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VAATIMUKSET HALLINTO-OIKEUDESSA

Kiinteistd Oy Koskenkulma

Kaupunginvaltuuston paatos on kumottavaja hallinto-oikeuden paatokseen
on liitettava rakennustehokkuuttaja kerroslukua koskevat rajatjatkokasitte-
lyn evastykseksi. Vaihtoehtoisesti on vaadittu muuttamaan kaavan sisalto
sellaiseksi, etta se tayttaa valituksessa esitetyt vaatimukset. Imatran kau-

punki on velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkayntikulut myo-
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hemmin esitettavan laskun mukaan korkolain mukaisine viivastyskorkoi-
neen. Imatran kaupunki on velvoitettava esittamaan hallintolainkayttolain
42 §:njaoikeudenkaymiskaaren saannosten pemsteella hallinto-oikeudelle
Imatran kaupunginja Rakennusliike Evalahti Oy:n valilla tehty kaavoitusta
koskevan sopimus.

Valituksenalainen paatos on syntynyt virheellisessajarjestyksessa. Kaava-
asiassa on kayty 4.5.2018 -9.1.2019 viisi sidosryhmaneuvotteluksi nimet-
tya neuvottelua Jukka Evalahden, Imatran kaupungin, kaupungin rakennut-
tajayhtio Mitranja kaavaa laatineen suunnittelutoimisto Tengbomin kesken.
Vaikka Evalahti on hakenut kaavamuutosta Kiinteisto Oy Napinkulman val-
tuuttamana, hanen on katsottava toimineen lahinna Rakennusliike Evalahti
Oy:n edustajana. Kaavoitusmenettelyssa on virheellisestija puolueellisesti
suosittu Rakennusliike Evalahti Oy:ta kuulematta muita osallisia, kuten va-
littajayhtiota samanarvoisestija samanaikaisesti. Maankaytto-ja rakennus-
lainja vastaavan asetuksen osallistumismenettelyihin ei kuulujatkuva kaa-
van yhteisvalmistelu kaavasta hyotya hakevan rakennusliikkeen edustajan
kanssa.

Sanomalehdessa on kerrottu aikaisemmin tehdysta Imatran kaupunginja
Rakennusliike Evalahti Oy:n valisesta kaava-alueen kiinteistoa koskevasta
esisopimuksesta. Esisopimuksen pemsteella on selvitettavissa, onko raken-
nusliikkeenja kaupungin valilla tehty kaavoituksesta kaupunkia sitova sopi-
mus, joka yhta tahoa suosien loukkaa naapurialueiden kiinteistonomistajia
ja se, onko sopimuksella sivuutettu kaavoitukseen kuuluva demokraattinen
kasittely. Hallinto-oikeuden on velvoitettava kaupunki esittamaan sopimus
tassa oikeudenkayimissa.

Kaavamuutoksen kohteena olevan tontin rakennusoikeuttaja tontille osoite-
tun rakennuksen korkeutta on nostettu merkittavallaja ymparistoon vaikut-
tavalla tavalla seka naapurikiinteistojen omistajien tasapuolista kohteluaja
valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympariston maisemaa loukkaavalla
tavalla. Rakennusoikeus on nostettu yli kaksinkertaiseksi nykyiseen nahden
eli 7 800 kerrosneliomefa-iin. Valittajan omistaman naapuritontin rakennus-
oikeus on 2 500 ja Tainionkoskentien alkupaan tonttien 1 850 - 2 400 ker-
rosneliometria. Voimassa olevassa kaavassa osoitettuaja ympariston raken-
nuskantaa korkeammalle rakennustehokkuudelleja kerrosluvulle ei ole esi-
tetty toiminnallista tai kaupunkikuvallista syyta. Rakermusliikkeen tavoite
taloudellisesti paremmin kannattavastaja enemman voittoa tuottavasta ra-
kennushankkeesta ei ole kaavoituksessa hyvaksyttava peruste.

Kaavassa osoitettu kaupungin keskeisimmalle ja parhaalle paikalle tuleva
rakennus ei sopeudu massiivisuutensa vuoksi ymparistonsa kulttuuriarvoi-
hin ja kaupunkikuvaan. Kuusikerroksinen rakennus poikkeaisi merkittavasti
Tainionkoskentien ja Helsinginkadun yleisesta kolmikerroksisesta raken-
nuskannasta. Kaavasta puuttuvat rakentamisen toteutuksen laatukriteerit,
joten kaava mahdollistaa ulkoasultaan minkalaisen rakennuksen tahansa,
koska rakentamisen laadun korkeatasoisuutta ei voida rakennuslupavai-
heessa varmistaa. Kaavamuutoksen vaikutuksia lahella olevan valtakunnal-
lisesti arvokkaan kulttuurihistoriallisen alueen arvoihin ei ole tutkittuja ar-
vioitu riittavasti. Kaavaselostuksessa on vahatelty Valtionhotellin, Kmunun-
puistonja Imatrankosken kulttuurialueen arvoihin aiheutuvien vaikutusten
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merkitysta. TSlta osin valituksessa on viitattu Etela-Karjalan museon anta-
maan lausuntoon.

