohtaisemmassa suunnit-
telussa.

Alueilla, joita rakentamisrajoitus koskee, ei lupaa ra-
kennuksen rakentamiseen saa myöntää siten, että maa-
kuntakaavan toteutuminen vaikeutuu. Rakentamisra-
joitus on kuitenkin ehdollinen, sillä jos maakuntakaa-
vasta johtuvasta rakennusluvan epäämisestä aiheu-
tuu hakijalle huomattavaa haittaa, on lupa myönnet-
tävä, ellei kunta tai muu julkisyhteisö lunasta aluet-
ta tai suorita haitasta kohtuullista korvausta. Suoje-
lualueilla lunastus- tai korvausvelvollinen yhteisö on 
yleensä valtio.

Kohtuuton haitta voi maakuntakaavassa liittyä myös 
muun kuin rakennushankkeen estymiseen. Tällaisia 
voivat olla esimerkiksi elinkeino- tai muun toiminnan 

kohtuuton hankaloituminen, kalleus tai estyminen. 
Maanomistajalle koituvan kohtuuttomuuden arvioin-
ti on aina tapauskohtaista ja kokonaisuuteen perustu-
vaa. Kohtuullisuutta arvioidaan usein maanomistajan 
taloudellisella asemalla ennen ja jälkeen kaavan. Hai-
tan arvioinnissa on otettava huomioon maakuntakaa-
van yleispiirteisyys, kyseisen aluevarauksen luonne ja 
mahdollisuudet ohjata hankkeen sijaintia. Maanomis-
tajalle mahdollisesti aiheutuva haitta voidaan yleensä 
määrittää tarkasti vasta yksityiskohtaisempien kaavo-
jen yhteydessä.

9.5 Muu lainsäädäntö ja maakuntakaava
Maakuntakaavaa laadittaessa on otettava huomioon 
maankäyttö- ja rakennuslain ohella erityisesti luon-
nonsuojelulaki, muinaismuistolaki, laki ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelystä, laki viranomaisten 
suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten ar-
vioinnista sekä saariston kehityksen edistämisestä an-
nettu laki. Vuorovaikutuksessa ja kuulemisessa on li-
säksi otettava huomioon hallintolaki ja kuntalaki.

Luonnonsuojelulaissa (LSL) tarkoitettujen luonnon-
suojeluohjelmien ja päätösten sekä maisema-alueita 
koskevien perustamispäätösten tulee olla ohjeena kaa-
vaa laadittaessa. Maakuntakaavan sisältöön oikeudel-
lisesti vaikuttavia ovat valtioneuvoston jo hyväksy-
mät suojeluohjelmat ja -päätökset, jotka on mainit-
tu LSL:n 77 §:ssä. Laissa on lisäksi Euroopan yhtei-
sön Natura 2000 -verkostoa koskevat erityissäännök-
set. Lain mukaan on maakuntakaavaa laadittaessa, hy-
väksyttäessä ja sitä vahvistettaessa on huolehdittava, 
ettei kaavan toteutuminen todennäköisesti merkittä-
västi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemi-
seksi alue on otettu valtioneuvoston Natura 2000 -ver-
kostoon. Tarvittaessa on tehtävä LSL:n 65 §:n mukai-
nen Natura -arviointi luonnonarvojen heikkenemisen 
merkittävyydestä.

Kiinteät muinaismuistot ovat muinaismuistolain mu-
kaisesti suojeltuja. Muinaismuistolain 13 §:n mukaan 
on yleistä hanketta tai kaavoitusta suunniteltaessa en-
nalta otettava selville koskeeko hankkeen tai kaavoi-
tuksen toimeenpaneminen kiinteää muinaisjäännöstä. 
Maakuntakaavan yleispiirteisyydestä johtuen maakun-
takaavatasolla ei kuitenkaan voida yksityiskohtaises-
ti ennakoida kaavassa suunniteltujen rakennuskohtei-
den sijaintia maastossa, minkä vuoksi muinaismuis-
tolain 13 § tulee ajankohtaiseksi vasta yksityiskoh-
taisemman suunnittelun ja kaavoituksen yhteydessä. 
Maakuntakaavalla tulee kuitenkin välittää tieto mui-
naismuistoista yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle. 
Kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyvät myös laki 
rakennusperinnön suojelemisesta ja kirkkolaki.
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Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
(YVA) sisältää yleisen hankkeesta vastaavaa koske-
van velvollisuuden olla riittävästi selvillä hankkeen 
ympäristövaikutuksista siinä laajuudessa kuin kohtuu-
della voidaan edellyttää. Lain mukaan muun muassa 
maakunnan liiton ja hankkeesta vastaavan on oltava 
riittävästi yhteistyössä hankkeen arviointimenettelyn 
ja kaavan yhteensovittamiseksi. Kaavoituksen yhtey-
dessä tehtyjä selvityksiä voidaan yleensä käyttää hy-
väksi hankekohtaisessa arviointimenettelyssä ja vas-
taavasti maakuntakaava voi perustua aiemmin tehtyyn 
hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn. 
Maakuntakaavaan merkitseminen ei sinänsä edellytä 
YVA-lain mukaista menettelyä.

Maakuntakaava on otettava huomioon suunniteltaessa 
ja päättäessä muun lainsäädännön nojalla ympäristön 
käytön järjestämisestä siten kuin erityislaeissa sääde-
tään. Tässä suhteessa keskeisimpiä erityislakeja ovat 
ympäristönsuojelulaki, maantielaki, ratalaki, kiinteän 
omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta an-
nettu laki, maa-aineslaki, metsälaki ja vesilaki.

Vaatimus maakuntakaavan huomioon ottamisesta eri-
tyislainsäädännön mukaisessa viranomaisten pää-
töksenteossa vaihtelee lainsäädännön alasta riippu-
en. Yleisesti voidaan todeta, että erityislainsäädännön 
merkitys on suuri, mikäli erityislainsäädännössä on 
tyhjentävästi säädelty sen suhde maankäytön suunnit-
teluun. Mikäli säätely on väljä, kasvaa maankäyttö- ja 
rakennuslain rooli.

Ympäristönsuojelulain mukaan säädellään pilaantu-
misen vaaraa aiheuttavaa toimintaa ympäristöluvil-
la. Lupaharkinnassa on sijoituspaikan soveltuvuutta 
arvioitaessa otettava huomioon myös maakuntakaa-
va ja siinä alueelle ja sen ympäristöön osoitettu ny-
kyinen ja tuleva käyttötarkoitus sekä kaavamääräyk-
set. Maakuntakaava voi lisäksi toimia alueen eri arvo-
ja ja ominaisuuksia sekä toiminnan vaikutuksia selvit-
tävänä aineistona. 

Maantielain ja ratalain mukaan tien tai radan suunnit-
telun tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain mu-
kaiseen kaavaan, jossa väylän sijainti ja suhde muuhun 
alueiden käyttöön on selvitetty. Ratalinjat ja energia-
verkostot toteutetaan vapaaehtoisin järjestelyin ja kiin-
teän omaisuuden ja erityisten oikeuksin lunastukses-
ta annetun lain perusteella. Lunastusluvan myöntävä 
viranomainen on yleensä valtioneuvosto. Vähemmän 
tärkeistä lunastuksista voi myös paikallinen maanmit-
taustoimisto päättää. Päätöksen perusteluissa on otet-
tava huomioon maakuntakaava ja pyrittävä edistä-
mään kaavan toteuttamista.

Maa-aineslain mukaiset lupaedellytykset ovat maa-
ainesten lupaharkinnan peruste. Maakuntakaava on 
kuitenkin tukena maa-aineslain mukaisessa lupahar-
kinnassa. Ottamistoiminnasta ei saa aiheutua sellai-
sia haitallisia seuraamuksia, kuten kauniin maisema-
kuvan turmeltumista tai luonnon merkittävien kaune-
usarvojen tai erityisten luonnonesiintymien tuhoutu-
mista tai pohjavesien tilan vaarantumista. Maakunta-
kaava toimii alueen arvoja selvittävänä aineistona ot-
tamisen edellytyksiä harkittaessa.

Metsälaki toteaa, että lakia ei sovelleta maankäyttö- 
ja rakennuslain mukaisessa kaavassa suojelualueek-
si osoitetulla alueella. Maakuntakaavan suojelualueil-
la ei siten synny tilanteita, jossa metsälain mukaises-
sa suunnittelussa ja päätöksenteossa voitaisiin vaikeut-
taa maakuntakaavan toteuttamista. Muilla maakunta-
kaavan aluevarauksia sisältävillä alueilla, kuten sel-
laisella maa- ja metsätalousalueella, jolla on merki-
tystä ympäristöarvojen, maisemallisten seikkojen tai 
ulkoilun kannalta, on metsälain mukaisessa lupa- ja 
metsänkäyttöilmoitusten käsittelymenettelyssä otetta-
va huomioon maakuntakaava ja pyrittävä edistämään 
sen toteuttamista.

Vesilain mukaiset hankkeet kuuluvat niihin toimenpi-
teisiin, joiden edellytykset on ilmaistu kattavasti ky-
seisessä erityislaissa. Maakuntakaavan toteuttamis-
ta voidaan edistää esimerkiksi pohjavesien suojelua 
turvaavilla ja edistävillä vesilain mukaisilla toimen-
piteillä.
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Maankäyttö- ja rakennuslain 6§:n mukaan kaavaa val-
misteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden hen-
kilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Kaavoja val-
mistelevien viranomaisten on tiedotettava kaavoituk-
sesta sillä tavoin, että niillä, joita asia koskee, on mah-
dollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen.

10. OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS

Ohjausryhmän kokoonpano:
• Maakuntahallituksen puheenjohtaja, Jukka Kopra/ varalla mk.hall. jäsen Kari Metsäkallio
• Maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtaja, Jukka Kärnä/ varalla mk. hall. jäsen Tapio Virkki
• Kaakkois-Suomen Ely-keskus/yhdyskunnat ja luonnonvarat, alueiden käyttöpäällikkö Harri Kuivalainen
• Kaakkois-Suomen Ely-keskus/elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri, johtaja Satu Mäkelä 
• Kaakkois-Suomen Ely-keskus/liikenne ja infrastruktuuri, johtaja Antti Rinta-Porkkunen
• Liikennevirasto/ maankäytön asiantuntija Seppo Serola 
• Etelä-Karjalan kauppakamari/ toimitusjohtaja Mika Peltonen
• Wirma oy /toimitusjohtaja Markus Lankinen
• Imatran seudun kehitysyhtiö Oy / toimitusjohtaja Aki Keskinen 
• Parikkalan kunta/ elinkeinojohtaja Aune Ritola-Grahn
Etelä-Karjalan liitosta ohjausryhmässä mukana ovat olleet:
• maakuntajohtaja Timo Puttonen
• suunnittelujohtaja Arto Hämäläinen
• ohjausryhmän pj Ari Berg, maakuntahallituksen 2. varapj/varalla mk.hall jäsen Antti Rämä
• maankäyttöpäällikkö Marjo Wallenius, ohjausryhmän sihteeri

Vaihemaakuntakaavan liikenneselvitystä varten perus-
tettiin liikennetyöryhmä ja vaihemaakuntakaavan kau-
pallista selvitystä verten perustettiin erillinen kauppa-
työryhmä. Ryhmien kokoonpanot on vaikusten arvi-
ointi -raportin liitteenä 5. 
Vaihemaakuntakaavan nähtäville asettamisesta on 
kuulutettu seuraavissa lehdissä:
Luonnosvaiheen kuulutukset julkaistiin: Etelä-Sai-
maa, Uutisvuoksi, Luumäen lehti, Joutseno lehti, Län-
si-Saimaa ja Parikkala-Rautjärven sanomat.

Ehdotusvaiheen kuulutukset julkaistiin: Etelä-Saimaa, 
Uutisvuoksi, Luumäen lehti, Joutseno lehti, Länsi-Sai-
maa ja Parikkala-Rautjärven sanomat.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, vaihemaakun-
takaavaluonnos ja -ehdotus ovat olleet julkisesti näh-
tävillä Etelä-Karjalan liiton virastossa, alueen kaikis-
sa kunnissa ja maakuntaliiton kotisivuilla. Vaihemaa-
kuntakaavaluonnos oli nähtävillä myös kuntien pää-
kirjastoissa.

Maankäyttö- ja rakennusasetus (93§) velvoittaa maa-
kunnan liittoa kuuluttamaan kaavan voimaantulosta. 
Lisäksi maakuntaliiton tulee lähettää vahvistettu maa-
kuntakaava tiedoksi maankäyttö- ja rakennusasetuk-
sen (95§) mukaisille viranomaisille otettavaksi huomi-
oon suunnittelussa ja päätöksen teossa sekä alueiden-
käyttöön liittyviin toimenpiteisiin ryhdyttäessä.

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava hyväksyttiin 
maakuntahallituksessa 27.1.2014 ja maakuntavaltuus-
tossa 24.2.2014, jonka jälkeen se saatettiin ympäris-
töministeriön vahvistettavaksi. Ympärisitöministeriö 
vahvisti 1. vaihemaakuntakaavan 19.10.2015. Etelä-
Karjalan liitto on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
93 §:n mukaisesti kuuluttanut maakuntakaavan voi-
maantulosta.

Etelä-Karjalan vaihemaakuntakaavaa varten perustet-
tiin ohjausryhmä. Ohjausryhmä koostui keskeisistä vi-
ranomaisista ja vaihemaakuntakaavan teemojen toi-
mijoista.
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11.1 Kaavan tavoitteiden toteutuminen
Mikäli kaava toteutuu suunnitelmien mukaisesti, edis-
tää se maakunnan elinkeinoelämän kehittämistä ase-
tettujen tavoitteiden mukaisesti. Toteutuessaan kaa-
va mahdollistaa kaupan, elinkeinoelämän ja matkai-
lun suunnitellun kehittämisen sekä liikennehakkeiden 
eteenpäin viemisen. Kaavaan varatut reservialueet tur-
vaavat kaupan kehittymistä myös pidemmälle tulevai-
suuteen. Kaavaa sunniteltaessa on otettu huomioon ja 
on pyritty edistämään elinympäristön hyvää laatua se-
kä luonnonarvoja. Vaihemaakuntakaavan vaikutuksia 
on arvioitu erillisessä vaikutusten arviointiraportissa. 

Rakennepoliittisen ohjelman toimenpidekokonaisuu-
dessa (2013, kohdat 2.4 ja 2.5) kaavoituksen kannal-
ta keskeisenä pidetään sitä, että maakunta- ja kunta-
kaavoissa on asianmukaisesti huomioitu Venäjältä tu-
leva lisääntyvä matkailu ja ostovoima. Sijaintiratkai-
suja tulee tarkastella koko maakunnan kannalta ja alu-
eidenkäytössä tulee pyrkiä pitkäjänteiseen kehittämi-
seen ottaen huomioon myös ympäristön korkea laa-
tu matkailun edistäjänä. Liikenneyhteyksien taas tulee 
palvella sekä kansalaisten matkustamista, että elinkei-
noelämän tarpeita. Etelä-Karjalan 1. vaihemaakunta-
kaavan tarkoituksena on turvata kaupan, elinkeinoelä-
män, matkailun ja liikenteen tarpeita pidemmälle tule-
vaisuuteen. Suunnittelussa on huomioitu kasvava ra-
jaliikenne Venäjältä ja sen myötä kasvavat matkailija-
määrät sekä ostovoima ja mahdollinen viisumivapaus. 
Vaihemaakuntakaavalla pyritään siis näin ollen tuke-
maan myös rakennepoliittisen ohjelman toimenpitei-
tä. Lisäksi kaavan vaikutuksia on arvioitu tarkemmin 
vaikutusten arviointiraportissa, mistä käy ilmi myös 
muun muassa kaavan vaikutukset ympäristöön. 

11.2 Kaavan toteuttaminen
Kaavan toteuttaminen tapahtuu kuntakaavoituksen ja 
viranomaisten edistämisvelvoitteen kautta.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maakuntakaa-
va on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa 
ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpi-
teisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Maakuntakaa-
va on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jonka 
ohjausperiaate toteutuu, kun siinä esitetty maankäyt-
töratkaisu täsmentyy kuntakaavoituksessa tai muussa 
maankäytön suunnittelussa. Yleispiirteisyytensä vuok-
si maakuntakaavassa esitettyjen aluevarausten laajuut-
ta ja sijaintia voidaan yksityiskohtaisemmassa suun-

nittelussa muokata ja tarkentaa tai aluevarauksesta on 
mahdollista myös luopua. Edellytyksenä on kuitenkin, 
etteivät maakuntakaavan keskeiset tavoitteet vaarannu.

Maakuntakaava on strateginen, mutta ei lopullinen 
toteuttamissuunnitelma ja se toteutuu yksityiskohtai-
sempien suunnitelmien kautta. Maakuntakaavan toteu-
tusta on käsitelty jokaisen teeman osalta erikseen, kos-
ka kaava toteutuu pääasiassa erillislainsäädännön no-
jalla. Etelä-Karjalan strategisen ja yleispiirteisen maa-
kuntakaavan ohjauksen painopiste on tietoisesti suun-
nittelun ohjaamisessa.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan viranomaisten 
on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toi-
menpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otet-
tava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään 
kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteil-
lä vaikeuteta kaavan toteuttamista. Viranomaisvaiku-
tus koskee kaikkia viranomaisia, myös kuntia ja maa-
kunnanliittoa. 

Maakuntaliitossa maakuntakaavan toteuttamista voi-
daan edistää ottamalla se huomioon maakuntasuun-
nitelman ja -ohjelman sekä EU-ohjelmien laadinnas-
sa, mutta myös yleisessä maakunnan edunvalvonnas-
sa. Varsinaisen maakuntakaavaratkaisun ja sen suorien 
oikeusvaikutusten lisäksi maakuntakaavoitustyön yh-
teydessä luotu selvitys- ja tietopohja vaikuttaa ja oh-
jaa osaltaan välillisesti yksityiskohtaisempaa suunnit-
telua (MRL 9§).

Lisäksi maakuntaliitto suunnittelullaan pyrkii kehittä-
mään yhteistyötä eri viranomaistahojen kanssa lisään-
tyvän kansainvälistymisen ja onnettomuusriskien hal-
linnassa.