Rakennusala tayttaa koko tontin eika asukkaiden oleskelu-ja leikkialueeksi
jaa lainkaan piha-aluetta. Kaavan autopaikkojen rakentamisvelvoite on riit-
tamatonja loukkaa maanomistajien tasapuolista kohtelua. Viereisten aluei-
den autopaikkavelvoite on yksi autopaikka 85 neliometria kohti.

Rakennuksen korkeus aiheuttaa valittajayhtiolle ja sen omistaman asuin-ja
liikerakennuksen asukkaille merkittavaa haittaaja vahinkoa. Rakennus tu-
lisi valittajan omistaman rakennuksen seinaan kiinnija peittaisi korkeutensa
vuoksi rakennuksen paatyikkunoista Imatrankoskelleja sen puistoon Na-
pinkulman nykyisen rakennuksen yli avautuvan esteettoman nakyman. Kos-
kinakyman menettavien asuntojen arvo on laskenutjo nyt. Lisaksi uusi ra-
kennus tulisi varjostamaan valittajan rakennuksen pihanja erityisesti raken-
nuksen edustalla kavelykadulla kesaisin olevan ravintolan ulkoterassin. Te-
rassi menettaisi viihtyvyytensa, mika vaikeuttaisi ravintolan liiketoimintaa.

Efkki Jouhki

Kaupunginvaltuuston paatos on kumottava. Kaavan ylimitoitetusta sisal-
losta on paatettyjo vuonna 2015, kun urakoitsijaja kaupunkiyhtio ovat vie-
neet suuren rakennusoikeudenja pienen autopaikkavelvoitteen kaupungin-
hallituksen paatettavaksi. Lahtokohdaksi 2 162 neliometrin suumisella ton-
tilla on otettu tehokkuusluku 3.9 ja vain yhden kolmasosan rakentaminen
tarvittavista autopaikoista. Asiantuntijoidenja osallisten lausunnotja mieli-
piteet on sivuutettu. Paatoksentekijoiden asiakiijoista ovat puuttuneet alku-
peraiset muistutukset liitteineen seka kaavoitusaloite valtakirjoineen.

Asianmukaisia arviointeja kaavan vaikutuksista ei ole tehty. Uudisraken-
nuksen vaikutus kavelykatu Koskenpartaaseenja vastapaiseen vanhaan ar-
vokkaaseen pankkirakennukseen onjaanyt arvioimatta. Kavelykadulta tulisi
olla suoraja avara nakyma sekajalankulku Koskipuistoonja silloille. Uu-
disrakennuksen etaisyyden vastapaisesta asuin- ja liikerakennuksesta tulee
olla 20 metria kaupunkikuvan, valon saanninja liikenteen turvallisen suju-
misen vuoksi.

Kaavamuutos on sisalloltaan maankaytto- ja rakennuslain vastainen. Se ei
tayta terveellisyyden eika turvallisuuden vaatimuksia eika toteuta laadu-
kastaja viihtyisaa kaupunkiymparistoa eika kaunistaja esteettisesti korkea-
tasoista kaupunkikuvaa. Kaavamuutoksessa ei ole otettu huomioon alueen
arvokasta rakennettua ymparistoa, valtakunnallisesti merkittavaa kulttuu-
riymparistoa eika laheista kansallismaisemaa. Kaavamuutoksessa osoitettu
tonttitehokkuusja sen mahdollistama liian suuri rakennusmassa ei sovellu
mittakaavaltaan ymparistoonsaja vaarantaa alueen maisemallisetja kulttuu-
rihistorialliset arvot vastapaata Kruununpuistoaja Valtionhotellia.

Asemakaavassa ei ole riittavia rakennushankkeen toteuttamista ohjaavia
maarayksia. Maaraysten puuttuessa rakennusvalvonnassa ei voida varmistaa
hyvan kaupunkikuvanja arkkitehtuurin laatutason toteutumista rakentami-
sessa. Kaavaan on otettava rakentamista ohjaavat valituksessa yksiloidyt
merkinnatja maaraykset. Kaavamaarayksin on varmistettava arkkitehtuurin
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korkea taso kaavan toteutuksessa muun muassa maaraamalla arkkitehtikil-
pailunjarjestamisesta. Rakennustehokkuutta on laskettava, rakennusmassaa
on pienennettava, rakennuksen pituus ja runkosyvyys on maariteltava, ra-
kennuksenjulkisivujenjaksottaminenja kerrosten porrastukset sisaanvetoi-
neen on merkittava rakennusaloilla, kavelykadun puolella kuuden metrin
kaista tontista on oltava toiminnallisesti osa kavelykatua eika sen ilmatilaa
saa rakentaa. Pysakointi on ratkaistava laillisestija se on toteutettava kah-
teen maanalaiseen kerrokseen yleisesti kaytetyin pysakointipaikkanormein.
Autopaikkanormina on kaytettava yhta autopaikkaa 50 liiketilojen kerrosne-
liometriaja 80 asuintilojen kerrosneliometria kohti. Kaavamuutoksen mu-
kainen autopaikkanormi yksi autopaikka 200 kerrosneliometria kohti on
Imatran oloissa mahdoton eika sille ole esitetty uskottavia perusteluja. Yh-
denvertaisuusperiaate edellyttaa, etta koko keskusta-alueella on noudatet-
tava samoja pysakointipaikkanormeja.