Toteutumista ja kaavan vaikutuksia seurataan kunta-
kaavoituksen sekä vaikutuksiltaan merkittävien hank-
keiden yhteydessä.

11.3 Kaavan toteutumisen seuranta ja 
ajantasaisuuden arviointi
1. vaihemaakuntakaavan toteutumista tullaan arvioi-
maan säännöllisellä, erillisellä arviointityöllä. Lisäk-
si seuranta tapahtuu Suomen ympäristökeskuksen yh-
dyskuntarakenteen seurantajärjestelmän sekä kaava-
neuvottelujen ja lausuntomenettelyn kautta. Myös kau-
pan palvelurakenteen selvitystä ja toteutumista tullaan 
seuraamaan (kts. Vaikutusten arviointi -raportti). Tutki-
mus- ja Analysointikeskus tekee jatkuvana työnä venä-

11. KAAVAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava 
Kaavaselostus  

62



läisten ostovoimaan liittyvää rajahaastattelua. Sopimus 
jatkuvasta rajatutkimusesta on tehty vuodesta 2014 al-
kaen.

1 vaihemaakuntakaavan toteutumisen ajoitusta tulee 
koordinoida hankekohtaisesti tavoitteena yhdyskunta-
rakenteen eheys ja tasapainoinen kehittyminen. Kaa-
van ajantasaisuutta arvioidaan yksityiskohtaisemman 
suunnittelun yhteydessä hankkeiden ja 1. vaihemaa-
kuntakaavan tavoitteiden yhteensopivuuden vertailus-
sa. Kaupan hankkeiden toteutumisen seurannassa tu-
lee seurata etenkin rajaliikenteen kasvua ja rajakaupan 
sekä kaupan myynnin kehittymistä. 

Ympäristöministeriön vahvistamispäätökseen on kir-
jattu jatkosuunnitteluohje: ‘Ympäristöministeriö ke-
hottaa Etelä-Karjalan liittoa seuraamaan vähittäiskau-
pan liiketilan lisätarpeen perusteena olevan ostovoi-
man kehitystä etenkin venäläisten matkailijoiden osal-
ta. Mikäli ostovoima ei kehity vahvistetun kaavan sel-
vityksissä arvioidulla tavalla, on liiketilan lisätarvetta 
tarpeen arvioida uudelleen. Ympäristöministeriö ke-
hottaa tulevassa maakuntakaavoituksessa kiinnittä-
mään erityistä huomiota vähittäiskaupan kokonaismi-
toitukseen ja sen jakautumiseen kaupan eri laatujen 
kesken sekä kokonaismitoituksen jakautumiseen kes-
kustatoimintojen alueiden ja keskustatoimintojen alu-
eiden ulkopuolisten alueiden kesken.’

11.4 Kaavaratkaisun edellyttämät infra
struktuurin ja teknisen huollon kehittä
mistarpeet
Liikennehankkeiden toteutumista arvioidaan ja ediste-
tään myös Etelä-Karjalan liikennetyöryhmän toimesta 
ja liikennestrategiasuunnittelun yhteydessä. Teknisen 
huollon osalta osallistutaan teknisen huollon kehittä-
mishankkeiden ohjaus- ja hankeryhmätyöhön sekä an-
netaan lausuntoja tehtyihin suunnitelmiin.  Maakun-
taohjelmalla ja sen toteuttamissuunnitelmalla ediste-
tään liikenteeseen liittyviä suunnittelu- ja rakentamis-
hankkeita. Myös laadittavalla kasvusopimuksella pyri-
tään ohjaamaan rahoitusta tarvittaviin liikenteen kehit-
tämis- ja parantamiskohteisiin. ELY-keskus rahoittaa 
omalta osaltaan liikenteen kehittämis- ja rakentamis-
hankkeita. ENPI-ohjelmalla on rahoitettu rajanylitys-
paikkoihin liittyvää liikenne- ja muuta infraa. Tuleva 
ENI-ohjelma on myös hyvä väline uusien rajaliiken-
nehankkeiden rahoitukseen. Myös Etelä-Karjalan liit-
to rahoittaa liikenteeseen liittyviä suunnittelutöitä ku-
ten esimerkiksi Karjalan radan tasoristeysten poisto-
suunnitelma, VT-13 toimenpidesuunnitelma ja Etelä-
Karjalan laaturaittiselvitys sekä taajamajunaselvitys.

12. YHTEENVETO

Vaihemaakuntakaavan tavoitteena on ollut kaupan si-
joittumisen ohjaaminen, keskustojen kehittäminen, 
Etelä-Karjalan elinkeinoelämän ja kilpailukyvyn vah-
vistaminen, kaupan palveluverkon suunnitteleminen 
sekä matkailun kehittäminen ja liikenteen sujuvuuden 
edistäminen. 

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava on täydennys-
tä voimassaolevaan kokonaismaakuntakaavaan. Täy-
dennystarpeen toivat voimassaolevan kaavan vahvis-
tamatta jääneet kaupan varaukset, maankäyttö- ja ra-
kennuslain muutos vähittäiskaupan suuryksiköiden 
määrittelyn osalta sekä yhä kiihtyvä rajaliikenne ja 
kaupallisten palveluiden kehittämistarpeet. Myös elin-
keinoelämän, liikenteen ja matkailun osalta on ilmen-
nyt tarvetta pohtia uusia aluetarpeita ja täydentää voi-
massa olevaa Etelä-Karjalan kokonaismaakuntakaa-
vaa (2011). Myös rajanylityspaikkojen erityisaluei-
siin sekä asumiseen liittyviä täydennystarpeita ilme-
ni kaavan kuntakierrosten ja viranomaisneuvottelujen 

tuloksena. Kaavaan liittyy erillinen Vaikutusten arvi-
ointi -raportti.

Täydennystarpeet
Suurimmat täydennystarpeet liittyivät kaupallisiin pal-
veluihin ja ne koskivat kaikkia kuntia. Lappeenran-
nan, Joutsenon, Imatrankoski–Mansikkalan ja Vuok-
senniskan keskusta-alueiden osalta kaavaan ei esitetty 
kaupan enimmäismitoituksia. Muille keskusta-alueille 
sen sijaan on määritelty kaupan maksimikerrosalat. Li-
säksi keskustojen ulkopuolelle osoitettiin seudullises-
ti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä. Pääosin 
keskustojen ulkopuoliset vähittäiskaupan suuryksiköt 
ovat kauppoja jotka eivät sovellu keskustoihin kaupan 
laadun tai koon puolesta, ne palvelevat matkailua ja ra-
jaliikennettä sekä sisältävät tilaa vievää kauppaa. Vain 
Lappeenrannan Mälkiän, Saimaan kanavan kupeeseen 
Ikeaa ja Ikanoa varten kaavoitettu sekä Imatralle Kor-
venkantaan varatut vähittäiskaupan suuryksiköt luo-
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kitellaan normaaliksi seudulliseksi vähittäiskaupaksi. 
Lisäksi merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan 
suuryksiköiden koon alarajat on määritelty kunnittain. 

Myös liikenteeseen ja logistiikkaan liittyviä täyden-
nystarpeita olivat muun muassa Imatralla rajanylitys-
paikkaan ja raideliikenteen kansainvälistämiseen liit-
tyen sekä Nuijamaan ja Parikkalan rajanylityspaik-
kaan liittyen. Rajavartiolaitoksen ja  tullin alueita laa-
jennettiin Parikkalassa, Imatralla ja Nuijamaalla. Li-
säksi vaihemaakuntakaavaan on osoitettu joitakin tie-
liikenteen yhteystarvemerkintöjä ja yksi ampumarata, 
jonka valmistelu ei ehtinyt mukaan  edelliseen maa-
kuntakaavaan.  

Muita täydennystarpeita tuotti melko vahva matkai-
lupalvelujen kehittämistarve maaseutukunnissa, jois-
ta vahvin matkailun kehittämisen painotus oli Parik-
kalassa pääosin rajanylityspaikan avaamiseen liittyvän 
tavoitteen vuoksi. Myös Rautjärvellä, Ruokolahdella 
ja Luumäellä oli meneillään vahvaa matkailun kehit-
tämistä. Elinkeinojen alueita on lisätty erityisesti Pa-
rikkalan rajanylityspaikan tuntumaan sekä muihin pie-
nempiin kuntiin tukemaan olemassa olevia palveluita. 

Ruokolahdelle, Rautjärvelle ja Parikkalaan on osoitet-
tu asumisen alueita, joilla kehitetään myös matkailua. 
Lappeenrannan Mikonsaareen on osoitettu rakennet-
ta tiivistävää tai uutta asuntovaltaista aluetta. Alue on 
varattu olemassa olevan loma-asumisen kehittämiseen 
siten ettei saaren virkistysarvot vaarannu. Alueen tar-
kempaa suunnittelua on tarkoitus jatkaa seuraavan vai-
hemaakuntakaavan yhteydessä. Asumisen alueita va-
rattiin kuntakyselyjen pohjalta ja ne liittyvät pääsään-
töisesti matkailuun ja kauppaan. 

Kaupan mitoitusperiaatteet 
Kaupallisten palveluiden mitoituslaskelma pohjautuu 
maakunnan asukkaiden ostovoiman kasvuun vuosina 
2011–2025. Lisäksi on laskettu erikseen loma-asuk-
kaiden, matkailijoiden ja venäläisten ostosmatkaili-
joiden merkitys liiketilan lisätarpeeseen. Ostovoiman 
kasvu on suhteutettu pinta-alaksi siten, että laskelmas-
sa on käytetty toimialoittaisia keskimääräisiä myynti-
tehokkuuksia, jotka on laskettu vähittäiskaupan myyn-
nin ja erilaisten kartoitusten pohjalta. Tehokkuus vaih-
telee toimialoittain.

Vähittäiskaupan nykytilaa ja sijaintia aluerakenteessa 
sekä maakunnallisen ohjauksen tapaa selvitettiin kaa-
vatyön luonnosvaiheessa. Etelä-Karjalan kaupan 
rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 (Santasalo 2013)  
-selvityksen tarkoituksena oli mitoittaa maakuntakaa-
vaan osoitettavat vähittäiskaupan suuryksiköt ja tarvit-
tavilta osin myös keskustatoimintojen alueita hyödyn-

täen vaikutusarviointeja. Kaupan palveluverkko suun-
niteltiin osaksi Etelä-Karjalan keskusverkkoa siten, et-
tä kaupan ratkaisut tukevat elinvoimaisen yhdyskunta-
rakenteen kehitystä ja mahdollistavat sujuvan sekä tar-
koituksenmukaisen matkailijoiden asioinnin kaupalli-
sissa palveluissa ja palvelujen saatavuuden myös har-
vemmin asutuilla alueilla. Kauppaselvityksen ja alus-
tavan luonnoksen pohjalta laadittiin vaihemaakunta-
kaavan liikenteellinen selvitys, jossa myös liikenteen 
määrää ja päästöjä arvioitiin kahdella eri kaavavaih-
toehdolla. 

Selvityksissä on otettu huomioon Tutkimus- ja ana-
lysointikeskus TAK Oy:n laatima Venäläisten os-
tosmatkailun merkitys ja tulevaisuuden näkymät 
-tutkimus, jonka tarkoituksena on ollut arvioida ve-
näläisten Suomen matkailun kehitystä vuoteen 2025 
mennessä. Lisäksi TAK Oy:n tutkimuksessa arvioi-
daan matkustajapotentiaalia Venäjällä sekä venäläis-
ten kiinnostusta matkustaa Suomeen ja matkustusha-
lukkuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus on laadit-
tu yhteistyössä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson liit-
tojen kanssa.

Lisäksi hyödynnettiin ministeriöiden tuoreita tutki-
muksia: Sisäasiasianministeriön Kasvavan rajalii-
kenteen hallinta -selvitys (42/2012) ja Liikenne- ja 
viestintäministeriön Suomen ja Venäjän välinen lii-
kenne 2020 ja 2030, Ennuste talouden ja liikenteen 
kehityksestä -selvitys (2013).  

Kaavatyössä on otettu huomioon myös viisumivapau-
den mahdollisuus, jonka sisäasiainministeriö on jo ot-
tanut huomioon selvityksessään. Vaihemaakuntakaa-
van suunnittelussa on hyödynnetty myös TAK OY:n 
laatimia muita rajatutkimusaineistoja sekä TAK 
Oy:n ja Itä-Suomen yliopiston laatimaa Viisumi-
vapauden vaikutukset -tutkimusta.

Kaupan varaukset:
Olemassa olevat liiketilat keskustoissa ja muilla kau-
pan alueilla vuonna 2012 yhteensä 408 800k-m² 
– Lappeenrannan seutu 180 705 k-m²
– Imatran seutu 229 800 k-m², josta Rautjärvi–Parik-
kala on 38 400 k-m².
(Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 
2025 -selvitys, s. 15)
Keskustoissa on olemassa olevat kaupat ja kaupan 
uusi mitoitus yhteensä 784 000 k-m².
Keskustoihin on kaupan kokonaismitoituksesta mää-
rätty vaihemaakuntakaavaan vain 113 000 k-m² ja kaa-
vaan määrittelemättömät keskustan mitoitukset ovat 
671 000 k-m². Keskustojen osalta vaihemaakuntakaa-
vaan ei ole määritelty kaupan enimmäismäärää Lap-
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peenrannan keskustaan, Imatrankoski–Mansikkalan 
keskustaan, Vuoksenniskan eikä Joutsenon keskus-
taan. 
Keskustojen ulkopuolella on kaupan kerrosalaa 
904 900 k-m² (uudet ja olemassa olevat), uudet va-
raukset ovat 784 000 k-m².
Keskustojen ulkopuolisesta uudesta kaupasta on kau-
pallisen selvityksen mitoituksen mukaan tilaa vievää 
kauppaa 284 100 k-m2, matkailua palvelevaa kaup-
paa 118 900 k-m2, rajaliikennettä palvelevaa kauppaa       
108 500 k-m² ja tavanomaista vähittäiskaupan suuryk-
sikköaluetta 272 500 k-m².

KM-1 ja KM-4 uudesta tavanomaisesta vähittäiskau-
pan suuryksiköstä osan vie lähiaikoina toteutuva Ikea– 
Ikano Nuijamaantien risteyksessä (72 000 k-m²). Osa 
toteutuu Lappeenrannan keskustaan liittyvälle Myl-
lymäen KM-4 vähittäiskaupan suuryksikköalueelle 
(87 000 k-m²), loput sijoittuu Imatran Korvenkannan 
vähittäiskaupan suuryksikköalueelle (106 500 k-m²) ja 
siihen liittyvälle Korvenkannan Lappeenrannan puo-
leiselle alueelle (7 000 k-m²), yhteensä 272 500 k-m². 
Korvenkannan kokonaismäärästä reservialuetta on 
42 3000 k-m².
Korvenkannan alueen Imatran puolelta aiesopimuk-
set on jo tehty ja kaavoitus on käynnissä. Alueen ra-
kentaminen alkanut uudella ABC-aseman konseptilla, 
johon sisältyy liikenneaseman lisäksi erilaista liiketi-
laa, myös liikennejärjestelyjä tehdään alueelle.  Muille 
keskustojen ulkopuolisille alueille ei jää km-1 aluetta.

KM-2 uudesta tilaa vievästä kaupan kokonaismääräs-
tä 284 100 k-m2 suurin osa sisältyy Ikea–Ikanon, Vii-
purinportin, Korvenkannan (Imatra ja Lappeenran-
ta), Selkäharjun ja Sotkulammen alueelle, yhteen-
sä 215 100 k-m². K-rauta siityy vuoden 2015 lopulla 
Sotkulammen alueelle. Selkäharjun sekä Viipurinpor-
tin osalta on käyty neuvotteluja yritysten sijoittumi-
sesta. Ikea–Ikano -alueelle ja Korvenkannan alueelle 
on jo aiesopimuksia tehty ja merkittäviä infrahankkei-
ta on käynnissä (muun muassa voimalinjan siirto, tie-
liittymien, kiertoliittymän ja eritasoliittymien raken-
taminen jne). 

KM-3 -merkinnällä on uutta matkailua palvelevaa 
kauppaa varattu 60 000 k-m2, se on jakautunut Luu-
mäen Rantsilanmäelle, Rautjärven Änkilänmäelle ja 
Ruokolahden Oritlammelle. Kaikilla alueilla on jo ole-
massa olevaa kaupan- tai muuta palvelurakennetta. Li-
säksi KM-2 -merkintään sisältyy matkailua palvele-
vaa kauppaa 46 000 k-m2, joka jakautuu Lappeenran-
nan Selkäharjuun ja Viipurinporttiin sekä Parikkalan 
Koirniemeen.

KM-r uutta rajaliikennettä palvelevaa kauppaa on 
osoitettu Mustolaan ja Nuijamaalle, jossa on jo ole-
massa olevaa rajakauppaa sekä Teppanalaan, jonne 
on jo rakentumassa useita rajakaupan kohteita. Raja-
liikennettä palvelevaa kauppaa on varattu yhteensä 
108 500 k-m2.

KM/res -merkinnöillä on osoitettu pitkällä aikavälillä 
toteutettavia vähittäiskaupan suuryksikköalueita. Re-
servialueille on varattu vähittäiskaupan suuryksiköi-
tä 79 300 k-m2.

Verrattaessa vaihemaakuntakaavan luonnoksen mitoi-
tusta laskennalliseen liiketilan lisätarpeeseen kaaval-
linen väljyys (+ 30 prosenttia) huomioiden, niin maa-
kunnan kokonaismitoitus on hieman suurempi kuin 
skenaarion +15 prosentin mukainen liiketilan lisätar-
ve. Vaihemaakuntakaavan luonnoksen kokonaismitoi-
tus Etelä-Karjalassa on selvästi alhaisempi kuin liike-
tilan lisätarve voimakkaimpien kasvujen skenaariois-
sa. Kasvuprosentti on myös liikenneselvityksessä sa-
maa luokkaa eli 15 prosenttia. 

Muut täydennystarpeet 
Vaihemaakuntakaavaan tuli vielä muutamia täyden-
nystarpeita voimassa olevasta maakuntakaavasta Ra-
javartiolaitoksen ja Tullin alueiden lisätarpeen vuoksi. 
Lisäksi Luumäelle osoitettiin uusi ampumarata, josta 
esisuunnittelu oli jo tehty. 

Lisäksi taajama- ja asuinalueiden kohteita sekä pidem-
män aikavälin asutusrakennetta on lisätty kuntakyse-
lyiden pohjalta ja niiden tarkoituksenmukaisuutta on 
arvioitu kaavatyön yhteydessä. 

Vaihemaakuntakaavassa on kaikki varaukset osoitet-
tu maakunnallisella tarkkuudella. Esimerkiksi vähit-
täiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus tarken-
tuu kuntakaavoituksessa ja seudullisia vähittäiskau-
pan suuryksikön alarajoja voidaan tarkentaa erillisillä 
selvityksillä. Määräyksen tarkkuudessa huomioidaan 
maakuntakaavan yleispiirteisyys.
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Kasvukeskusalueen laatukäytävä

Merkinnällä osoitetaan Etelä-Karjalan keskeinen työssäkäynti- ja kasvukeskusalue. Laatukäytä-
vä on kasvukeskusalueen yhdyskuntarakennetta kokoava vyöhyke ja maakunnan painopistealue. 
Suunnittelumääräys
Laatukäytävän yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää elinympäristöjen toimivuut-
ta ja taloudellisuutta hyödyntämällä ja eheyttämällä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta se-
kä turvata toimivat ja turvalliset liikenneväylät ja -yhteydet. Alueidenkäytön suunnittelussa tu-
lee turvata pitkän tähtäimen maankäytölliset kehittämistarpeet, turvata joukkoliikenteeseen tu-
keutuvan yhdyskuntarakenteen kehittämismahdollisuudet sekä pyrkiä vähentämään liikennetar-
vetta, parantamaan liikenneturvallisuutta sekä edistämään joukko- ja kevyenliikenteen edelly-
tyksiä ottaen huomioon virkistys ja matkailu. Keskeisillä taajama-alueilla käytöstä poistuneiden 
alueiden uudistamista ja saneerausta tulee suunnata asumiseen ja lähipalveluihin. Yksityiskoh-
taisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon rantojen viheralueita säilyttävä ja viheryhteyk-
siä mahdollistava rakentaminen sekä luonto- ja kulttuuriarvojen vaaliminen.
Kasvukeskusalueen laatukäytävä -merkinnän kuvaus ja suunnittelumääräys korvaavat voimas-
sa olevan Etelä-Karjalan maakuntakaavan (v. 2011) kasvukeskusalueen laatukäytävä -merkintää 
koskevan kuvauksen ja suunnittelumääräyksen.

Vaihemaakuntakaava 1:n suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset
Voimassa olevan maakuntakaavan (v. 2011) laatukäytävää on laajennettu Ruokolahdella katta-
maan Virmutjoen asutusrakennetta ja sen palveluja. Alue liittyy melko vilkkaaseen työpaikka-
pendelöintiin Imatran suuntaan sekä vilkkaaseen matkailureittiin (kt 62 Imatra–Puumala–Mik-
keli). Ruokolahden Puntalan–Oritlammen osalta laatukäytävän jatke liittyy Kurkvuoren työpaik-
ka- ja palvelualueen laatukäytävään, jonka tavoitteena on keskeisen työssäkäyntialueen yhdys-
kuntarakenteen eheyttäminen ja tiivistäminen. Laatukäytävän alueella pyritään uutta rakentamis-
ta sijoittamaan ensisijaisesti olemassa olevan taajama- ja työpaikkarakenteen yhteyteen. Joukko-
liikenteen ja kevyenliikenteen yhteyksien ja opastuksen kehittäminen ovat yhtenä tärkeänä ta-
voitteena. Kevyen liikenteen verkoston kehittämisessä korostuvat myös matkailun ja virkistyk-
sen näkökulmat.

Taajamatoimintojen alue

Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työ-
paikka sekä muihin taajamatoimintoihin varattavat rakentamisalueet. Merkintä sisältää tarvitta-
vat taajamien sisäiset liikenneväylät, ulkoilureitit, kevyen liikenteen väylät, yhdyskuntateknisen 
huollon alueet, paikalliskeskukset sekä virkistys- ja puistoalueet.
Suunnittelumääräys
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä 
hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla tukien olemassa olevaa infraa. Suunnittelussa tulee 
myös edistää taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi 
hahmottuvaksi keskukseksi. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa rakentaminen ja muu maan
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käyttö on sopeutettava ympäristöönsä niin, että taajaman omaleimaisuus ja viihtyisyys vahvis-
tuvat. Erityistä huomiota tulee kiinnittää luonto- ja maisema-arvojen sekä kulttuuriympäristön 
ominaispiirteiden säilyttämiseen. Sisäisten puisto- ja virkistys- sekä muiden vapaa-alueiden riit-
tävyys tulee varmistaa. Arkusjärven ympäristön jatkosuunnittelussa tulee huomioida erityisen 
huolella jätevesi- ja hulevesiratkaisut ja muut vesistön tilaan vaikuttavat tekijät.
Taajamatoimintojen alueen merkinnän kuvaus ja suunnittelumääräys korvaavat voimassa ole-
van Etelä-Karjalan maakuntakaavan (v. 2011) taajamatoimintojen aluetta koskevan kuvauksen 
ja suunnittelumääräyksen.

Vaihemaakuntakaava 1:n suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset
Taajama-alueet Ruokolahdella, Rautjärvellä sekä Parikkalassa on liitetty matkailupalvelujen yh-
teyteen ja niillä tarkoitetaan sekä pysyvää että loma-asumista. Niillä on seudullista sekä kansain-
välistä merkitystä. Erityisesti Parikkalan ja Rautjärven osalta taajama-alueet kurovat jo olemassa 
olevia taajama-alueita yhteen ja hyödyntävät alueen palvelujen käyttöä. Ne liittyvät vaihemaa-
kuntakaavan teemaan vaikuttaen positiivisesti matkailuun, elinkeinoihin ja kauppaan. Arkusjär-
ven A-alue liittyy Parikkalan kirkonseudun taajamaan ja sen vesihuoltoverkostoon täydentäen 
alueen asutusrakennetta. Taajama-alueen suunnittelumääräykset ohjaavat luonto- ja maisema-ar-
vojen sekä kulttuuriympäristön ominaispiirteiden säilyttämistä ja Arkusjärven osalta myös jär-
ven vesistön tilan turvaamista alueen jatkosuunnittelussa.

Rakennetta tiivistävä tai uusi asuntovaltainen alue

Ar-merkinnällä on osoitettu pitkällä aikavälillä toteutettavia asutusrakennetta eheyttäviä ja tiivis-
tettäviä sekä uusia tulevaisuuden pysyvän ja loma-asumisen laajenemisalueita. 

Suunnittelumääräys
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa rakentamisalueet ja muu maankäyttö on sopeutettava ym-
päristöönsä niin, että alueen omaleimaisuus ja viihtyisyys vahvistuvat sekä virkistysarvojen säi-
lyminen turvataan. Erityistä huomiota tulee kiinnittää luonto- ja maisema-arvojen sekä kulttuu-
riympäristön ominaispiirteiden säilyttämiseen. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös maa- 
ja metsätalouden toimintaedellytykset sekä nykyinen vesistöjen kuormitus ja tulva-alueet. Mi-
konsaaren osalta alue varataan loma-asumisen kehittämiseen. Jatkosuunnittelussa on huolehdit-
tava siitä, ettei alueen toteuttaminen aiheuta Ar-alueeseen rajautuvalle tai sen lähettyvillä sijait-
sevalle Vuoksen vesistöalueelle sellaisia haitallisia vaikutuksia vedenlaadulle ja vesiluonnolle, 
jotka merkittävästi heikentäisivät niitä luonnonarvoja, joiden perusteella Vuoksen vesistöalue on 
sisällytetty valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin (VAT-Vuoksi).
Rakennetta tiivistävän tai uuden asuntovaltaisen alueen merkinnän kuvaus ja suunnittelumääräys 
korvaavat voimassa olevan Etelä-Karjalan maakuntakaavan (v. 2011) rakennetta tiivistävän tai uu-
den asuntovaltaisen alueen aluetta koskevan kuvauksen ja suunnittelumääräyksen.

Vaihemaakuntakaava 1:n suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset
Lemin Ar-alueet täydentävät asutuksen suuntautumista Kuukanniemen taajaman ja Lappeenran-
nan suuntaan. Ne tähtäävät myös mahdolliseen kuntaliitokseen Lappeenrannan kanssa. Lappeen-
rannan Mikonsaaren osalta Ar-varaus tarkoittaa olemassa olevan loma-asumisen kehittämistä 
siten, etteivät saaren virkistysarvot vaarannu. Tällä hetkellä saaressa on virkistyskäyttöä, jo-
ka on olemassa olevan loma-asuntorakentamisen ja loma-alueiden ulkopuolella.  Voimassaole-
vassa maakuntakaavassa (v. 2011) koko Mikonsaarta kattaa seutukaavan lähivirkistysaluevara-
us VL. Kyseinen merkintä ei vastaa Mikonsaaren nykytilaa eikä mahdollista alueen loma-asu-
misen kehittämistä. 

Keskustatoimintojen alue

Merkinnällä osoitetaan keskustahakuisten kaupan, palvelujen, hallinnon, asumisen ja muiden 
toimintojen yleispiirteinen sijainti. Keskustatoimintojen alue sisältää tarvittavat liikennealueet, 
puistot sekä viheralueet ja -vyöhykkeet. 



Suunnittelumääräys
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alueen viihtyisyyteen, 
omaleimaisuuteen ja kaupunkikuvan tasapainoisuuteen sekä huolehdittava eri liikennemuotojen 
järjestelyjen tarkoituksenmukaisuudesta ja häiriöttömyydestä. Aluetta suunniteltaessa on varau-
duttava riittävään ja monipuoliseen keskustatoimintaa tukevaan asunto-, työpaikka- ja keskusta-
palvelujen tarjontaan sekä keskustojen lähikauppojen säilymiseen. 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee  kiinnittää erityistä huomiota laadukkaaseen viher-
rakentamiseen ja viihtyisiin puisto maisiin alueisiin sekä maisema-arvojen ja kulttuuriympäris-
tön ominaispiirteiden säilyttämiseen. Erityisesti jalankulun ja kevyen liikenteen verkostoa sekä 
joukkoliikenteen laatua ja sujuvuutta tulee kehittää.
Alueelle voidaan sijoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä tai niihin 
vaikutuksiltaan verrattavia kaupallisia palveluita. Aluetta suunniteltaessa on varauduttava riit-
tävään palvelutarjontaan. Vähittäiskaupan suuryksiköiden koko on mitoitettava ja niiden toteu-
tus ajoitettava yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa siten, ettei niillä ole merkittäviä haitalli-
sia vaikutuksia muiden keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin. Suuryksikön toteuttaminen 
tulee kytkeä ajallisesti ympäröivien taajamatoimintojen toteuttamiseen. Lappeenrannan ja Imat-
rankoski–Mansikkalan keskustaa, Vuoksenniskan eikä Joutsenon keskustaa enimmäismitoiteta 
1. vaihemaakuntakaavalla. Merkitykseltään seudullisella vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoi-
tetaan myös useasta myymälästä koostuvaa vähittäiskaupan aluetta, joka on vaikutuksiltaan ver-
rattavissa merkitykseltään seudulliseen vähittäiskaupan suuryksikköön. Vähittäiskaupan suuryk-
siköiden enimmäismitoitus on osoitettu taulukossa, joka on C-aluetta koskevien suunnittelumää-
rä ys ten lopussa.
Keskustatoimintojen alueen merkinnän kuvaus ja suunnittelumääräys korvaavat voimassa olevan 
Etelä-Karjalan maakuntakaavan (v. 2011) keskustatoimintojen aluetta koskevan kuvauksen ja suun-
nittelumääräyksen.
Vaihemaakuntakaava 1:n suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset
Vaihemaakuntakaavassa esitetyt keskustatoimintojen aluevaraukset Lappeenrannassa, Joutsenos-
sa, Mansikkala- Imatrankoskella sekä Vuoksenniskalla korostavat nykyisten kaupunkikeskusten 
kehittymistä ja asemaa. Merkintöjen tavoitteina on keskustojen kehittäminen monipuolisina pal-
velujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina. Vähittäiskauppojen suuryksikköjen enim-
mäiskerrosalat on laskettu kyseisiin keskustoihin mutta niitä ei ole merkitty ja mitoitettu kaava-
määräyksiin. Enimmäiskerrosaloilla ei haluttu rajoittaa keskustojen kaupallisten palveluiden ke-
hittymistä.  Kerrosalat ovat kuitenkin ilmoitettu kaavaselostuksessa kaupan kokonaismitoituk-
sen vuoksi. Lappeenrannan ja Imatrankosken–Mansikkalan keskustoihin on sijoitettu huomat-
tava määrä kaupan kerrosalaa. Joutsenon keskusta-alueen rajausta on tarkennettu ja se sisältää 
muun muassa Annukan matkailukeskuksen ja Vaasan leipomon alueet. Vuoksenniskan C-alueen 
laajentaminen on perusteltua jo sen nykyisen kehittymisen näkökulmasta. Keskittämällä ja mah-
dollistamalla monipuolisia kaupallisia palveluja ja laadukasta asumista keskustatoimintojen alu-
eille, parannetaan niiden toimintaedellytyksiä sekä vetovoimaa. Elävät keskustat vireyttävät elin-
keinoelämää ja luovat sekä kunnasta että koko maakunnasta positiivista mielikuvaa.

Laatukäytävään kuuluva aluekeskus

Merkinnällä osoitetaan laatukäytävän alueelle sijoittuvat Sammonlahden, Lauritsalan, Taipalsaa-
ren, Korvenkylän ja Ruokolahden Rasilan aluekeskusten yleispiirteinen sijainti. 

Kuntakeskus/aluekeskus

Merkinnällä osoitetaan Savitaipaleen, Luumäen ja Parikkalan seutukeskusten sekä Lemin ja Raut-
järven kunta-/aluekeskusten yleispiirteinen sijainti. 
Suunnittelumääräys (cl ja c)
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varauduttava riittävään ja monipuoliseen kes-
kustatoimintaa tukevaan asunto-, työpaikka- ja keskustapalvelujen tarjontaan sekä lähikauppojen 
säilymiseen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää maisema-arvojen ja kulttuuriympäristön ominais-



piirteiden säilyttämiseen. Aluetta suunniteltaessa on varauduttava riittävään palvelutarjontaan. 
Vähittäiskaupan suuryksiköiden koko on mitoitettava ja niiden toteutus ajoitettava yksityiskoh-
taisemmassa kaavoituksessa siten, ettei niillä ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia muiden kes-
kusta-alueiden kaupallisiin palveluihin. Suuryksikön toteuttaminen tulee kytkeä ajallisesti ym-
päröivien taajamatoimintojen toteuttamiseen.
Korvenkylän keskusta-alueen kehittäminen rajautuu Karjalan radan ja valtatie kuuden väliselle 
alueelle. Korvenkylän kes kusta palvelujen toteuttaminen tulee kytkeä Rauha–Tiuru -alueen ke-
hittymiseen.
Rautjärven osalta varaukseen liittyy 10 000 k-m2:n tilaa vievän kaupan varaus, joka sijoittuu 
YKR-2012 taajama-alueelle. Alue rajautuu etelässä valtatie kuuteen, pohjoisessa Kivijärveen, 
lännessä Hiitolanjokeen ja idässä Ahomäen asuinalueeseen. 
Alueelle voidaan sijoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä tai vaiku-
tukseltaan niihin verrattavia kaupallisia palveluita. Merkitykseltään seudullisella vähittäiskaupan 
suuryksiköllä tarkoitetaan myös useasta myymälästä koostuvaa vähittäiskaupan aluetta, joka on 
vaikutuksiltaan verrattavissa merkitykseltään seudulliseen vähittäiskaupan suuryksikköön.  Vä-
hittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus on osoitettu taulukossa, joka on C-aluetta kos-
kevien suunnittelumääräysten lopussa.
Laatukäytävään kuuluvan aluekeskuksen sekä Kuntakeskus/aluekeskus -merkinnän kuvaus ja 
suunnittelumääräys korvaavat voimassa olevan Etelä-Karjalan maakuntakaavan (v. 2011) laatu-
käytävään kuuluvan aluekeskuksen sekä Kuntakeskus/aluekeskus -merkintää koskevan kuvauk-
sen ja suunnittelumääräyksen.

Vaihemaakuntakaava 1:n suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset
Laatukäytävän aluekeskuksiin ja kuntakeskuksiin on osoitettu vähittäiskaupan suuryksikköjen 
enimmäiskerrosalat sekä kaupallisen selvityksen että kuntasuunnitelmien perusteella. Keskusta-
alueet on merkitty yleispiirteisesti symbolimerkinnöillä ja tarkempi keskustan kehittäminen ta-
pahtuu yksityiskohtaisemman suunnittelun kautta. Korvenkylän ja Rautjärven keskustojen osal-
ta on alueet kuitenkin määritelty sijainniltaan tarkemmin. Rautjärven osalta Simpeleen keskus-
taan liittyy tilaa vievää kauppaa keskustan reuna-alueelle. Sitä ei merkitty erillisenä vähittäis-
kaupan suuryksikkömerkintänä vaan se sisällytettiin keskustamerkintään. Korvenkylän keskus-
tan kehittyminen sijoittuu radan ja valtatie kuuden väliin ja nivoutuu Rauhan matkailualueen ke-
hittymiseen.

Aluemerkinnät  C Kaupan enimmäismitoitus 

Lappeenrannan maakuntakeskusta-alue C Ei määritellä vaihemaakuntakaavassa

Joutseno, C Ei määritellä vaihemaakuntakaavassa

Imatra–Mansikkala keskusta-alue C Ei määritellä vaihemaakuntakaavassa

Vuoksenniska  keskusta-alue C Ei määritellä vaihemaakuntakaavassa

Kohdemerkinnät: c, cl, kuntakeskuset Kaupan enimmäismitoitus, km2

Luumäen seutukeskus c 12 000

Savitaipaleen seutukeskus c 12 000

Parikkalan seutukeskus c 23 000

Lemin kuntakeskus c  5 000

Rautjärven kuntakeskus c 19 000

Taipalsaari kk – Saimaanharju, cl  6 000

Ruokolahden kuntakeskus cl  9 000

Yhteensä 86 000
Kohdemerkinnät: cl aluekeskukset Kaupan enimmäismitoitus,km2

Sammonlahden aluekeskus cl 8 000

Lauritsalan aluekeskus cl 9 000

Korvenkylän aluekeskus cl 10 000 

Yhteensä 27 000

Kaupan enimmäismitoitus maakuntakaavan keskustatoimintojen alueilla. 



Merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikköalue

Merkinnällä osoitetaan merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden sekä vaiku-
tuksiltaan niihin rinnastettavien myymäläkeskittymien yleispiirteistä sijaintia keskustatoimintojen 
alueiden ulkopuolella. 

Suunnittelumääräys
Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa  merki-
tykseltään seudullista vähittäiskauppaa.  Merkitykseltään seudullisella vähittäiskaupan suuryksi-
köllä tarkoitetaan myös useasta myymälästä koostuvaa vähittäiskaupan aluetta, joka on vaikutuk-
siltaan verrattavissa merkitykseltään seudulliseen vähittäiskaupan suuryksikköön. 
Vähittäiskaupan suuryksiköiden toteuttamisen ajoittamisessa, mitoituksessa ja kaupan toimin-
nan luonteen määrittelyssä on otettava huomioon kaupunkiseudun palvelurakenteen tasapainoi-
nen kehittäminen ja Venäjältä suuntautuvaan ostovoimaan ja muuhun matkailuun vastaaminen 
niin, etteivät tehtävät toimenpiteet merkittävästi heikennä palvelujen saatavuutta keskustoissa ja 
seudun muissa osissa. Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon erityisesti kaupan kytkeyty-
minen yhdyskuntarakenteeseen sekä alueen sisäisiin liikennejärjestelyihin ja niiden liittymiseen 
pääväyliin. Alueen maankäyttö ja rakentaminen edellyttävät yksityiskohtaisempaa suunnittelua. 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää luonto- ja maisema-
arvojen sekä kulttuuriympäristön ominaispiirteiden säilyttämiseen. 
Korvenkannan osalta aluetta vaiheistetaan siten, että reservialueena on merkitty alueen pohjois-
osa (40 000 k-m2) ja alue valtatie kuuden eteläpuolelta Lappeenrannan puolelta jätetään reservi-
alueeksi. Reservialueet voidaan ottaa käyttöön, kun pääosa varsinaisesta varauksesta on toteutu-
nut.Vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus on osoitettu taulukossa, joka on km-suun-
nittelumääräysten lopussa. 

Vaihemaakuntakaava 1:n suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset
KM-1 aluevaraukset Lappeenrannan Mälkiän alueella sekä Imatran–Lappeenrannan Korvenkan-
nan alueella sijoittuvat asutuksen yhteyteen hyvien liikenneyhteyksien varsille. Ne ovat jo hy-
vin pitkälle suunniteltuja alueita. Mälkiän alueen lainvoimainen Ikea-Ikano asemakaava mahdol-
listaa kaupan kerrosalaa merkittävän osan vaihemaakuntakaavan varauksesta. Lisäksi uusien jo 
osittain suunniteltujen kaupallisten palveluiden toteuttaminen alueelle on mahdollista. Korven-
kannan alueelle rakennetaan parhaillaan uusia palveluja. Kaavavarauksen tavoitteena on Imat-
ran Korvenkannan alueen kokonaisvaltainen kehittäminen ja alueen muuttaminen Imatran veto-
voimaa lisääväksi seudulliseksi keskukseksi. Alueelle on tarkoitus luoda liike-elämän palveluja 
sekä houkutella Imatralle sieltä puuttuvia vähittäiskaupan suuria toimijoita.  Kaupan kerrosalo-
jen ja kaupan laadun sekä vaiheistuksen määrittelyllä pyritään kaupan tarkoituksenmukaiseen to-
teuttamiseen siten, että se palvelee hyvin sekä asutusta että ohikulkijoita ja matkailijoita. Tärkeää 
on myös varautua ostovoiman vielä voimakkaampaan kasvuun ja varaukset pidemmälle aikavä-
lille ovat vaihemaakuntakaavassa otettu huomioon. Joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen mah-
dollisuudet alueelle ovat jo nyt melko hyvät ja ne on käsitelty kaavan vaikutusten arvioinnissa.

Merkitykseltään seudullinen paljon tilaa vaativa vähittäiskaupan suuryksikköalue

Merkinnällä osoitetaan merkitykseltään seudullisten tilaa vievien vähittäiskaupan suuryksiköi-
den sekä vai ku tuksiltaan niihin rinnastettavien myymäläkeskittymien yleispiirteistä sijaintia kes-
kustatoimintojen alueiden ulkopuolella. Niitä kehitetään sellaista kauppaa varten, joka ei kilpai-
le keskustaan sijoittuvan kaupan kanssa ja jonka asiointitiheys on pieni sekä sijoittaminen kes-
kustaan on toiminnan luonteen ja ison tonttitilatarpeen vuoksi vaikeaa.

Suunnittelumääräys
Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa sellais-
ta merkitykseltään seudullista vähittäiskauppaa, joka kaupan laatu huomioon ottaen voi perustel-
lusta syystä sijoittua myös keskusta-alueiden ulkopuolelle kuten auto-, rauta-, huonekalu-, puu-
tarha-, vene- ja maatalouskauppa. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee erityistä huomio-



ta kiinnittää luonto- ja maisema-arvojen sekä kulttuuriympäristön ominaispiirteiden säilyttämi-
seen. Alueelle ei voida sijoittaa seudullista päivittäistavarakauppaa. 
Imatran Sotkulammen osalta aluetta vaiheistetaan siten, että aluetta lähdetään toteuttamaan val-
tatie kuuden molemmin puolin. Alueen eteläosa (10 000 k-m2) jää reservialueeksi. Reservialue 
voidaan ottaa käyttöön, kun pääosa varsinaisesta KM-2 -varauksesta on toteutunut.
Selkäharjun osalta aluetta toteutetaan valtatie kuuden ja valtatie 13:n koilliskulmaan, jolloin ole-
massa olevat rakennukset otetaan käyttöön. Kokonais kerrosalasta saa toteuttaa matkailua palve-
levana kauppana 20 000 kerrosneliömetriä. 
Viipurinporttiin saa kokonaiskerrosalasta toteuttaa 6 000 kerrosneliömetriä matkailua palvele-
vana kauppana. Viipurinportin matkailua palvelevan kaupan tulee täydentää olemassa olevia lii-
kenneaseman palveluja. Alueen jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon alueella sijaitsevan 
Pikkalan lähteen suojeluarvot ja lähteen matkailullinen kehittäminen sen arvoja vaarantamatta.
Koirniemen osalta aluetta toteutetaan I vaiheessa alueen pohjoisosaan, joka käsittää noin 20 000 
kerrosneliömetriä, loput kerrosalasta jää reservialueeksi KM -alueen eteläosaan. Kokonaisker-
rosalasta saa toteuttaa matkailua palvelevana kauppana 20 000 kerrosneliömetriä. Matkailua pal-
vevaa vähittäiskaupan suuryksikköä voidaan lähteä toteuttamaan vasta sitten, kun liikenneyhteys 
välillä Parikkala–Syväoro on avattu pysyvästi henkilö- ja tavaraliikenteelle.  
Vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus on osoitettu taulukossa, joka on km-suunnit-
telumääräysten lopussa.

Vaihemaakuntakaava 1:n suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset
KM-2 kauppa sijoittuu kaupan laatunsa puolesta keskustojen ulkopuolelle hyvien liikenneyhteyk-
sien varsille. Kaupan kerrosalojen ja kaupan laadun (tilaavievää- ja matkailua palvelevaa kaup-
paa) sekä vaiheistuksen määrittelyllä pyritään kaupan tarkoituksenmukaiseen toteuttamiseen si-
ten, että se palvelee hyvin asukkaita, ohikulkijoita ja matkailijoita. Perusperiaatteena suunnitte-
luratkaisussa on ollut, etteivät nämä Selkäharjuun, Viipurinporttiin, Sotkulammelle, Parikkalaan 
sekä Luumäen Puukylän alueelle sijoitettavat vähittäiskaupan suuryksikköalueet tule kilpaile-
maan keskusta-alueiden kaupallisten palveluiden kanssa ja eivätkä ne  suuren tonttitilatarpeen 
vuoksi voi sijoittua keskusta-alueille. Tonttitilatarpeeseen liittyy kaupan palvelujen lisäksi laa-
jat pysäköinti- ja varastoalueet sekä raskaan liikenteen vaatimat aluevaraukset. KM-2 merkin-
nällä olevat kaupat sijoittuvat Etelä-Karjalan pääväylän valtatie kuuden varrelle. Matkailua pal-
velevaa kauppaa voidaan toteuttaa KM-2  suunnittelumääräyksen mukaisilla kohteilla tilaa vaa-
tivan kaupan toteutumisen  myötä. Kaavamääräys mahdollistaa sellaisen matkailua palvelevan 
kaupan toteuttamisen, jonka sijoittaminen  keskustoihin on toiminnan  luonteen ja suuren tont-
titilatarpeen vuoksi vaikeaa.
Maakuntakaavan ohjausvaikutuksen varmistamiseksi tarvitaan uutta joustavaa, mutta samalla ra-
joittavaa merkintätapaa alueen kaupan palvelujen kehittämiselle. Vaikka keskustojen elävänä pi-
täminen edellyttääkin keskusta-alueiden kehittämistä ja lähipalvelujen lisäämistä tai ainakin nii-
den säilymistä, eivät keskusta-alueet pysty ottamaan vastaan paljon tilaa vaativia ja runsaasti py-
säköintitilaa tarvitsevia kaupan ja palveluiden yksiköitä kuten esimerkiksi suuria erikoistavara-
kaupanpalveluja. Arvioitaessa suuryksiköiden sijoittumispaikkoja maakuntakaavassa on huomi-
oitu sekä alueelliset että valtakunnalliset pääväylät ja niiden kytkeytyminen yhdyskuntaraken-
teeseen, liikenteeseen ja olemassa olevaan infrastruktuuriin. 
Esimerkiksi Selkäharjun alue on ylimaakunnallisten palvelujen suhteen liikenteellisesti hyvällä 
paikalla valtatie 13:n ja valtatie kuuden risteyksessä. Alueelle on toteutettu kallis ja raskas kun-
nallistekniikka ja liikennejärjestelytkin ovat alueella ennen toimineen Järvi-Suomen Portin vuoksi 
melko hyvin järjestetty. Selkäharjun alueen valmis kunnallistekniikka on tällä hetkellä hyödyntä-
mättä (energiansyöttö kahdelta suunnalta, vesihuolto- ja jätevesijärjestelyt). Toteutettava alue on 
pinta-alaltaan 30 ha, josta Järvi-Suomen Portti omistaa puolet ja Lappeenrannan kaupunki puolet. 
Alueen maaperä on hyvin rakentamiseen soveltuvaa. Selkäharjusta alkaa Lappeenrannan asema-
kaavoitettu alue. Viimevuosina pääosa asuinrakentamisesta on suuntautunut juuri tälle alueelle. 
Selkäharjun alueeseen rajoittuvalle Lapatonniemen–Ruoholammen asuinalueelle on toteutunut



muun muassa uusi koulu vuonna 2011 ja päiväkoti vuonna 2009. Lisäksi Ruoholammen alueel-
le on suunnitteilla kerrostaloja ja päivittäistavarakauppa (rak.oik. kaupalle 1000 k-m², lainvoi-
mainen asemakaava). Ruoholammella on tällä hetkellä 1500 asukasta ja määrä kasvaa edelleen.
Lisäksi on otettava huomioon, että mikäli Kaakkois-Suomen ja Pietarin talousalueen integroitu-
minen jatkuu, on mahdotonta ennustaa millaisia aluevarauksia 6,2 miljoonan asukkaan tähden on 
maakuntakaavaan tehtävä, jotta yhdentymisen hyödyt voidaan täysimääräisesti hyödyntää. Myös 
muissa kohteissa on valmista infrastruktuuria, tieliittymät ja olemassa olevia palveluja. Parikka-
lan KM-2 -aluevarauksen perusteluna oli vähintään maakunnallisesti merkittävä ja Parikkalan 
rajanylityspaikan henkilöliikenteelle avaamisen myötä myös kansainvälisesti merkittävä ja po-
tentiaalinen paikka. Merkintä perustuu tulevaisuuden tarpeeseen saada seudulle riittävät kaupal-
liset palvelut keskustan sisääntulotien lähelle, yhdistäen Särkisalmen ja Parikkalan kuntataaja-
man välistä aluetta sekä palvelemaan Parikkalan kansainvälisen rajanylityspaikan kautta kulke-
via matkailijoita. Parikkala on alueensa hallinnollinen ja kaupallinen keskus, jonne tullaan asi-
oimaan myös naapurikunnista ja -maakunnista. Merkintää tukee lisäksi se, että Parikkalan kun-
ta omistaa maa-alueen, jolle kaupan ja palveluiden kehittämistä edistetään ja jonne mahdollinen 
vähittäiskaupan suuryksikkö tulisi sijoittumaan. Liikennejärjestelyihin mahdollisesti tarvittavat 
muutokset ovat helpommin toteutettavissa valtatien itäpuoleiselle alueelle. Valtatie kuuden ja ra-
tojen välinen alue on liian pieni/kapea aikaisempien selvitysten perusteella. Lisäksi tälle alueel-
le uusia liikennejärjestelyjä on hankalampi toteuttaa. Parikkalan kunta laati vuonna 2010 selvi-
tyksen kaupan alueen toteuttamiseksi. Koirniemen kauppa-alue palvelee sekä alueen asutusta et-
tä väyläkulkijoita ja matkailijoita. Joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen mahdollisuudet alueelle 
ovat jo nyt melko hyvät ja ne on käsitelty kaavan vaikutusten arvioinnissa.

Merkitykseltään seu dullinen matkai lua pal  ve leva vähittäis kau pan suuryksikköalue

Merkinnällä osoitetaan merkitykseltään seudullisten matkailua palvelevien vähittäiskaupan suur-
yksiköiden sekä vaikutuksiltaan niihin rinnastettavien myymäläkeskittymien yleispiirteistä sijain-
tia keskustatoimintojen alueiden ulkopuolella. Niitä kehitetään sellaista kauppaa varten, joka ei 
kilpaile keskustaan sijoittuvan kaupan kanssa.
Suunnittelumääräys
Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa sel-
laista merkitykseltään seudullista matkailua palvelevaa vähittäiskauppaa, jonka kaupan laatu, 
liikenteellinen sijainti ja saavutettavuus huomioon ottaen voi perustellusta syystä sijoittua myös 
keskusta-alueiden ulkopuolelle. Alueelle ei voida sijoittaa seudullista päivittäistavarakauppaa. 
Km-3 alueiden toteuttaminen ja kaupan laatu tulee kytkeä olevaan kaupan rakenteeseen moni-
puolistamalla alueen kaupan valikoimaa. 
Rautjärven Änkilänmäen aluetta vaiheistetaan Änkilänmäen kehittämissuunnitelman mukaan 
kaupan kerrosalavarauksia jakaen kolmeen osaan siten, että I vaiheessa parannetaan nykytilaa, 
II vaiheessa laajennetaan tuotannollista toimintaa ja kauppaa. Reservialueeksi varataan alueen 
nykyisen yritysalueen koillispuoli. Reservialueen toteutumisen edellytyksenä on Hiitolanjoen 
matkailun merkittävä kasvu.  
Luumäen Rantsilanmäen matkailua palvelevan kaupan toteuttamisen ajankohta tulee kytkeä val-
tatie kuuden parantamiseen ja eritasoristeyksen toteuttamiseen.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää luonto- ja maisema-
arvojen sekä kulttuuriympäristön ominaispiirteiden säilyttämiseen. 
Vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus on osoitettu taulukossa, joka on km-suunnit-
telumääräysten lopussa.
Merkitykseltään seudullisen matkailua palvelevan vähittäiskaupan suuryksikköalueen merkin-
nän kuvaus ja suunnittelumääräys korvaavat voimassa olevan Etelä-Karjalan maakuntakaavan 
(v. 2011) merkitykseltään seudullisen matkailua palvelevan vähittäiskaupan suuryksikköaluetta 
koskevan kuvauksen ja suunnittelumääräyksen.



Vaihemaakuntakaava 1:n suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset
KM-3 kauppa sijoittuu kaupan laatunsa puolesta keskustojen ulkopuolelle valtatie kuuden varrel-
le. Kaupan kerrosalojen ja kaupan laadun määrittelyllä pyritään kaupan tarkoituksenmukaiseen 
toteuttamiseen siten, että se palvelee hyvin matkailijoita sekä muita ohikulkijoita mutta myös 
seudun asukkaita.  Perusperiaatteena suunnitteluratkaisussa on ollut, etteivät Luumäen Rantsi-
lanmäen, Rautjärven Änkilänmäen ja Ruokolahden Oritlammen oleville kauppapaikoille sijoitet-
tavat vähittäiskaupan suuryksikköalueet tule kilpailemaan keskusta-alueiden kaupallisten palve-
luiden kanssa. Uudet kaupalliset palvelut sijoittuvat olemassa olevan palvelualueen yhteyteen ja 
uudet kaupan varaukset täydentävät erityisesti Rantsilanmäen ja Änkilänmäen liikenneasemien 
palvelutarjontaa ja monipuolistavat nykyistä varsin yksipuolista liikenneasemiin liittyvää kau-
pallista tarjontaa. Änkilänmäen osalta Simpeleen taajaman kehittämisselvityksen mukaan taaja-
man historiallinen arvo tulee säilyttää ja suuremmat kauppapaikat tulee sijoittaa olemassa olevi-
en liikennepalvelujen yhteyteen. Nämä kaupan palvelut lisäävät alueen kaupantarjontaa ja tuo-
vat seudulle sellaisia palveluja, joita nyt haetaan kauempaa. Oritlammella kaupallisten palvelui-
den tarve on suuri ja sijainti nykyisen Lohelan ja laajan Puntalan–Oritlammen yritysalueen vä-
lillä on tarpeellinen. Edellä mainitut kaupan alueet eivät suuren liikennemäärän ja tonttitilatar-
peen vuoksi voi sijoittua keskusta-alueille. Tonttitilatarpeeseen liittyy kaupan palvelujen lisäksi 
laajat pysäköinti- ja varastoalueet sekä raskaan liikenteen aluetarpeet. Joukkoliikenteen ja kevy-
enliikenteen mahdollisuudet ovat melko hyvät ja ne on käsitelty kaavan vaikutusten arvioinnissa.

Merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikköalue, jota kehitetään 
liikekeskustamaisena alueena

Merkinnällä osoitetaan vähittäiskaupan suuryksikköalue, jota kehitetään Lappeenrannan keskus-
taan liittyvänä kaupallisten palveluiden alueena.
Suunnittelumääräys
Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa mer-
kitykseltään seudullista vähittäiskauppaa.  Alueen kehittämisessä tulee ottaa huomioon nykyi-
sen rakennuskannan uudistamistarpeet, alueen tiivistäminen sekä yleisen viihtyisyyden ja ve-
tovoimaisuuden lisääminen. Erityisesti jalankulun ja kevyen liikenteen verkostoa sekä joukko-
liikenteen laatua ja sujuvuutta tulee kehittää. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee eri-
tyistä huomiota kiinnittää luonto- ja maisema-arvojen sekä kulttuuriympäristön ominaispiirtei-
den säilyttämiseen. 
Vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus on osoitettu taulukossa, joka on km-suunnit-
telumääräysten lopussa.
Vaihemaakuntakaava 1:n suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset
Myllymäen KM-4 merkintä korostaa nykyistä Myllymäen kaupallisten palveluiden alueraken-
netta ja sen kehittämistä. Kaavamerkinnän tavoitteena on ohjata alueen kehittymistä Lappeen-
rannan keskustaan liittyvänä laadukkaana kaupallisen palveluiden alueena, joka tuo vetovoimaa 
koko Lappeenrannan maakuntakeskuksen alueelle. Joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen mah-
dollisuudet alueelle ovat jo nyt melko hyvät ja ne on käsitelty kaavan vaikutusten arvioinnissa.

Merkitykseltään seudullinen rajakaupan suuryksikköalue

Merkinnällä osoitetaan vähittäiskaupan suuryksikköalue, jolla on rajakaupan ominaispiirteitä.

Suunnittelumääräys
Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa mer-
kitykseltään seudullista matkailuun ja rajaliikenteeseen liittyvää kauppaa, joka kaupan laadun, 
toiminnan luonteen ja ison tonttitilan tarpeen puolesta sekä liikennetarvetta vähentäen soveltuu 
rajan vaikutusalueelle.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää luonto- ja maisema-
arvojen sekä kulttuuriympäristön ominaispiirteiden säilyttämiseen. 



Vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus on osoitettu taulukossa, joka on km-suunnit-
telumääräysten lopussa.

Vaihemaakuntakaava 1:n suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset
KM-r kauppa sijoittuu rajanylityspaikkojen läheisyyteen ja niille johtavien pääväylien varsille. 
Kaupan kerrosalojen ja kaupan laadun määrittelyllä pyritään kaupan tarkoituksenmukaiseen to-
teuttamiseen siten, että ne palvelevat hyvin rajanylittäjiä. Osa kaupoista on jo toteutunut ja lähes 
kaikki kauppojen asiakkaat liittyvät rajanylitykseen.

Vähittäiskaupan suuryksikön reservialue, joka toteutetaan pidem mällä aikavälillä

Merkinnällä osoitetaan pitkällä aikavälillä toteutettavia vähittäiskaupan suuryksikköalueita.

Suunnittelumääräys
Reservialuetta ei voida ottaa käyttöön ennen kuin reservialueeseen liittyvä KM -alue on pää-
osin toteutettu. 
Vähittäiskaupan suuryksiköiden reservialueiden enimmäismitoitus on osoitettu taulukossa, joka 
on km-suunnittelumääräysten lopussa.
Vaihemaakuntakaava 1:n suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset
KM/res kauppa-alueet on varattu pidemmälle tulevaisuuteen. Reservialueet kytkeytyvät varsi-
naisen KM-varauksen merkintään. Reservialueiden varaamisella pyritään varmistamaan kasva-
vaan ostovoimaan vastaaminen. Mikäli kaupan kasvu jatkuu ja olemassa olevat paikat ovat pää-
osin toteutuneet, tuolloin mahdollisuus kaupan laajentamiseen on olemassa.

Aluemerkinnät Kaupan mitoitus km2

Lappeenranta

Myllymäki (KM-4) 179 500

Selkäharju (KM-2) 45 000

Selkäharju (KM/res) 25 000

Viipurinportti (KM-2) 15 800

Nuijamaantien liittymä (KM-1) 128 500

Mustolan alue (KM-r) 47 400

Nuijamaa (KM-r) 45 800

Korvenkanta (KM-1)  8 700

Korvenkanta (KM/res)  4 300

Imatra

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

Luumäki

Rantsilanmäki (KM-3) 35 300

Taavetin puukylä (km-2)  5 000

Parikkala

Koirniemi (KM-2) 62 000

Rautjärvi

Änkilä (km-3) 44 300

Ruokolahti

Oritlampi (km-3)  5 000

Savitaipale

ABC:n alue  (km-2)  5 300

=rakennettua / kaavoitettua aluetta

=voimassaolevassa maakuntakaavassa

Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suur
yksikön enimmäismitoitus (uudet ja olemassa olevat)



Rajapalveluiden kehittämisen kohdealue

Merkinnällä osoitetaan alueet, joihin kohdistuu vähintään maakunnallisia valtakunnan rajalla 
tapahtuvien toimintojen kehit tä mis tarpeita. Merkinnän tavoitteena on osoittaa rajanylityspaik-
kojen rajapalveluiden ja liikennejärjestelyiden kehittäminen molem min puolin rajaa käsittävä-
nä kokonaisuutena. 
Suunnittelumääräys
Alueelle palveluja suunniteltaessa tulee palvelutarjonnassa, mitoituksessa ja tarkemmassa sijoi-
tuksessa varmistaa seudun palvelurakenteen tasapainoinen kehittäminen ja varmistaa, etteivät 
tehtävät toimenpiteet merkittävästi heikennä palvelujen saavutettavuutta seudun muissa osissa. 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava raja-alueen toimintojen kehittä-
mistarpeet ja sovitettava ne huomattavan maaraja-aseman ympäristön laatuvaatimuksiin. Vainik-
kalan rajanylityspaikkaa tulee kehittää kansainvälisen raja-aseman statuksen mukaisesti riittävil-
lä palvelutiloilla ja liikenteen aluevarauksilla.
Rajapalveluiden kehittämisen kohdealue -merkinnän kuvaus ja suunnittelumääräys korvaavat 
voimassa olevan Etelä-Karjalan maakuntakaavan (v. 2011) rajapalveluiden kehittämisen kohde-
aluetta koskevan kuvauksen ja suunnittelumääräyksen.
Vaihemaakuntakaava 1:n suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset
Rajapalveluiden määräystä muutettiin, koska Vainikkalan alueen merkitys on kasvanut Allegro-
junaliikenteen voimakkaan kasvun myötä. Vaihemaakuntakaavassa korostetaankin nyt raja-ase-
man palveluiden kehittämistä siten, että se palvelee laadukkaasti kansainvälisen Vainikkalan ra-
ja-aseman tulevia ja lähteviä matkailijoita.

Tuotannon ja palveluiden kehittämisen kohdealue

Merkinnällä osoitetaan maakunnan merkittävät, pitkällä aikavälillä toteutettavat tuotannon ja pal-
veluiden aluekokonaisuudet.
Suunnittelumääräys
Kohdealueiden kehittämistä tulee suunnitella harkitusti ottaen huomioon pohjavedet, luonnon- 
ja elinympäristö, liikenteelliset tekijät sekä maisemalliset ja visuaaliset tekijät. Alueiden toteut-
taminen tulee aloittaa vasta sitten, kun olevat tuotantotoiminnan ja palvelujen alueet ovat tiivis-
tyneet tai erityistä tarvetta alueiden toteuttamiseen syntyy.

Tuotantotoiminnan ja palveluiden alue

Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittäviä ympäristöhäiriöttömiä tuotantotoi-
minta- ja palvelualueita.
Suunnittelumääräys
Alueelle saadaan sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta tuotantotoimintaa ja varastointia, 
toimistoja, logistiikan alueita sekä alueelle soveltuvia palveluja. Alueen yksityiskohtaisemmas-
sa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota rakenteeseen sopeutuvan, laadukkaan ja tasapainoi-
sen työpaikka- ja palveluympäristön toteuttamiseen, rakennettavan ympäristön hyvään laatuun, 
tienvarsinäkymiin, toteuttamisjärjestykseen ja ajoitukseen. Yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa tulee ottaa huomioon sujuvat sekä toiminnalliset liikenneyhteydet pääväyliin, taajamiin ja 
asutukseen. Alueiden kehittämistä tulee suunnitella harkitusti ottaen huomioon pohjavedet, mai-
sema-arvot sekä luonnon- ja elinympäristö.

Tuotantotoiminnan ja palveluiden sekä logistiikan alue

Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittäviä tuotantotoiminta- ja palvelualueita, 
joita kehitetään logististen palveluiden alueina. 



Vaihemaakuntakaava 1:n suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset (TP-1, tpk ja 
TP-1/log)
Vaihemaakuntakaavan uudet TP -alueet on pyritty ohjaamaan keskitetysti taajamatoimintojen 
alueiden ulkopuolelle liikenteellisesti suotuisille paikoille. Niitä on varattu erityisesti Parikkalan 
rajanylityspaikan läheisyyteen palvelemaan rajanylityspaikan tulevaa avaamista pysyvästi hen-
kilö- ja tavaraliikenteelle. Muiden kuntien osalta TP -alueet täydentävät olemassa olevia aluei-
ta. TP -alueita on pyritty varaamaan pääosin pohjavesialueiden ulkopuolelle hyvien liikenneyh-
teyksien varsille.  

Matkailun ja virkistyksen kehittämisen koh dealue

Merkinnällä osoitetaan matkailun ja virkistyspalveluiden kehittämisen kannalta merkittäviä ja 
ympäristöltään vetovoimaisia vyöhykkeitä, joilla on edellytykset kehittyä monipuolisiksi mat-
kailun ja vapaa-ajan kokonaisuuksiksi. Merkinnästä ei aiheudu maa- ja metsätalouteen eikä maa-
seutuelinkeinoihin, asumiseen ja maaomistukseen liittyviä rajoituksia. Metsätalouden harjoitta-
minen alueella perustuu metsälakiin.

Suunnittelumääräys
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että matkailun kehittä-
mistarpeet sovitetaan alueen luonto-, maisema-, rakennusperintö- ja kulttuuriympäristön arvoi-
hin niitä hyödyntäen. Tulee huolehtia myös siitä, ettei kyseisiä arvoja vaaranneta. Arkusjärven 
ympäristön yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota maisema- 
ja luonnonarvoihin sekä tulee huomioida erityisen huolella jätevesi- ja hulevesiratkaisut ja muut 
vesistön tilaan vaikuttavat tekijät.
Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueen merkinnän kuvaus ja suunnittelumääräys 
korvaavat voimassa olevan Etelä-Karjalan maakuntakaavan (v. 2011) matkailun ja virkistyksen 
kehittämisen kohdealueen merkintää koskevan kuvauksen ja suunnittelumääräyksen.

Matkailun kehittämis kohde

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät matkailupalvelukohteet. 
Matkailukohdemerkintä osoittaa tehokasta matkailupainotteista kohdetta, joka voi sisältää mer-
kittäviä rakennuksia, laitteita tai muuta matkailua tukevaa rakennetta.

Suunnittelumääräys
Kohteiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon luonto-, maisema-, rakennusperintö- ja kulttuu-
riarvot, vesiensuojelu sekä vesistöjen mahdollisuudet matkailun kehittämisessä. Tulee huolehtia 
myös siitä, ettei kyseisiä arvoja vaaranneta. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiin-
nittää huomiota alueen ja rakenteiden omaleimaisuuteen, ympäristöön sopivuuteen sekä visuaa-
liseen ilmeeseen.

Vaihemaakuntakaava 1:n suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset (mv, matkai-
lun kehittämiskohde ja RM)
Vaihemaakuntakaavan matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhykkeet sijoittuvat pienempiin 
kuntiin. Voimassaolevassa maakuntakaavassa (v. 2011) oli otettu melko hyvin huomioon matkai-
lun tarpeet keskeisellä kaupunkiseutualueella, mutta nyt matkailun kehittämistarpeita on ilmen-
nyt erityisesti Parikkalaan, Rautjärvelle, Ruokolahdelle ja Taipalsaarelle sekä Luumäelle. Luu-
mäen osalta mv-rajausta on tarkasteltu uudelleen olemassa olevien suunnitelmien pohjalta. Pa-
rikkalan Koirniemen–Särkisalmen matkailuvyöhyke perustuu alueen kaupallisten sekä muiden 
matkailupalvelujen kehittämiseen ja Arkusjärven osalta tavoite on monipuolistaa olevaa matkai-
lupalvelujen aluetta. Parikkalan Laatokanportin–Koitsanlahden matkailuvyöhykkeellä on useita 
kehitettäviä ja monipuolisia matkailukohteita, jotka perustuvat monipuoliseen palvelutarjontaan. 
Änkilänmäen matkailun kohdemerkintä perustuu Hiitolanjoen lohikalastuksen kehittymiseen ja 
Ruokolahden matkailuvyöhyke on laajennusta voimassaolevan maakuntakaavan matkailuvyö-
hykkeeseen kunnan omistaman alueen osalta. Taipalsaarella matkailun kohdemerkintä tavoittelee 



Taipalsaaren maisematien varren nähtävyyksien matkailullista kehittämistä erityisesti Linnavuo-
ren alueen osalta. Merkinnät ohjaavat matkailun kehittämistä ja ovat perusteluina alueen toteut-
tamiseen tähtäävissä hankkeissa. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida alueen luonto-, maisema-, 
rakennusperintö- ja kulttuuriympäristöarvot niitä hyödyntäen. Vesistöjen hyvä tila tulee turvata.

Kehitettävä matkailu ja maisematie

Merkinnällä osoitetaan Etelä-Karjalan alueen kehitettävät maisema- ja matkailutiet ja ylimaa-
kunnalliset matkailutieyhteydet.
Suunnittelumääräys
Matkailuteiden jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon luonto-, maisema-, rakennusperintö- ja 
kulttuuriarvot sekä niiden mahdollisuudet matkailun kehittämisessä. Matkailuteitä kehitettäessä 
tulee kiinnittää huomiota myös matkailuteiden ylimaakunnallisiin yhteyksiin.

Vaihemaakuntakaava 1:n suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset
Vaihemaakuntakaavan matkailutiet täydentävät voimassaolevan maakuntakaavan (v. 2011) mat-
kailuteiden verkostoa. Taipalsaaren matkailutie yhdistää kaksi matkailutietä toisiinsa: Suur-Sai-
maan matkailutien sekä sen matkailupalvelut yhdistyvät Savitaipaleen ja Taipalsaaren väliseen 
matkailutiehen Leväsen kyläkeskuksen kohdalta.  Luumäellä matkailutieksi on merkitty se osuus 
valtatie kuudesta,  joka korvataan lähivuosina Jurvalan ohitustiellä. Tie nimetään itsenäisyyden 
tieksi ja se on tarkoitus nimetä Suomen 100 -vuotisen itsenäisyyden kunniaksi. Sen varrelle si-
joittuu presidentti Svinhufvudin kotitila ja Salpalinjan kohteita. Matkailutiemerkinnän tavoittee-
na on edistää erilaisia matkailuhankkeita ja -toimintoja tien varrelle ja siten edistää maaseudun 
matkailua ja alueen tunnettavuutta.

Matkailupalveluiden alue

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä matkailupalveluiden aluei-
ta. Alueisiin kuuluu matkailu- ja lomakeskuksia, lomakyliä ja hotelleja, urheilu- ja virkistystoi-
mintoja, leirintäalueita tai muita vastaavia matkailua palvelevia toimintoja.
Suunnittelumääräys
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että matkailun kehittämistarpeet 
sovitetaan alueen luonto-, maisema-, rakennusperintö ja kulttuuriarvoihin niitä hyödyntäen. Tu-
lee huolehtia myös siitä, ettei kyseisiä arvoja vaaranneta.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa alueelle voidaan osoittaa alueen luonteesta riippuen mat-
kailu-, virkistys- ja urheilupalvelujen lisäksi vapaa-ajan/pysyvää asutusta.

Vaihemaakuntakaava 1:n suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset
Matkailualuetta on merkitty Arkusjärvelle olemassa olevan matkailukeskuksen pohjoispuolelle 
laajennusalueeksi nykyisten matkailutoimintojen kehittämiselle. Suunnittelumääräykset ohjaa-
vat luonto- ja maisema-arvojen sekä kulttuuriympäristön ominaispiirteiden säilyttämistä ja sekä 
Arkusjärven osalta myös järven vesistön tila tulee turvata alueen jatkosuunnittelussa.

Urheilu ja matkailupalveluiden alue

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä urheiluun ja matkailuun tar-
koitettuja alueita. Alueella voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että alueen kehittämistarpeet so-
vitetaan alueen luonto-, maisema- , rakennusperintö ja kulttuuriarvoihin niitä hyödyntäen. Tulee 
huolehtia myös siitä, ettei kyseisiä arvoja vaaranneta.
Vaihemaakuntakaava 1:n suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset
Freelandiaan Ruokolahdelle on merkitty VU/RM aluetta voimassaolevan maakuntakaavan (v. 2011) 
varauksen laajennuksena olemassa olevan tilanteen mukaisesti.