Valittaja asuu kaavan mahdollistamaa rakennusta vastapaata olevassa enti-
sessa pankkirakennuksessa. Kaavamuutoksen toteuttaminen haittaa valitta-
jan asumisviihtyisyyttaja huonontaa hanen elinymparistoaan, koska liian
korkea uudisrakennus varjostaisi valittajan asuintaloaja sen pihapiiria.

Imatran kaupunginhallitus on antanut lausunnon valitustenjohdosta. Lau-
sunnossa on vaadittu ensisijaisesti, etta kumpikin valitus onjatettava tutki-
matta, koska valituksissa esitetyt valitusperusteet ovat tarkoituksenmukai-
suus- eika laillisuuspemsteitaja lisaksi Jouhkin valitus siita syysta, etta se
on tehty valitusajan paattymisenjalkeen. Toissijaisesti lausunnossa on vaa-
dittu, etta valitukset on hylattava perusteettomina. Lisaksi kaupunki on vaa-
tinut, etta valittajat on velvoitettava korvaamaan kaupungin oikeudenkayn-
tikulut laillisine korkoineen.

Kiinteisto Oy Napinkulma on antanut valitustenjohdosta vastineen, jossa
on vaadittu, etta Jouhkin valitus onjatettava myohaan tehtyna tutkimatta.
Kiinteistoosakeyhtio on vaatinut lisaksi, etta valittajat on velvoitettava kor-
vaamaan kaavan toteuttamisen viivastymisesta sille aiheutuvat kohhiulliset
kulut myohemmin esitettavan erittelyn mukaisesti korkolain mukaisine vii-
vastyskorkoineen silta ajalta, kun kiinteistoosakeyhtio ei ole paassyt muun-
tamaan kiinteistoa hakemaansa kayttotarkoitukseen eika aloittamaan uudis-
rakentamista.

Kiinteisto Oy Koskenkulma on antanut vastineen Imatran kaupimgin lau-
sunnonja Kiinteisto Oy Napinkulman vastineenjohdosta. Vastineessa on
pyydetty, etta hallinto-oikeus antaa valipaatoksen valittajan editiovaatimuk-
seen, jossa valittaja pyytaa Imatran kaupungin rakennuttajayhtion Mitra
Oy:nja Rakennusliike Evalahti Oy:n valisen esisopimuksen esittamista
tassa oikeudenkaynnissa. Esisopimuksessa on mahdollisesti lisaperusteluja
sille, etta kaupunkiyhtio onjo luvannut rakennusliikkeelle kaavoituksessa
nyt toteutuneen lopputuloksen ja sopimuksella on kaytannossa sidottu val-
tuutetut sen mukaisen ratkaisun tekemiseen. Asiassa on jarjestettava katsel-
mus kaavan toteuttamisen kaupunkikuvallisten vaikutusten arvioimiseksi ja
suullinen kasittely asemakaava-arkkitehti Jaana Huovisen kuulemiseksi to-
distajana sidosryhmaneuvottelumenettelysta. Kiinteisto Oy Napinkulma on
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velvoitettava korvaamaan vastineen laatimisesta aiheufruneet oikeudenkayn-
tikulut laillisine korkoineen.

Jouhki on antanut vastineen Imatran kaupungin lausunnonja Kiinteisto Oy
Napinkulman vastineenjohdosta. Vastineen mukaan kaupunki ei ollut vas-
tannut valittajan kaavaehdotuksesta antamaan muistutukseen. Paatoksente-
kijat ovatjoutuneet tekemaan paatoksensa puutteellisin tiedoin. Napinkul-
man asemakaavamuutos on hyvaksytty virheellisesti seka kaupunginja
kunnanjasenten edun vastaisesti ilman maankayttosopimusta. Kaupunkiyh-
tio Mitranja Kiinteisto Oy Napinkulman valinen sopimus on purettava.