Liikenteen ja logistiikan kehittämisen kohdealue

Merkinnällä osoitetaan liikenteen ja logistiikan kehittämisen kannalta tärkeä multimodaalisen lii-
kenteen vyöhyke. Se tarkoittaa sekä tavara- että henkilöliikennettä.
Suunnittelumääräys
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota logistisen vyö-
hykkeen ulottumista Imatran raja-asemalta Vuoksen Satamaan sekä Imatran keskusliikennease-
malle multimodaalisena yhteytenä. Tavoitteena on kansanvälisen logistisen liikenneyhteyden ke-
hittäminen erityisesti raideliikenteen osalta. Tavoitteena on tavara- ja henkilöliikenteen kehittä-
minen Karjalan radalle kansainvälisenä yhteytenä. Tavoitteena on myös tieliikenteen merkittä-
vä kehittäminen.
Liikenteen ja logistiikan kehittämisen kohdealueen kuvaus ja suunnittelumääräys korvaavat voi-
massa olevan Etelä-Karjalan maakuntakaavan (v. 2011) liikenteen ja logistiikan kehittämisen 
kohdealueen merkintää koskevan kuvauksen ja suunnittelumääräyksen.

Vaihemaakuntakaava 1:n suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset
Liikenteen ja logistiikan alue on rajattu Imatran raja-asemalta Imatran keskusliikenneasemal-
le vyöhykkeenä, joka yhtyy voimassaolevan maakuntakaavan (v. 2011) vastaavaan vyöhykkee-
seen Imatran tavara-aseman raidepihan ja Stora-Enso Oyj:n sataman ja tehdasalueen väliseen 
vyöhykkeeseen. Kaavaratkaisulla varaudutaan multimodaalisen logistisen alueen pitkän aika-
välin toteuttamiseen. Kaavaratkaisu perustuu Imatran rajanylityspaikan kehittymiseen tieliiken-
teen osalta, raideyhteyden kansainvälistämiseen tähtääviin toimenpiteisiin ja Luumäki–Imatra 
kaksoisraiteen suunnitteluun rajalle asti. Vyöhyke tarkoittaa maantie- ja raideliikenteen kehittä-
mistä sekä henkilö- että tavaraliikenteelle mukaan lukien Vuoksen satama ja vesitiekuljetuksi-
en mahdollistaminen.

Tieliikenteen yhteystarve

Yhteystarve osoittaa liikennejärjestelmän kehittämisen tarpeen päätepisteiden välillä. Merkin-
nällä osoitetaan tieliikenneyhteyden kehittämistarve sekä tieliikenteen yhteystarve vesistön yli.

Suunnittelumääräys
Kolmikannassa yhteystarvemerkinnällä tarkoitetaan tieyhteyden kehittämistä rajalta Parikkalan 
keskeisten elinkeinoalueiden ja keskustan tuntumaan, mukaan lukien nykyisen yhteyden kehit-
täminen.
Tieliikenteen yhteystarvemerkinnän kuvaus ja suunnittelumääräys korvaavat voimassa olevan 
Etelä-Karjalan maakuntakaavan (v. 2011) tieliikenteen yhteystarvemerkintää koskevan kuvauk-
sen ja suunnittelumääräyksen.

Vaihemaakuntakaava 1:n suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset
Rautjärven Simpeleen aseman kohdalla on tieliikenteen yhteystarvemerkintä rautatieasemalta 
valtatie kuuden yli taajaman puolelle. Rautjärven kunnanvaltuusto on todennut yhteyden paran-
tamistarpeen hyväksyessään osayleiskaavan toteutusohjelmaksi laaditun Simpele–Änkilä kaava-
rungon. Se sisältää tavoitteen kevyenliikenteen sillasta tai tunnelin rakentamisesta. Tarve on to-
dettu vuonna 2012 pidetyssä katselmuksessa, jossa mukana oli myös Liikenneviraston edustaja. 
Kaavarungossa esitetyn uuden maankäytön ohjaaminen kyseiselle alueelle tekisi myös tästä lii-
kenneinvestoinnista kannattavan.
Uusi tieyhteystarve Parikkalassa rajalta valtatie kuudelle perustuu mahdollisiin tulevaisuuden 
tarpeisiin rajanylityspaikan avautumiseen ja siihen liittyviin liikennejärjestelyihin. Tieyhteystar-
venuoli osoitettu rajalta valtatie kuudelle ja sen sijainti osuu lähelle radanvartta käytännön syis-
tä, yhteystarve ei tarkoita paikkaa. Alueen erityispiirteiden ja luotoarvojen vuoksi yhteystarve-
merkintää ei kulje aivan suorana rajalta valtatie kuudelle, vaan se kaareutuu hieman Tiviän koh-
dalta. Tieyhteyden paikkaa tarkennetaan parhaillaan laadittavana olevassa Kolmikannan yleis-
kaavassa. Uuden tieyhteyden suunnittelussa otetaan huomioon myös olemassa olevan Kolmi-
kannantien kehittäminen.    



Eritasoliittymä

Merkinnällä osoitetaan toteutetut eritasoliittymät, jotka yhdistävät maakuntakaavassa osoitettuja 
teitä ja katuja. Tiealueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

Eritasoliittymä, suunniteltu

Merkinnällä osoitetaan suunnitteilla olevat eritasoliittymät, jotka yhdistävät maakuntakaavassa 
osoitettuja teitä ja katuja. Uusien eritasoliittymien ensisijainen toteutustapa on eritasoliittymä. 
Tiealueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.
Suunnittelumääräys
Eritasoliittymien kehittämisessä tulee kiinnittää huomiota joukkoliikenteen ja liikennejärjestel-
män toimivuuteen. Tulee ottaa myös huomioon seudulliset ulkoilu-, virkistys- ja viheryhteystar-
peet, luonnon- ja maisemansuojelu, kulttuuriympäristö, pohjavesien suojelu sekä lajiston liikku-
minen. Vortsan liittymän osalta liittymätyyppi määritellään jatkosuunnittelun yhteydessä.
Vaihemaakuntakaava 1:n suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset
Eritasoliittymiä on merkitty valtatie 13:lle Lappeenrannan ja Nuijamaa välille. Mustolaan on mer-
kitty olemassa olevan tilanteen mukainen liittymä ja Vortsaan Laplandian alueen kauppakeskit-
tymää ja Nuijamaan asutusta palveleva suunniteltu liittymä. Vortsan liittymän jatkosuunnittelus-
sa tullaan ratkaisemaan tieliittymän tyyppi.  Kaavaratkaisun ensisijaisena tavoitteena on erita-
soliittymän toteuttaminen.

Logistiikkakeskittymä

Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät logistiikkakeskittymät.

Vaihemaakuntakaava 1:n suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset
Logistiikkakeskittymien sijainnit on osoitettu jo osittain toteutuneelle Teppanalan ja Kolmikan-
nan sekä Särkisalmen alueille. Logistiikkakeskittymiä kehitetään erityisesti rajaliikenteeseen liit-
tyville terminaalitoiminnoille.

Rajavartiolaitoksen/Tullin alue

Merkinnällä osoitetaan Kaakkois-Suomen rajavartioston ja Tullin käytössä olevat tai sellaiseksi 
suunnitellut alueet. Alueilla liikkuminen on rajoitettua.
Suunnittelumääräys
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää luonto- ja maisema-
arvojen sekä kulttuuriympäristön ominaispiirteiden säilyttämiseen. 
Rajavartiolaitoksen/tullin alue -merkinnän kuvaus ja suunnittelumääräys korvaavat voimassa ole-
van Etelä-Karjalan maakuntakaavan (v. 2011) rajavartiolaitoksen/tullin alue -merkintää koske-
van kuvauksen ja suunnittelumääräyksen.
Vaihemaakuntakaava 1:n suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset
Parikkalan, Lappeenrannan ja Imatran rajanylityspaikan EP-2 alueita on laajennettu tulevaisuu-
den tarpeita varten Rajavartiolaitoksen ja Tullin esityksestä. Parikkalan rajanylityspaikan osalta 
on suunniteltu kaksi vaihtoehtoa tulevaisuutta varten. Koska aluevaihtoehdot sijoittuvat vierek-
käin, on molemmat alueet voitu osoittaa EP-2 varaukseen. 

Ampumarata

Kohdemerkinnällä osoitetaan Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen ampumarata-alueet ja vä-
hintään seudullisesti merkittävät muut ampumarata-alueet.



Suunnittelumääräys
Alueen käytössä ja jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon yleinen turvallisuus. Ampumarato-
jen kehittämisessä tulee ottaa huomioon tarvittavat vaara-alueet sekä melusuojaukset asutukseen 
sekä loma-asutukseen nähden, pohjavesien pilaantumisriski sekä minimoida alueelle tulevia me-
luhaittoja radan käytön ja käyttöaikojen tarkoituksenmukaisella suunnittelulla.

Vaihemaakuntakaava 1:n suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset
Luumäelle on merkitty ampumarata. Sen merkitseminen edelliseen maakuntakaavaan (v. 2011) 
ei ollut mahdollista. Alue sijoittuu vanhan soranottopaikan alueelle ja hyvän liikenneyhteyden 
varteen eikä se sijoitu pohjavesialueelle. Ampumaradasta on laadittu esiselvitys vuonna 2012. 
Ampurata palvelee lajin harrastajia maakunnallisesti ja ylimaakunnallisesti.

Maakuntaalueen raja

Suunnittelumääräys
Voimassaolevan Etelä-Karjalan maakuntakaavan koko aluetta koskevia suunnittelumääräyksiä 
täydennetään seuraavasti:

Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alarajat:

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava paikalliskeskusten toimintaedellytykset sekä kiinnitettävä huo-
miota siihen, että päivittäistavarakaupan lähipalvelupisteitä varten on toteuttamismahdollisuuksia. Merkitykseltään 
seudullisten vähittäiskaupan suuryksikön vähittäiskauppoja tulee toteuttaa olemassa olevan rakenteen yhteyteen, hy-
vin saavutettavissa olevien liikenneyhteyksien varrelle tukemaan alueen palveluverkostoa ja palvelemaan mahdolli-
simman laajasti alueen asukkaita, työssäkävijöitä, loma-asukkaita ja matkailijoita. 

Alue Tilaa vaativa ja keskustaan soveltumaton 
kauppa kuten auto, rauta, huonekalu, 

puutarha ja maatalous sekä venekauppa 
tai muu vastaava

Muu erikoistavaran
kauppa

Päivittäistavara
kauppa

Imatra ja Lappeenranta 4 000 k-m2 7 000 k-m2 5 000 k-m2

Parikkala ja Luumäki 2 000 k-m2 5 000 k-m2 3 000 k-m2

Savitaipale, Lemi, Rautjärvi, Ruoko-
lahti ja Taipalsaari

2 000 k-m2 3 000 k-m2 2 000 k-m2

Maakunnan alueidenkäytön jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon tervehdyttävän ympäristön kehittäminen. Kaa-
voitus- ja rakennushankkeissa tulee ottaa kohtuullisessa määrin huomioon taiteelliset ja visuaaliset sekä kulttuuriym-
päristöön liittyvät tavoitteet.

Vaihemaakuntakaava 1:n suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset
Maakuntakaava-alueen rajaa on muutettu voimassaolevan maakuntakaavan (v .2011) rajasta Suomenniemen osalta.  
Suomenniemen kunta on siirtynyt vuoden 2013 alusta Etelä-Savoon. Vähittäiskaupan suuryksiköiden alarajat perus-
tuvat vaihemaakuntakaavan kaupallisiin selvityksiin ja aluetarpeisiin. Seudullisen alarajan mukaisia kaupallisia pal-
veluja ohjataan tukemaan tehokkaasti alueen toimivaa palveluverkostoa ja palvelemaan monipuolista asiakaskuntaa. 
Tervehdyttävän ympäristön perusteluna on edistää taiteellista ja visuaalista monimuotoisuutta rakennetun ympä-
ristön jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa. Myös kulttuuriympäristöön liittyvät olemassa olevat ja mahdollisesti 
uudet selvitysten kautta esiin tulevat arvot tulee ottaa alueidenkäytön jatkosuunnittelussa huomioon. 
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Imatra

Imatra–Mansikkala keskusta-alueelle kauppaa toteutetaan ensisijaisena. Keskustaan soveltuvat kaupat toteute-
taan ensisijaisesti keskustaan.
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 itäpuolelle
• uutta Prismaa varten asemakaavoitettu 24 000 k-m² kaupan alaa vanhan Prisman vas-
tapäätä Karhumäenkadun länsipuolelle

Korvenkanta, KM-1 • erikoistavarakauppaa, tilaa vievää kauppaa, vähän päivittäistavarakauppaa
• vaiheistus kaavakartalla ja suunnittelumääräyksissä
• vaiheistus alueen sisällä: aiesopimuksen alue toteutetaan ensin, osa kerrallaan useas-
sa eri vaiheessa kysynnän mukaan
• laadittavana olevan asemakaavan kokonaismitoitus 63 000 k-m² liike- ja kauppakes-
kuskerrosalaa, toteuttaminen limittäin keskustahankkeiden kanssa
• toteutetaan kauppaa joka ei kilpaile keskustan kaupallisten palveluiden 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 to-
teuttamaan, mikäli aiesopimus estää alueen hyödyntämisen muuhun kuin sovittuun kaup-
paan voidaan reservialuetta 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 tieyhteyk-
sien äärelle
• asemakaavaehdotuksessa on 20 500 k-m² tilaa vaativalle erikoistavaran kaupalle
• eteläosa jää toiseen vaiheeseen reservialueeksi, lähialueelle jää olemassa olevat K-rau-
dan entiset tilat, johon sijoittunee toinen teknisen tavaran toimija.

Vuoksenniska, C • vaiheistusta ei tarvita
• parhaillaan vanhan keskustan alueella puretaan vanhaa liikerakennusta, alueelle sekä 
sen laajennusosalle toteutuu uutta kauppaa
• palvelee pääosin Vuoksenniskan asutusta, työssäkäyviä ja ohikulkuliikennettä.

Lappeenranta
VAIHE 1
Lappeenrannan kes-
kusta, C

• keskustaan soveltuvien kauppojen toteuttaminen ensisijaisesti keskustaan
• vaihtoehdot keskustaan sijoittamisen mahdollisuuksista tutkitaan huolella ennen mui-
ta päätöksiä
• keskustan ensisijainen toteuttaminen riippuu kaavoituksen etenemisestä, nykyisistä 
kiinteistönomistajista ja heidän halukkuudestaan muutoksiin

Kaupan vaiheistus



• keskusta-alueita kaavoitetaan parhaillaan kaupalle
• vanhaa kauppakeskusta laajennetaan ja uudistetaan 
• myös muita kaupan rakennushankkeita on käynnissä
• kaavoitus etenee pääasiassa tontti kerrallaan
• ongelmana on ettei kaupungilla ole maanomistusta keskustoissa, kiinteistöomistus on 
moninaista ja enemmistönä ovat kiinteistöyhtiöt

Myllymäen alue, 
KM-4

• ensisijainen toteuttaminen nykyisen keskustan rinnalla
• alueen asemakaavaluonnoksessa 22 000 k-m²
• tavoitteena kehittää aluetta keskustamaiseksi alueeksi
• uutta kaupan rakennusoikeutta vaihemaakuntakaavassa 87 000 k-m².

Muut alueet (alueet ovat jo rakentuneet osittain)
VAIHE 1
Nuijamaantien 
risteys, KM-1

• erikoistavarakauppaa, tilaa vievää kauppaa, päivittäistavarakauppaa
• ei vaiheistusta
• toteutuminen lähivuosina
• voimassa olevan maakuntakaavan (2011) km-alue toteutuu valtatie 6/valtatie 13 Nui-
jamaantien ja Saimaan kanavan välisellä alueella
• alueelle rakentuu Ikea–Ikano ja muuta vähittäis-/tilaa vievää kauppaa
• alueella hyödynnetään toteutettua infraa, liittymät on rakennettu ja suuret voimajoh-
dot ja alueen vanhat liikerakennukset on siirretty kaupan tieltä
• valtatie 13 toisella puolen kaupan varausta lähdetään toteuttamaan Ikea–Ikano -alueen 
täytyttyä, tälle alueelle on myös liittymä tulossa tiesuunnitelman mukaisesti, liittymä ra-
kennetaan nyt käynnissä olevan valtatie 13 parannuksen yhteydessä
• liittymän kustannukset ja voimalinjan siirtokustannukset on syytä kattaa alueen tehok-
kaalla käytöllä
• alueelle tulossa erikoistavarakauppaa/tilaa vievää kauppaa
• koko alue sijoittuu työpaikkapendelöinnin sekä Nuijamaan rajanylityspaikan tien yh-
teyteen (matkailijoiden rengasmatkat Nuijamaalta Suomeen ja Imatralta takaisin Venä-
jälle ja päinvastoin)

Viipurinportti, 
KM-2

• tilaa vievää kauppaa ja matkailua palvelevaa kauppaa
• ei vaiheistusta
• lähivuosina toteutuva
• olemassa oleva ABC-liikenneasema kauppoineen
• toimiva ja hyvä liikennejärjestelmä sekä saavutettavuus
• paljon kävijöitä
• alueesta kiinnostunut muun muassa latvialainen ravintolayritys Lido ja lisäksi muita 
ravitsemuspalveluita

Joutsenon 
keskusta, C

• ei vaiheistusta
• Joutseno on entinen kaupunki ja sen keskustan kaupallisten palveluiden kehittämisel-
le on tarvetta
• alue sijoittuu keskelle maakunnan työssäkäyntialuetta ja venäläisten ”rengasmatkai-
lua” ja on vilkkaan valtatie kuuden varrella.