Hallinto-oikeus on pyytanyt silta varalta, etta hallinto-oikeus tutkii Jouhkin
valituksen, Imatran kaupunginhallitusta antamaan Jouhkin valituksenjoh-
dosta lisalausunnon. Kaupunginhallitus on pyytanyt lisalausunnossaan ensi-
sijaisesti, etta Jouhkin valitus onjatettava tutkimatta myohaan tehtynaja
koska siina ei ole esitetty laillisuusperusteita eika vaadittu valtuuston paa-
toksen kumoamaista. Kaupunki on uudistanut vaatimuksensa siita, etta va-
littaja on velvoitettava korvaamaan kaupungin oikeudenkayntikulut, kuten
lausuntovalmistelusta aiheutuneet tavanomaista suuremman tyomaaran kus-
tannuksetja kustannukset asiantuntijatyosta, seka lisaksi asian viivastymi-
sen vuoksi kaupungille aiheutuvia kulujaja kustannuksia myohemmin esi-
tettavan erittelyn mukaisesti korkolain mukaisine viivastyskorkoineen.

Jouhki on antanut vastineen kaupunginhallituksen lisalausunnonjohdosta.

Kiinteisto Oy Koskenkulma on taydentanyt oikeudenkayntikuluvaatimus-
taan ilmoittamalla oikeudenkayntikulujensa maaraksi Imatran kaupungin
aiheuttamien oikeudenkayntikulujen osalta 5690 euroaja Kiinteisto Oy Na-
pinkulman aiheuttamien oikeudenkayntikulujen osalta 120 euroa.

Kiinteisto Oy Koskenkulman oikeudenkayntikulujen maaraa koskeva kir-
jelma on toimitettu tiedoksi Imatran kaupungille ja Kiinteisto Oy Napinkul-
malle. Hallinto-oikeus arvioi, etta asiassa on tarpeetonta varata Imatran kau-
pungille tai Kiinteisto Oy Napinkulmalle tilaisuutta antaa vastine oikeuden-
kayntikulujen maaran osalta.

Hallinto-oikeus on pitanyt 3.6.2020 asiassa katselmuksen, josta laadittu
poytakirja numero 20/0101/3 ja siihen liitetty valokuvaliite on lahetetty tie-
doksi asianosaisilleja liitetty asiakirjoihin.

HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISU

Hallinto-oikeus ei tutki Jouhkin vastineessa esitettyja uusia valitusperusteita
ja vaatimusta.

Hallinto-oikeus ei tutki Kiinteisto Oy Napinkulmanja Imatran kaupungin
esittamiavahingonkorvausvaatimuksia.
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Hallinto-oikeus hylkaa Imatran kaupunginhallituksen vaatimuksen, jonka
mukaan valitukset onjatettava tutkimattaja Kiinteisto Oy Napinkulman
vaatimuksen, jonka mukaan Jouhkin valitus onjatettava tutkimatta.

Hallinto-oikeus hylkaa Kiinteisto Oy Koskenkulman editiovaatimuksenja
vaatimuksen suullisen kasittelynjaq'estamisesta.

Hallinto-oikeus hylkaa valittajien esittamat kaavoitusmenettelyyn osallistu-
mistaja vuorovaikutusta koskevat valituspemsteet.

Hallinto-oikeus kumoaa valituksenalaisen paatoksen valituksissa esitetyilla
kaavan vaikutusten arviointiin seka rakennetun ympariston vaalimiseenja
rakennettuun ymparistoon liittyvien erityisten arvojen havittamiskieltoon
liittyvilla valitusperusteillaja Kiinteisto Oy Koskenkulman esittamalla
maanomistajien tasapuoliseen kohteluun liittyvalla valitusperusteella.

Hallinto-oikeus hylkaa Imatran kaupungin oikeudenkayntikuluvaatimuksen.

Hallinto-oikeus hylkaa Kiinteisto Oy Koskenkulman oikeudenkayntikulu-
vaatimuksen silta osin kuin se kohdistuu Kiinteisto Oy Napinkulmaan.
Kiinteisto Oy Koskenkulman Imatran kaupunkiin kohdistuvan oikeuden-
kayntikuluvaatimuksen enemmalti hylaten hallinto-oikeus velvoittaa Imat-
ran kaupungin suorittamaan osakeyhtiolle korvaukseksi oikeudenkayntiku-
luista 1680 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivastyskorkoi-
neen siita lahtien, kun kuukausi on kulunut taman paatoksen antopaivasta.

Perustelut

Valitusten tutkiminen

Kaupunginhallitus on lausunnossaan hallinto-oikeudelle vaatinut ensisijai-
sesti, etta valitukset onjatettava tutkimatta, koska valituksissa esitetyt vali-
tusperusteet ovat tarkoituksenmukaisuuspemsteita eika laillisuusperusteita
ja etta Jouhkin valitus onjatettava tutkimatta myos siita syysta, etta valitus
on tullut hallinto-oikeuteen myohassa. Kaupunginhallitus on uudistanut tut-
kimattajattamista koskevan vaatimuksensa Jouhkin valituksenjohdosta an-
tamassaan lisalausunnossaja esittanyt siina lisaksi, etta Jouhki ei ole vaati-
nut valtuuston paatoksen kumoamista eika kyseessa siten ole varsinaisesti
muutoksenhaku. Kiinteisto Oy Napinkulma on vaatinut, etta Jouhkin valitus
onjatettava myohaan tehtyna tutkimatta.

Maankaytto-ja rakennuslain 188 §:n 1 momentin ensimmaisen virkkeen
mukaan kaavanja rakennusjarjestyksen hyvaksymista koskevaan paatok-
seen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin kunta-
laissa saadetaan. Saman pykalan 3 momentin mukaan kaavan tai rakennus-
jarjestyksen hyvaksymista koskevan paatoksen katsotaan tulleen asianosais-
ten tietoon samaan aikaan, kun paatoksen katsotaan kuntalain 140 §:nmu-
kaisesti tulleen kunnanjasenen tietoon.

Kuntalain 135 §:n2 momentin mukaan valituksen saa tehda silla perus-
teella, etta:
1) paatos on syntynyt virheellisessajarjestyksessa;
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2) paatoksen tehnyt viranomainen on ylittanyt toimivaltansa; tai
3) paatos on muuten lainvastainen.

Kuntalain 138 §:nmukaan oikaisuvaatimus on tehtava 14 paivanja kunnal-
lisvalitus 30 paivan kuluessa paatoksen tiedoksisaannista.

Kuntalain 140 §:n 1 momentin ensimmaisen virkkeen mukaan valtuuston,
kunnanhallituksenja lautakunnan seka kuntayhtyman 58 §:n1 momentissa
tarkoitetun toimielimen poytakirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjei-
neen tai valitusosoituksineen pidetaan tarkastamisenjalkeen nahtavana ylei-
sessa tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista saannoksista muutajohdu.
Saman pykalan 3 momentin mukaan kunnanjasenenja 137 §:n2 momen-
tissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen paatoksesta tiedon seitseman
paivan kuluttua siita, kun poytakirja on nahtavana yleisessa tietoverkossa.

Imatran kaupunginvaltuuston paatoksen 16.9.2019 §8 poytakirjanotteen
mukaan kokouksen poytakirja on viety nahtavaksi yleiseen tietoverkkoon
24.9.2019. Kuntalain 140 §:n3 momentin saannos huomioon ottaen kunnan
jasenen on katsottava saaneen paatoksesta tiedon 1.10.2019. Kuntalain 138
§:nsaannos huomioon ottaen valitus asemakaavamuutoksen hyvaksymis-
paatoksesta on pitanyt tehda viimeistaan 31.10.2019. Jouhkin valitus on
saapunut hallinto-oikeuteen 29.10.2019 eli saadetyn valitusajan kuluessa.
Tahan nahden hallinto-oikeus hylkaa kaupunginhallituksenja Kiinteisto Oy
Napinkulman vaatimuksetjoiden mukaan Jouhkin valitus onjatettava
myohaan tehtyna tutkimatta.

Hallinto-oikeus toteaa lisaksi, etta kummassakin valituksessa on esitetty,
etta valituksenalaisen kaavan valmistelussa on menetelty virheellisestija
etta kaava ei perustu riittavaan vaikutusten arviointiinja sen edellyttamiin
selvityksiinja etta kaava on myos sisalloltaan lainvastainen. Hallinto-oi-
keus toteaa myos, etta Jouhki on otsikoinut kaupunginvaltuuston valituk-
senalaisen paatoksen valitusaikana hallinto-oikeudelle toimittamansa kirjel-
man valitukseksi. JouKki on esittanyt valituksessaan, etta valtuuston paatos
on lainvastainenja vaatinut, etta valituksenalaiseen asemakaavaan on teh-
tava muutoksia seka vaatinut, ettei asemakaavan muutoksen tule saada lain-
voimaa, ellei valituksessa esitettyjamuutoksia tehda. Hallinto-oikeus arvioi
huomioon ottaen Jouhkin valituksen sisalto kokonaisuudessaan, etta han on
vaatinut valituksenalaisen paatoksen kumoamista. Kummassakin valituk-
sessa esitetyt valitusperusteet ovat hmtalain 135 §:n2 momentissa tarkoi-
tettuja perusteita. Tahan nahden hallinto-oikeus hylkaa myos kaupunginhal-
lituksen vaatimuksen, jonka mukaan valitukset onjatettava tutkimatta,
koska niissa esitetyt valituspemsteet ovat tarkoituksenmukaisuuspemsteita
eika laillisuuspemsteitaja koska Jouhki ei ole vaatinut kaupunginvaltuuston
paatoksen kumoamista.