Muiden Lappeenrannan alueiden toteuttamisjärjestys
VAIHE 2
Mustola, KM-r • rajakauppaa palveleva alue

• lähivuosina toteutuva



• Mustola–Soskuantie–Ahtaajankatu, Lappeenrannan omistama maa-alue
• alueella sijaitsee jo rajakaupan palveluita muun muassa rengasliike, Raja-Market ja 
Lidl
• nykyisellä asemakaavalla 10 000 k-m² kaupan rakennusoikeutta
• vaihemaakuntakaavan uudella lisärakennusoikeudella jää hieman aluevarausta myös 
tulevaisuuteen

Selkäharju, KM-2 • tilaa vievää kauppaa ja matkailua palvelevaa kauppaa
• olemassa olevan asemakaava-alueen koilliskulma on ensisijainen toteuttamisalue
• aluetta yleiskaavoitetaan parhaillaan
• tavoitteena tilaa vievää kauppaa (esimerkiksi rengaskauppaa), matkailua palvelevaa 
kauppaa
• alueen kaavoitus käynnissä
• lähialueella sijaitsevalla Ruoholammen asuinalueen kaavat mahdollistavat noin usean 
tuhannen asukaan lisäyksen lähialueella vuoteen 2025 mennessä
• liikennejärjestelmät ja tekninen huolto rakennettu muutama vuosi sitten sekä uudet tie-
liittymät valtatie kuudelle
• viranomaiset ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus eivät vastusta alueen kehittämistä
• alueella on jo olemassa olevaa rakennuskantaa, jota jo nyt hyödynnetään muun muas-
sa varastona ja tavoite on hyödyntää niitä myös tulevissa kaupan hankkeissa

Muiden Lappeenrannan alueiden toteuttamisjärjestys
 VAIHE 3
Nuijamaan rajan lä-
heinen alue, KM-r

• rajakauppaa palveleva alue
• rajan lähellä voimassa oleva asemakaava vähittäiskaupan suuryksikölle, mutta raja- 
ja tullitoiminnot tarvitsevat kuitenkin alueen laajentumiselleen, maanvaihto vaihekaavan 
alueelle Lapplandia-marketin lähelle
• valtatie 13 parantamisen yhteydessä rakennetaan uusi eritasoliittymä alueelle
•  alueen yleiskaavoitus on käynnissä

Selkäharjun reservi-
alue, KM/res

• lounais- ja luodeosuudet reservialueina
• reservialueet 1/3 koko kerrosalasta, ei seudullista päivittäistavarakauppaa

Korvenkanta, 
Km/res

• Imatran kauppaan nivoutuva alue toteutetaan ensin
• toteuttaminen tapahtuu Imatran tahdissa ja on jatkumo Imatran puoleiselle rakentami-
selle
• muut Korvenkannan alueet neljänteen vaiheeseen (reservialue), 1/3 koko rakennusoi-
keudesta
• ei voida sijoittaa päivittäistavarakaupan suuryksiköitä

Luumäki
Rantsilanmäki, 
KM-3

• ei vaiheistusta
• tilaa vievää kauppaa, matkailua palvelevaa kauppaa 
• tulossa eritasoliittymä valtatie kuuden parantamisen yhteydessä
• alueella olemassa olevia palveluja
• alueen vieressä käynnissä laajahkon matkailupalveluiden alueen kaavoitus

Puukylä, km-2 • ei vaiheistusta
• tilaa vievää kauppaa
• ABC liikenneaseman asemakaava vireillä
• palvelee alueen asukkaita, työntekijöitä, ohikulkijoita ja matkailijoita



Parikkala
Keskusta, C • keskustaan on rakennettu uusi S-market

• keskustaan sijoitetaan keskustaan soveltuvia kaupan palveluita, muut Koirniemeen
• Parikkalan keskustassa asioidaan jo nyt kauempaakin muun muassa Tokmannilla ja 
Alkossa

Koirniemi, KM-2 • tilaa vievää kauppaa, matkailua palvelevaa kauppaa
• tarkempi vaiheistus merkitty vaihemaakuntakaavan suunnittelumääräyksiin
• alueen eteläosa reservialueena, toteutus vaiheistetaan

Vaihe 1 pohjoisosan toteuttaminen Särkisalmen puolelta, jossa nykyisiä palveluja

Vaihe 2 alueen eteläosan toteuttaminen

Rautjärvi
Keskusta, 
Simpele, C

• keskusta halutaan säilyttää vanhaa kunnioittaen
• yksi päivittäistavarakauppa lisää riittäisi palvelemaan asukkaita ja loma-asukkaita
•   tilaa vievää kauppaa keskustan reunalle

Änkilänmäki, km-3 • matkailua palvelevaa kauppaa ja tilaa vievää kauppaa
• tarkempi vaiheistus esitetty vaihemaakuntakaavan suunnittelumääräyksissä
• kaupan ja elinkeinotoiminnan palvelut sijoitetaan Änkilänmäelle alueen kehittämis-
suunnitelman 30.11.2009 mukaisesti kolmessa eri vaiheessa: 

Vaihe 1 nykytilan parantaminen, on jo osittain toteutunut
Vaihe 2 tuotannollisen toiminnan laajentaminen, johon liittyy myös kaupallista palvelua

Vaihe 3 matkailutoiminnan laajentaminen, johon liittyy myös kaupallista palvelua, huomattavas-
ti enemmän kuin edellisessä vaiheessa (vaihe 3. osittain reserviä).

Ruokolahti
Keskusta, Rasila, cl • ei vaiheistusta

• melko uusi S-market keskustassa
• keskustan palvelut melko vaatimattomat
• keskustaan voi tulla tarvetta uudelle vähittäiskaupan suuryksikölle uuden asuinraken-
tamisen ja matkailun kehittymisen myötä

Oritlampi, km-3 • ei vaiheistusta
• matkailua palvelevaa kauppaa Oritlampi–Puntala -alueelle, toteuttaminen kun se on 
ajankohtaista
• Oritlammen Lohelan alue on jo rakennettua aluetta, lähellä Lappeenrannan yliopiston 
sivupiste ja muita tuotantotoiminnan yrityksiä
• tavoitteena on mahdollistaa alueen palvelujen täydentäminen tarpeen mukaan
• palvelut ovat täydennystä matkailijoille, loma-asukkaille sekä alueen asukkaille
•  alue sijoittuu taajama-alueen reunalle

Savitaipale
Keskusta, kk, C • vähittäiskauppaa

• ei vaiheistusta

ABC:n alue, km-2 • tilaa vievää kauppaa
• ei vaiheistusta



Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maankäyttö ja rakennuslain maa
kuntakaavan sisältöön liittyvät säädökset 
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet astuivat voimaan 1.3.2009. Tarkennukset koskevat erityisesti 
yhdyskuntarakenteen eheyttämistä, Helsingin seudun erityiskysymyksiä sekä alueidenkäytön energiakysymyksiä. 
Ne edistävät erityisesti ilmastonmuutoksen hillintää, jossa keskeinen rooli on liikenteen ja asumisen järjestelyillä. 
Tarkastetut tavoitteet otetaan huomioon maakuntakaavan suunnittelussa.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on:
 1. varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien 
   kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa
 2. auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista 
   tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys
 3. toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön 
   kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä
 4. edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä
 5. luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiselle.

Valtioneuvoston asettamat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu yleis- ja erityistavoitteisiin. Yleista-
voitteet ovat luonteeltaan alueidenkäyttöä ja alueidenkäytön suunnittelua koskevia periaatteellisia linjauksia. Ne 
tulee ottaa huomioon yleispiirteisessä kaavoituksessa kuten maakunta- ja yleiskaavoissa. Erityistavoitteet ovat alu-
eidenkäyttöä ja sen suunnittelua koskevia sitovia velvoitteita. Ne koskevat kaikkea kaavoitusta. Valtakunnallisilla 
alueidenkäyttötavoitteilla linjataan maamme alueiden käyttöä pitkälle tulevaisuuteen, ja ne välittyvät kunnan kaa-
voitukseen pääosin maakuntakaavoituksen kautta. Maakuntakaavassa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja 
tavoitteiden tarkistukset sovitetaan yhteen maakunnallisten tavoitteiden kanssa. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty seuraavanlaisesti:
 1. toimiva aluerakenne
 2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
 3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
 4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
 5. Helsingin seudun erityiskysymykset
 6. luonto- ja kulttuuriympäristönä erityiset aluekokonaisuudet: Saaristomeri, maankohoamisrannikko, 
   Lapin tunturialueet ja Vuoksen vesistöalue.

Vaihekaavan osalta keskeisimmät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat:

Toimiva aluerakenne
Yleistavoitteita
Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansain-
välisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä 
elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä. Aluerakenteen ja alueiden-
käytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin.

Aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin perustuvana kokonai-
suutena. Toimivan aluerakenteen runkona kehitetään Helsingin seutua, maakuntakeskuksia sekä kaupunkiseutujen 
ja maaseudun keskusten muodostamaa verkostoa.

Eteläisessä Suomessa aluerakenne perustuu erityisesti Helsingin ja alueen muiden kaupunkikeskusten välisiin rai-
deliikenneyhteyksiin.



Erityistavoitteet
Maakunnan suunnittelussa yhteistyössä maakuntien liittojen kesken on selvitettävä ne alue- ja yhdyskuntaraken-
teeseen ja muuhun alueidenkäyttöön liittyvät toimenpiteet, joilla edistetään ylimaakunnallisten kehittämisvyöhyk-
keiden muodostumista ja niiden kehittämisedellytyksiä. Maakunnan suunnittelussa on esitettävä valtakunnallises-
ti tärkeät vyöhykkeet sekä kaupunki- ja taajamaverkostot ja niiden kehittämistarpeet.

Maakunnan suunnittelussa on selvitettävä maaseudun alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä kyläverkoston kehittämi-
seen liittyvät toimenpiteet, joilla edistetään olemassa olevien rakenteiden hyödyntämistä, palvelujen saatavuutta, 
maaseudun elinkeinotoiminnan monipuolistamista sekä ympäristöarvojen säilymistä. 

Maakunnan suunnittelussa on mahdollisuuksien mukaan selvitettävä ja edistettävä alueidenkäytön järjestämistä ra-
ja-alueilla. Samalla tulee kiinnittää huomiota alue- ja yhdyskuntarakenteen toimivuuteen sekä elinkeinotoiminnan 
tarpeiden ja ympäristöarvojen yhteensovittamiseen.

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvattava riit-
tävät alueelliset edellytykset varuskunnille, ampuma- ja harjoitusalueille, varikkotoiminnalle sekä muille maanpuo-
lustuksen ja rajavalvonnan toimintamahdollisuuksille. Samalla on huomioitava muun yhdyskuntarakenteen, elin-
ympäristön laadun ja ympäristöarvojen asettamat vaatimukset.

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Yleistavoitteet
Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuuris-
ta kestävyyttä. Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kaupunkiseutuja ja taajamia. 
Taajamia eheytettäessä parannetaan elinympäristön laatua.

Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja 
mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman 
vähäinen. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan. 

Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi si-
joittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Runsaasti henkilöliikennettä aihe-
uttavat elinkeinoelämän toiminnot suunnataan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään tai muutoin hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien äärelle.

Kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina kokonaisuuksina siten, että tukeudutaan olemassa oleviin keskuksiin. 
Keskuksia ja erityisesti niiden keskusta-alueita kehitetään monipuolisina palvelujen, asumisen, työpaikkojen ja va-
paa-ajan alueina.

Erityistavoitteet
Maakuntakaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja esittää eheyttämiseen tarvittavat toi-
menpiteet. Erityisesti kaupunkiseuduilla on varmistettava henkilöautoliikenteen tarvetta vähentävä sekä joukko-
liikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävä liikennejärjestelmä. Kaupunkiseuduilla on myös varmistettava palvelu-
jen saatavuutta edistävä keskusjärjestelmä ja palveluverkko sekä selvitettävä vähittäiskaupan suuryksiköiden si-
joittuminen.

Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa 
irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan yhdyskunta-
rakennetta. Näistä tavoitteista voidaan poiketa, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen pystytään osoittamaan, 
että alueen käyttöönotto on kestävän kehityksen mukaista.

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Erityistavoitteet
Maakuntakaavoituksessa on luotava alueidenkäytölliset edellytykset ylimaakunnallisesti merkittävien virkistys-
käytön reitistöjen ja verkostojen muodostumiselle. Maakuntakaavoituksella ja yleiskaavoituksella on luotava alu-
eidenkäytölliset edellytykset seudullisten virkistysalueiden muodostamiselle erityisesti Etelä-Suomessa ja suuril-
la kaupunkiseuduilla.



Maakunnan suunnittelussa on tuettava matkailukeskusten ja -alueiden verkottumista sekä vapaa-ajan käytön vyö-
hykkeiden kehittämistä niin, että muodostuu toimivia palvelukokonaisuuksia. Ensisijaisesti on kehitettävä olemas-
sa olevia matkailukeskuksia ja -alueita. Alueidenkäytön suunnittelussa matkailualueita tulee eheyttää ja osoittaa 
matkailun kehittämiselle riittävät alueet.

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Yleistavoitteet
Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri liikennemuodot ja palvelevat 
sekä asutusta että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö sovitetaan yhteen 
siten, että vähennetään henkilöliikenteen tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuoto-
jen käyttöedellytyksiä. Erityisiä huomioita kiinnitetään lisäksi liikenneturvallisuuden parantamiseen.

Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja 
-verkostoja.

Erityistavoitteet
Alueidenkäytössä on turvattava olemassa olevien valtakunnallisesti merkittävien ratojen, maanteiden ja vesiväyli-
en jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä valtakunnallisesti merkittävien satamien ja lentoasemien sekä raja-
nylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet.

Alueidenkäytössä on edistettävä matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta ja turvattava edellytykset julkiselle liiken-
teelle sekä eri liikennemuotojen yhteistyön kehittämiselle. Alueidenkäytön suunnittelussa on varattava riittävät alu-
eet tavara- ja henkilöliikenteen terminaalien ja matkakeskusten toimintaa ja kehittämistä varten. Nopean liikenteen 
junayhteyksiä toteutettaessa on huolehdittava lähi- ja taajamaliikenteen toimintaedellytyksiä.

Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet
Yleistavoitteet
Alueiden käytöllä edistetään rannikkoalueen, Lapin tunturialueiden ja Vuoksen vesistöalueen säilymistä luonto- ja 
kulttuuriarvojen kannalta erityisen merkittävinä aluekokonaisuuksina. Samalla varmistetaan, että asumisen ja elin-
keinotoiminnan harjoittamisen edellytykset säilyvät. Alueiden erityispiirteet tunnistetaan ja alueidenkäyttö sovi-
tetaan mahdollisimman tasapainoisesti yhteen poikkeuksellisten luonnonolojen, luonnon kestokyvyn ja kulttuuri-
arvojen turvaamiseksi. Samalla tuetaan luonnonoloihin sopeutuneiden omaleimaisten kylä- ja kulttuuriympäristö-
jen säilymistä ehyinä.

Vuoksen vesistöalueella ohjataan matkailua, vesistöjen virkistyskäyttöä ja vesiliikennettä sekä rakentamista ja muu-
ta maankäyttöä siten, että järviluonnon, maiseman ja kulttuuriperinnön erityispiirteet säilyvät.

Maankäyttö ja rakennuslaki 5.2.1999/132 (MRL)

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luo-
daan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurilli-
sesti kestävää kehitystä. Lisäksi tavoitteena on turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, 
suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus ja avoin tiedottaminen käsiteltävinä ole-
vissa asioissa.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (5§) on annettu kaikille kaavamuodoille yhteiset suunnittelun tavoitteet. Niiden mu-
kaan alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arvi-
ointiin perustuen edistää:
 1. turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja  
   vammaisten, tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista
 2. yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta;
   2 a.) riittävän asuntotuotannon edellytyksiä, (29.12.2006/1441)
 3. rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista;
 4. luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä;
 5. ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä;



 6. luonnonvarojen säästeliästä käyttöä;
 7. yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista;
 8. yhdyskuntarakentamisen taloudellisuutta;
 9. elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä;
 10. palveluiden saatavuutta sekä;
 11. liikenteen tarkoituksen mukaista järjestämistä sekä erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen 
    toimintaedellytyksiä.

MRL:n 25 §:n mukaan maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoite-
taan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuu-
della kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman 
kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen.

Maakuntakaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota (MRL 28§):
 1. maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen;
 2. alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen;
 3. ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin;
 4. vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön;
 5. maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin;
 6. maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen; 
 7. virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen.

Muu lainsäädäntö

Maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi maakuntakaavoitusta ohjaa myös muut lait, joista keskeisimpiä ovat luonnon-
suojelulaki, metsälaki, maa-aineslaki, rakennussuojelulaki, muinaismuistolaki ja ympäristönsuojelulaki.