Tutkimatta jattaminen

Jouhkin vastineessa esitetyt valitusperusteetja vaatimus

Maankaytto-ja rakennuslain 188 §:n 1 momentin ensimmaisen virkkeen
mukaan kaavanja rakennusjarjestyksen hyvaksymista koskevaan paatok-
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seen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin kunta-
laissa saadetaan. Kuntalain 135 §:n3 momentin mukaan valittajan tulee
esittaa 2 momentissa tarkoitetut valituksen perusteet ennen valitusajan paat-
tymista.

Jouhki on esittanyt vastineessaan uusina valitusperusteina, etta kaupunki ei
ollut vastannut valittajan kaavaehdotuksesta antamaan muistutukseenja etta
Napinkulman asemakaavamuutos on hyvaksytty virheellisesti seka kaupun-
ginja kunnanjasenten edun vastaisesti ilman maankayttosopimusta. Kunta-
lain 135 §:n3 momentin saannos huomioon ottaen Jouhkin vastineessaan
esittamat uudet valitusperusteet tuleejattaa valitusajan paattymisenjalkeen
tehtyina tutkimatta.

Jouhkin vastineessa on lisaksi vaadittu, etta kaupunkiyhtio Mitran, oikeas-
taan Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:nja Kiinteisto Oy Napinkulman vali-
nen sopimus on purettava. Hallinto-oikeus toteaa, etta tuomioistuinlain 4
luvun 1 §:nmukaan hallinto-oikeus kasitteleeja ratkaisee ne hallinto-oikeu-
delliset valihikset, hallintoriita-asiatja muut asiat, jotka saadetaan kuulu-
viksi sen toimivaltaan hallintolainkayttolaissa (586/1996) tai muussa laissa.
Tama saannos huomioon ottaen osakeyhtioiden valisten yksityisoikeudellis-
ten sopimusten purkamiseen liittyvat asiat eivat kuulu hallinto-oikeuden toi-
mivaltaan, joten Jouhkin vaatimus onjatettava tutkimatta.

Kiinteisto OyNapinkulmanjaImatran kaupungin vahingonkorvausvaati-
mukset

Kiinteisto Oy Napinkulma on vaatinut vastineessaan, etta valittajat on vel-
voitettava korvaamaan kaavan toteuttamisen viivastymisesta sille aiheutu-
vat kohhiulliset kulut myohemmin esitettavan erittelyn mukaisesti korko-
lain mukaisine viivastyskorkoineen silta ajalta, kun kiinteistoosakeyhtio ei
ole paassyt muuntamaan kiinteistoa hakemaansa kayttotarkoitukseen eika
aloittamaan uudisrakentamista. Imatran kaupunki on vaatinut Jouhkin vali-
tuksenjohdosta antamassaan lisalausunnossa, etta Jouhki on velvoitettava
korvaamaan asian viivastymisen vuoksi kaupungille aiheutuvia kulujaja
kustannuksia. Naita Kiinteisto Oy Napinkulmanja Imatran kaupungin vaa-
timuksia on pidettava valittajiin kohdistuvina vahingonkorvausvaatimuk-
sina. Tuomioistuinlain 4 luvun 1 §:nsaannos huomioon ottaen vahingon-
korvausvaatimusten tutkiminen ei kuulu hallinto-oikeuden toimivaltaan.

Editiovaatimus

Kiinteisto Oy Koskenkulma on vaatinut valituksessaan, etta Imatran kau-
punginja Rakennusliike Evalahti Oy:n valinen esisopimus on esitettava
tassa oikeudenkaynnissa. Esisopimuksen perusteella on selvitettavissa,
onko rakennusliikkeenja kaupungin valilla tehty kaavoituksesta sopimus,
joka yhta tahoa suosien loukkaa naapurialueiden kiinteistonomistajiaja se,
onko sopimuksella sivuutettu kaavoiUikseen kuuluva demokraattinen kasit-
tely. Vastineessa on tarkennettu, etta esisopimus on tehty Imatran rakennut-
tajayhtion Mitran, oikeastaan Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:nja Raken-
nusliike Evalahti Oy:n kesken. Esisopimuksessa on mahdollisesti lisapems-
teluja sille, etta kaupunkiyhtio onjo luvannut rakennusliikkeelle kaavoituk-
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sessa nyt toteutuneen lopputuloksenja etta valtuutetut on kaytannossa si-
dottu sopimuksen mukaisen ratkaisun tekemiseen.

Hallintolainkayttolain 42 §:n(799/2015) mukaan valitusviranomaiselle voi-
daan esittaa todisteena asiakirja tai esine. Asiakirjanja esineen esittamiseen
valitusviranomaiselle sovelletaan, mita siita saadetaan oikeudenkaymiskaa-
ren 17 luvun 39 ja 40 §:ssa.

Oikeudenkaymiskaaren 17 luvun 40 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin
voi maarata esineen tai asiakirjan tuotavaksi tuomioistuimeen taikka katsel-
muksen toimitettavaksi, jos esineella tai asiakirjalla voi olla merkitysta
nayttona taijos katselmuksen toimittamisella voi olla merkitysta nayton
saamiseksi.