Etelä-Karjalan 1.vaihemaakuntakaavan lähde- ja tausta-aineisto

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavaa varten laaditut selvitykset
 •  Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavan liikenneselvitys (Strafica 2013)
 •  Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ( Etelä-Karjalan liitto 2012–2013)
 •  Etelä-Karjalan 1.vaihemaakuntakaavan vaikutusten arviointi  -raportti  (Etelä-Karjalan liitto, Diskurssi Oy,  
   2013–2014)
 •  Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 (Santasalo 2013)
 •  Etelä-Karjalan vaihemaakuntakaavan taustaselvitys (Etelä-Karjalan liitto 2012, 2013)
 •  Venäläismatkailijoiden merkitys ja tulevaisuuden näkymät (TAK Oy 2012)
 •  Viisumivapauden aluetaloudelliset vaikutukset ja vetovoimatekijät: Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kymenlaakso  
   (TAK Oy, Itä-Suomen yliopisto 2013)
 •  Viisumivapauden vaikutukset, koko Suomi (TAK Oy, Itä-Suomen yliopisto 2013)

Elinkeinot
 •  Etelä-Karjalan elinkeinostrategia, Etelä-Karjala Suomen menestyvin maakunta 2020 (2013)
 •  Imatran seudun rajalogistiikka, Rajalogistiikan businessmahdollisuudet ja Key East -yrityspuiston konsepti  
   (Imatran seudun kehitysyhtiö 2009)
 •  Kuntien elinkeinostrategiat/suunnitelmat
 •  Parikkalan kunnan kehityskuva (FCG 2009–2010)
 •  Simpeleen elinkeinotoiminnan kehittämisohjelma, Viestintästrategian kokoaminen ja toimeenpano, loppura- 
   portti (Positivo Oy, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy 2009)
 •  Venäjän mahdollisen viisumivapauden vaikutukset suomalaiselle elinkeinoelämälle (Laura Jorvala, TEM ra- 
   portteja 27/2013)
 •  Änkilänmäen kehittämissuunnitelma (Rautjärven kunta, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy 2009)

Kauppa
 •  Etelä-Karjalan ostovoiman kehitys (Tutkimus- ja analysointikeskus Oy 2008)
 •  Katja Kontio, Tuomas Santasalo: Suositus paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan tulkinnasta
    (Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000. Opas 2. Ympäristöministeriö 2000)
 •  Kaupan sijainnin ohjauksen arviointiryhmän raportti (Ympäristöministeriön raportteja 21/2009)
 •  Kaupan sijainnin ohjauksen arviointityöryhmän raportti (Ympäristöministeriö, Ympäristöministeriön raport- 
   teja 21/2009)
 •  Kauppa kaavoituksessa (Ympäristöopas 115, Ympäristöministeriö 2004)
 •  Kauppa kaavoituksessa, Ympäristöopas 115 (Ympäristöministeriö 2004)
 •  Kauppa maakuntakaavoituksessa (Ympäristöministeriön raportteja 23/2007)
 •  Lappeenrannan keskustan kauppapalvelut ja Myllymäen kauppakeskuksen rakenne 
   (Lappeenrannan kaupunki, Tuomas Santasalo Ky 2008)
 •  Lappeenrannan tilaa vaativan erikoiskaupan mitoitus ja sijoitus kaavoissa (Santasalo 2009)
 •  Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppa (Ympäristöministeriön raportteja 16/2008)
 •  Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppa, Tulkinnan ongelmia, Ympäristöministeriön raportteja 16|2008  
   (K.Koskela, T.Santasalo, Ympäristöministeriö 2008)
 •  TAK Rajatutkimus, vuodesta 1997 lähtien vuosittain toteutettava selvitys 2013, Vuosiraportti Etelä-Karjala  
   (TAK Oy 2012), vuosiraportti 2013 valmistuu maaliskuussa 2014 
 •  Venäläisasiakkaiden verotulovaikutukset Etelä-Karjalan kunnille (Tutkimus- ja analysointikeskus Oy 2013,  
   Etelä-Karjalan kauppakamari ja Etelä-Karjalan kunnat)
 •  Venäläiset ostajina Suomessa (Tutkimus- ja analysointikeskus Oy 2012) 
 •  Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus (Ympäristöhallinnon ohjeita 3/2013)
 •  Vähittäiskauppojen aukiolotarve Etelä-Karjalassa (TAK Oy, Kauppakamari 2013) 
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Matkailu
 •  Etelä-Karjalan matkailustrategia 2006-2015 (Etelä-Karjalan liitto 2006)
 •  Etelä-Karjalan ulkoilu- ja luonnonvirkistyskäyttöselvitys (Etelä-Karjalan liitto 2007)
 •  Hiitolanjoen kalastusmatkailun hankesuunnitelma, julkaisu E:82, 1999 (Suomen Matkailun Kehitys Oy, 
   Matkailun koulutus- ja tutkimuskeskus 1999)
 •  Hiitolanjoen teollisuushistoriallinen museoalue- ja maisemapolkuhanke ”Kuinka vesivoima on synnyttänyt  
   kulttuuriympäristön”, selvitysraportti (M. Nylander, Juniperus Metsämatkat ky 2003)
 •  Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa (Kainuun maakunta-kuntayhtymä 2007)
 •  Matkailu, ympäristö, luonto osa 1 ja 2 (Hemmi Jorma 2005)
 •  Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutus, Etelä-Karjala, Loppuraportti lokakuu 2005 (TAK Oy 2005)
 •  OSKE- matkailun ja elämystuotannon klusteriohjelma, esite
 •  Rajahaastattelututkimus, Osa 26, Ulkomaiset matkailijat Suomessa vuonna 2012 (Matkailun 
   edistämiskeskus/Tilastokeskus 2013)
 •  Saimaan kanavan matkailupuisto, Lappeenrannan Seudun Elinkeino ja Matkailu Oy 
   (skoy, Suunnittelukeskus Oy 2006)
 •  Suomen matkailustrategia 2020 – 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä (TEM)
 •  Suur-Saimaan luonto- ja virkistysalueselvitys (Etelä-Karjalan liitto 2005)
 •  Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen matkailupolitiikasta (2011, TEM)
 •  Venäläiset matkailijat Suomessa, Tarpeet, merkitys ja näkymät, Itä-Suomen huippukokous (Tutkimus- ja 
   Analysointikeskus TAK Oy, Pasi Nurkka 2009)

Liikenne
 •  Etelä-Karjalan kasvukeskusalueen laaturaitti Lappeenranta–Imatra -jalankulun ja pyöräilyn edellytysten 
   kehittäminen (Trafix Oy, Etelä-Karjalan liitto 2011)
 •  Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma (2009)
 •  Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelman (2009) uudistaminen ja päivittäminen (Linea konsultit, 
   Etelä-Karjalan liitto, valmis kesällä 2104)
 •  Etelä-Karjalan taajamajuna selvitys (Sito Oy, Etelä-Karjalan liitto 2010)
 •  Helsinki–Pietari nopean ratayhteyden aluetaloudellinen selvitys 
   (S.Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy & J. Rinta-Piirto, Strafica Oy 2010)
 •  Helsinki–Pietari nopean ratayhteyden aluetaloudellinen selvitys: Tilannekatsaus 1.6.2010 (Seppo Laakso, 
   Kaupunkitutkimus TA Oy& Jyrki Rinta-Piirto, Strafica Oy 2010)
 •  Helsinki–Pietari -rautatieyhteys. Esiselvitys ja arviointi. (Ratahallintokeskus 2008)
 •  Imatran rajanylityspaikan kehittäminen, Imatran rajanylityspaikan kehittämistarpeet (SITO Oy 2008)
 •  Joukkoliikennemyönteinen yhdyskuntarakenne, Lappeenranta–Imatra pilottihanke 
   (LVM, valmistuu kesällä 2014)
 •  Kaakkois-Suomen liikennestrategia, valmisteluaineistoa, valmis kesällä 2014 (Starfica, Linea konsultit, 
   Etelä-Karjalan liitto, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kymenlaakson liitto 2014)
 •  Kaakkois-Suomen rajaliikenteen sujuvuuden toimenpideohjelma (Etelä-Karjalan liitto, Kymenlaakson liitto,  
   Kaakkois-Suomen ELY-keskus 2012)
 •  Kaakkois-Suomen tiepiirin alempiasteinen tieverkko (Seutu- ja yhdystiet) Kehittämissuunnitelma. 
   (Tiehallinto, sisäisiä julkaisuja 2/2005)

 •  Kaksoisraide Luumäki–Imatra (Edunvalvontaesite, Etelä-Karjalan liitto, 2012)
 •  Kantatie 62 Käyhkää- Huuhkala tiesuunnitelma (2010)
 •  Kantatie 62 Mikkeli-Imatra yhteysvälin kehittämisselvitys (Tiehallinto 10/2005)
 •  Kasvavan rajaliikenteen hallinta (Sisäasiainministeriön julkaisut 42/2012)
 •  Kohti ekotehokasta liikennejärjestelmää, ympäristöohjelma (Tiehallinto 2006)
 •  Liikennepoliittinen selonteko (2012)



 •  Luumäen–Vanikkalan lisäraide, Yleissuunnitelma, Lappeenranta, Luumäki (Ratahallintokeskus, 
   Oy VR-Rata Ab, Itä-Suomen ratakeskus 1997)
 •  Luumäki–Imatrankoski -kaksoisraiteen alustava yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA), 
   Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja arviointiohjelma (Ratahallintokeskus, SITO OY 2008), 
   Kaksoisraiteen yleissuunnitelma (SITO 2010)
 •  Meri- ja sisävesiväylien kehittämisohjelma 2003–2012 (Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisuja 18/2002)
 •  Meri- ja sisävesiväylien kehittämisohjelma 2007–2016 (Merenkulkulaitos 2006)
 •  Parikkalan rajanylityspaikan toteutettavuusselvitys 2013-09-26 
 •  Parikkala–Syväoro rajanylityspaikan kansainvälistäminen vauhdittaa aluekehitystä (Edunvalvontaesite Ete- 
   lä-Karjalan liitto, Etelä-Savon liitto, Saimaa Ladoga Logistics Centre, 2014)
 •  Rautateiden tavaraliikenteen kehitysnäkymät ja Etelä-Karjalan logistinen asema (Etelä-Karjalan liitto 2006)
 •  Saimaan kanavan laajentaminen, alustava yleissuunnitelma (Merenkulkulaitos 2000) 
 •  Suomen ja Venäjän rajaliikenneyhteyksin kehittäminen Itä- ja Pohjois-Suomessa (Liikenne- ja 
   viestintäministeriön julkaisuja 2008)
 •  Suomen ja Venäjän välinen liikenne 2020 ja 2030 – Ennuste talouden ja liikenteen kehityksestä (Liikenne- ja  
   viestintäministeriö, 2012)
 •  Tasoristeysselvitys välillä Kouvola–Joensuu (Kouvolan ratakeskus, Kaakkois-Suomen tiepiiri 1994)
 •  Tasoristeysten poistosuunnitelma välillä Imatra–Kitee (Sito 2011)
 •  Tieyhteyden parantaminen maanteiden 3872-14811-3891 kautta Simolasta (maantie 387) Vainikkalaan 
   (Ojala), Lappeenranta (Kaakkois-Suomen ELY-keskus 2010)
 •  Valtakunnallisesti merkittävät maaliikenteen runkoverkot (LVM 43/2006)
 •  Valtatie 13 Nuijamaan tien YVA -selvitys (2014)
 •  Valtatie 144 Juva–Savonlinna–Parikkala yhteysvälin kehittämisselvitys (Tiehallinto 10/2005) 
 •  Valtatie 26 Hamina–Lappeenranta yhteysvälin kehittämisselvitys (Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri 2005) 
 •  Valtatie 26 Husula –Taavetti esiselvitys (Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007)
 •  Valtatie 26 tiesuunnitelman käynnistyminen 2014
 •  Valtatie 6 parantaminen välillä Taavetti–Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Ympäristövaikutusten 
   arviointiohjelma, Ympäristövaikutusten arviointimenettely (Tiehallinto 2007)
 •  Valtatien 13 parantaminen välillä Ristiina–Lappeenranta, Toimenpidesuunnitelma 
   (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus 2010) 
 •  Valtatien 13 parantaminen, Myttiönmäen kohdalla, Tiesuunnitelma (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 
   Savitaipaleen kunta 2012)
 •  Valtatie 6, Karjalan rata ja rajanyityspaikat osana Pohjoista kasvukäytävää (Edunvalvontaesite, Etelä-Karja- 
   lan liitto, 2013)
 •  Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti–Lappeenranta liikenteen ykköshanke Etelä-Karjalassa (Edunval- 
   vontaesite, Etelä-Karjalan liikenneryhmä, Etelä-Karjalan liitto, 2011)
 •  Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti–Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta, Yleissuunnitelma 
   (Tiehallinto 2009)
 •  Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti–Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta, Tiesuunnitelma ja 
   tiesuunnitelman uudelleenarviointi 2013 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus 2013)
 •  Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti–Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta, Ympäristövaikutusten 
   arviointimenettely, Ympäristövaikutusten arviointiselostus (Tiehallinto 2008)
 •  Venäjän uuden raideyhteyden rakentaminen tavaraliikenteelle, Losevo–Kamennogorsk -uusi raideyhteys,  
   Viipuri–Kamennogorsk -parannettava raideyhteys (Edunvalvontaesite, Etelä-Karjalan liitto, 2013)
 •  Viisumivapauden vaikutukset – mahdollisen EU:n ja Venäjän välisen viisumivapauden vaikutukset 
   venäläisten Suomen –matkailuun (TAK ja Itä-Suomen yliopisto 2013)



Koko kaava-alue Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö II. 66/1992 
(Ympäristöministeriö 1992)
 •  Etelä-Karjalan maisema- kulttuuriselvitys osa I ja II (Etelä-Karjalan liitto 2006, 2008)
 •  Etelä-Karjalan perinnemaisema-alueiden kartoitus, vuoden 1992 tulokset (Etelä-Karjalan allergia- ja 
   ympäristöinstituutti 1992)
 •  Kaakkois-Suomen ekotehokkuus, seurantaraportti 2012, 2013 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2012, 2013)
 •  Kaakkois-Suomen perinnemaisemat (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus nyk. Kaakkois-Suomen 
   ELY-keskus 1999)
 •  Kaavan vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, Opas arviointiin (Ympäristöministeriö, Suomen 
   ympäristö 13|2013)
 •  Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa (Ympäristöministeriö, Suomen ympäristö 14|2013)
 •  Kulttuuriympäristöni, Rakennettu maisema (Suomen kotiseutuliiton julkaisuja A:20 2010)
 •  Lappeenrannan arkkitehtuuriohjelma (Lappeenrannan kaupunki 2007)
 •  Maahanmuuttajat – Muu maa mustikka (Etelä-Karjalan liitto 2008)
 •  Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000-sarja (Ympäristöministeriö 2000–2003):
   • Opas 1. Kaavamerkinnät (Ympäristöministeriö 2000)
   • Opas 5. Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista (Ympäristöministeriö 2001)
   • Opas 6. Maakuntakaavan sisältö ja esitystapa (Ympäristöministeriö 2002)
   • Opas 7. Maakuntakaavan oikeusvaikutukset (Ympäristöministeriö 2002)
   • Opas 8. Osallistuminen ja vaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa (Ympäristöministeriö 2002)
   • Opas 9. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden soveltaminen kaavoituksessa 
    (Ympäristöministeriö 2003)
   • Opas 10. Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset (Ympäristöministeriö 2003)
 •  Museoviraston RKY- aineistot
 •  Rakennepoliittinen ohjelma (Valtioneuvosto 2013)
 •  Rakennettu kulttuuriympäristö, valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, 
   museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 16 (Museovirasto, Ympäristöministeriö 1993)
 •  Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Ympäristöministeriö 2009)
 •  Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt. Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. 
   Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. (Ympäristöministeriö 2009)
 •  Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (Museovirasto 2009)
 •  VAT Vuoksi, Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Vuoksen vesistöalueella, Etelä-Savon Ympäristö-
   keskuksen raportteja 4|2007 (Etelä-Savon Ympäristökeskus, nyk. ELY-keskus, toim. K. Kovanen 2007)
 •  Yhteinen rakenneyleiskaava, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Savitaipale, Suomeniemi, Taipalsaari ja 
   Ylämaa (FCG infra jaympäristö 2009)

Muu tausta-aineisto
 •  Aluekeskus Saimaankaupungin maankäyttöstrategia, Aluekeskus Saimaankaupunki Julkaisuja 2005:26 (Maa  
   ja Vesi Oy, Rönkä Consulting 2005
 •  Etelä-Karjalan Hyvinvointistrategia 2011-2015 (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Socom Oy, 
   Saimia 2011)
 •  Etelä-Karjalan maakuntakaava, sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten arviointi 
   (Pro Agria Etelä-Karjala 2009)
 •  Etelä-Karjalan maakuntaohjelmat 2007–2010, 2011–2014, 2014–2017 (Etelä-Karjalan liitto 2006, 2010,  
   2013,2014)
 •  Etelä-Karjalan maakuntasuunnitelma 2030 (Etelä-Karjalan liitto 2003)
 •  Joukkoliikennemyönteinen yhdyskuntarakenne maankäytön suunnittelun tavoitteena, Esimerkkitapauksena  
   Nurmijärvi (Sonja Sahlsten, Liikennevirasto 14|2013)



 •  Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma pohjavesille vuosille 2010–2015 (Kaakkois-Suomen 
   ELY-keskus 2010)
 •  Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma Vuoksen vesienhoitoalueelle vuosille 2010–2015 
   (Kaakkois-Suomen ELY-keskus 2010)
 •  Kohti kilpailukykyistä ja osaavaa Itä-Suomea. Aluerakennekehityksen suuntaviivoja 
   (Itä-Suomen maakuntien liitot 2007)
 •  Kuntien yleis- ja asemakaavat sekä niiden taustaselvitykset mm.
   • Imatran Sotkulammen asemakaava(2013)
   • Imatrankosken – Mansikalankeskustan yleiskaavat ja valmisteilla olevat yleis- ja asemakaavat 2013–2014
   • Korvenkannan alueen yleiskaava ja asemakaava (2012–2013) 
   • Lappeenrannan Eteläisten alueiden osayleiskaava (2013) 
   • Lappeenrannan kaupungin itäisten alueiden osayleiskaava (2013)
   • Lappeenrannan kaupungin läntisten alueiden yleiskaava(2013) 
   • Lappeenrannan kaupungin ydinkeskusta-alueiden osayleiskaava (2013)
   • Lappeenrannan Nuijamaantien yleiskaava (2014) 
   • Lemin Särkemänkankaan asemakaava 2013
   • Luumäen Puukylän asemakaava
   • Luumäen Rantsilanmäen yleis- ja asemakaavat (2012–2013)
   • Mansikkalan Prisman asemakaava (2014)
   • Parikkalan Koirniemen osayleiskaava (Ramboll 2013)
 •  Maaperälle ja pohjavedelle riskiä aiheuttavien kohteiden kartoitus Kaakkois-Suomessa, Kaakkois-Suomen 
   ympäristökeskuksen monistesarja 16/2000 (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus nyk. ELY-keskus, 
   A. Petäjä–Ronkainen, T. Suokas 2000)
 •  Maaseutuohjelmat
 •  Paikkatietoaineistot
   • Oiva-palvelu
   • YKR/SYKE ja Tilastokeskus 2013
 •  Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Etelä-Karjalassa (2008)
 •  Rakennuskivilouhinnasta syntyvän sivukiven hyötykäyttö Kaakkois-Suomessa (Geologian tutkimuskeskus,  
   Etelä-Suomen Yksikkö 2007)
 •  Rakennuskivilouhinnasta syntyvän sivukiven hyötykäyttö Kaakkois-Suomessa väliraportti (Geologian 
   tutkimuskeskus 2005)
 •  Tilastoaineistot, paikkatietoaineistot mm. yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (YKR, SYKE)
 •  Tilastokeskuksen työpaikkaennuste 2030
 •  Tilastokeskuksen väestöennuste 2030
 •  Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015, Yhteistyöllä parempaan vesienhoitoon  
   (Pohjois-Savon ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, Etelä-Savon ympäristökeskus, 
   Kaakkois-Suomen ympäristökeskus nyk. ELY-keskukset 2010)
 •  Yhdyskuntarakenteen nykytilan analyysi ja edullisuusvertailu 20.12.2002. Etelä-Karjalan kasvukeskus-
   ohjelma. Julkaisuja 2002:11. (Jaakko Pöyry Infra, Maa ja Vesi 2002)
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toteutus, paikkatietojen ja -tietojärjestelmien hallinta,
visualisointi
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