Imatran kaupunginhallitus on esittanyt lausunnossaan hallinto-oikeudelle,
etta Imatran kaupunki ei ole Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:nja rakennus-
liikkeen valisen esisopimuksen osapuoli eika sopimus sido kaupunkia. Esi-
sopimus koskee erityisesti sopimuksen osapuolten valista vastuunjakoa uu-
disrakennuksen toteuttamisessa seka osapuolten valisen rahaliikenteen pe-
rusteita, mikali kaavamuutos toteutuuja rakennushaiike alkaa.

Hallinto-oikeus toteaa, etta maankaytto- ja rakennuslain 20 §:n 1 momentin
mukaan kunnan tehtavana on huolehtia alueiden kayton suunnittelusta.
Kunnalla on laaja harkintavalta tarpeelliseksi katsomansa asemakaavan laa-
timiseenja myos asemakaavalle asetettujen tavoitteidenja kaavan sisallon
suhteen, kunhan laissa saadetyt asemakaavan sisaltovaatimukset otetaan
harkinnassa huomioon. Kunta voi tehda kaavoitukseenja kaavojen toteutta-
miseen liittyvia sopimuksia, mutta maankaytto-ja rakennuslain 91 b §:n1
momentin mukaan maankayttosopimiiksissakaan ei voida sopia sitovasti
kaavojen sisallosta. Taman saannoksen saatamiseenjohtaneen hallituksen
esityksen (HE 167/2002) yksityiskohtaisissa pemsteluissa on todettu, etta
saannos vahvistaa kaytantoa, jonka mukaan kaavoitus on prosessina itsenai-
nen, ensisijainenja riippumaton kunnan harjoittamasta sopimustoiminnasta.
Asemakaavan sisalto maaraytyy kunnan yleispiirteisessa kaavoituksessa
asetettujen maankayttotavoitteidenja laissa asetettujen sisaltovaatimusten
mukaisestija yksityiskohdiltaan lainmukaisen kaavan laatimisenja siihen
liittyvan osallistumis- ja arviointimenettelynja paatoksentekomenettelyn
lopputuloksena. Edella lausuttu huomioon ottaen Imatran kaupunki ja sen
paatoksentekijat eivat ole vastatessaan valituksenalaisen asemakaavan laa-
dinnastaja kaavan hyvaksyessaan olleet sidottuja kaupungin omistaman
Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:n tekemiin sopimuksiin. Hallinto-oikeus
arvioi, etta mainitun osakeyhtionja Rakennusliike Evalahti Oy:n valisella
esisopimuksella ei edella esitettyyn nahden voi olla hallintolainkayttolain
42 §:ssajaoikeudenkaymiskaaren 17 luvun 40 §:ssatarkoitettua merkitysta
selvityksena tassa hallinto-oikeuden asemakaavan hyvaksymiseen liitty-
vassa oikeudenkaynnissa. Hallinto-oikeus hylkaa Kiinteisto Oy Koskenkul-
man editiovaatimuksen eika maaraa esisopimusta esitettavaksi hallinto-oi-
keudelle.
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Vaatimus suullisen kasittelyn jiirjestamisesta

Kiinteisto Oy Koskenkulma on vaatinut, etta asiassa onjarjestettava suulli-
nen kasittely asemakaava-arkkitehti Jaana Huovisen kuulemiseksi todista-
j ana sidosryhmaneuvottelumenettelysta.

Hallmtolainkayttolain (586/1996) 37 §:n l momentin mukaan asian selvitta-
miseksi toimitetaan tarvittaessa suullinen kasittely. Siina voidaan kuulla asi-
anosaisia, 36 §:ssatarkoitettua viranomaista, todistajiaja asiantuntijoita
seka vastaanottaa muuta selvitysta. Kun otetaan huomioon perusteet, joiden
vuoksi valittaja on pyytanyt suullisen kasittelyn toimittamista, ja selvitys,
jota han on ilmoittanut esittavansa, seka asiakirjoista saatava selvitys, suul-
lisen kasittelyn toimittaminen ei ole tarpeen asian selvittamiseksi.

Padasia

Valitusvaatimusten ja -perusteiden tutkiminen

Hallinto-oikeus toteaa aluksi, etta Kiinteisto Oy Koskenkulman valituksen
mukaan hallinto-oikeuden paatokseen on liitettava rakennustehokkuuttaja
kerroslukua koskevat rajat kaavanjatkokasittelyn evastykseksi. Kummassa-
kin valituksessa on myos vaadittu hallinto-oikeutta muuttamaan valituksen-
alaisen kaavan sisaltoa valituksissa tarkemmin esitetyilla tavoilla.

Hallinto-oikeus toteaa, etta maankaytto-ja rakennuslain 203 §:nmukaan
muutoksenhakuviranomainen voi tehda kaavaan oikaisunluonteisia korjauk-
siaja kimnan suostumuksella myos vahaisia tarkistuksia, jos tarkistuksilla
ei ole vaikutusta muiden kuin siihen suostuneiden etuun tai oikeuteen. Ta-
han nahden hallinto-oikeuden toimivaltaan ei kuulu valituksessa vaadittujen
muutosten tekeminen kaavaan. Kaavan sisallosta paattaminen on osana
kunnallista itsehallintoa kunnan omassa harkinnassa, kunhan kaava tayttaa
laissa saadetyt sisaltovaatimukset, joten hallinto-oikeuden toimivaltaan ei
myoskaan kuulu antaa kunnalle kaavan sisaltoa koskevia evastyksia. Hal-
linto-oikeuden toimivaltaan kuuluu tutkia, onko valituksenalainen asema-
kaava sisalloltaan lainvastainen valituksissa esitettyjen valituspemsteiden
johdosta. Hallinto-oikeus ottaa kuitenkin arvioinnissaan huomioon myos ne
valituksissa esitetyt perusteet, joilla on vaadittu kaavan sisaltoa muutetta-
vaksi.

Valituksenalaisen asemakaavan alueja alueen kaavoitustilanne

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Imatrankoskella Tainionkoskentien,
Imatrankoskentien, Helsingintienja Koskenparras-nimisen kadun risteys-
alueella Helsingintien luoteispuolella. Kaava-alue kasittaa kiinteiston 153-
12-21-8, jolla sijaitsee kaksikerroksinen liikerakennus. Helsingintien vas-
takkaisella puolella on Vuoksen virran Imatrankoski, Imatran Valtionhotelli
ja siihen liittyva Kruununpuisto.

Ymparistomimsterion 21.12.2011 vahvistamassa Etela-Karjalan maakunta-
kaavassa asemakaavan muutosalue on keskustatoimintojen aluetta (C). Alue
kuuluu kaupunki-/taajamarakenteen kehittamisen kohdealueeseen (kk)ja
matkailunja virkistyksen kehittamisen kohdealueeseen (mv). Asemakaavan
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muutosalueen laheisyyteen on osoitettu Imatrankosken valtakunnallisesti
merkittava rakennettu kulttuurihistoriallinen ymparisto (ma/kv)ja Imatran
koskenja Kmunupuiston valtakunnallisesti arvokkaan maiseman vaalimi-
sen kannalta tarkea alue (ma/mv). Alueen laheisyydessa sijaitsee maakun-
nallisesti merkittavat Imatrankosken funkisrakennukset (ma/km). Imatran-
koskentienja Helsingintien varrelle on osoitettu kevyenliikenteen laaturaitti
ja kosken rantaan retkeily-/ulkoilureitti.

Asemakaavan muutosalueella on voimassa Imatran kaupunginvaltuuston
19.4.2004 hyvaksyma Imatran yleiskaava 2020. Asemakaavan suunnittelu-
alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C). Suunnittelualuetta vasta-
paata on osoitettu suojeltava rakennus (sr) Koskenparras-kavelykadunja
Tainionkoskentien kulmaan. Suunnittelualueen laheisyyteen on osoitettu
muitakin suojeltavia rakennuksia. Suunnittelualuetta vinottain vastapaata on
osoitettu lahivirkistysalue (VL) Tainionkoskentienja Vuoksen valiin. Vuok-
senja sen kosken varrelle on osoitettu rakennuslainsaadannon nojalla suo-
jeltavia alueita (SR)ja Vuoksi on osoitettu merkinnalla "W/s" vesialueena,
jolla ymparisto sailytetaan.

Alueella on voimassa asemakaava, jossa kaavamuutosalue on osoitettu lii-
kerakennusten korttelialueeksi (KL). Rakennusoikeus on osoitettu tehok-
kuusluvulla e=l,55 ja kerrosluku merkinnalla 1/4 k III. Suurin sallittu ker-
rosluku on kolmeja murtoluku 1/4 osoittaa kuinka suuren osan kellariker-
roksessa saa kayttaa kerrosalaan laskettavaan rakennusoikeuteen. Kaava-
selostuksen mukaan kaavamuutosalueen rakennusoikeus on voimassa ole-
van asemakaavan mukaan noin 3350 kerrosneliometria.

Asemakaavamuutoksen tavoitteetja sisalto

Kaavaselostuksen mukaan asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollis-
taa suunnittelualueelle kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti ymparistoon
sopiva laadukas ratkaisu, joka lisaa Imatrankosken keskustan vetovoimai-
suutta, houkuttelevuuttaja viihtyvyytta seka vahvistaa Imatran elinvoimai-
suutta Imatran kaupunkistrategian mukaisesti. Asemakaavamuutoksen ta-
voitteena on kehittaa Imatrankoskella keskeisella paikalla olevan niin sano-
tun Osuuspankin talon tontin lisarakentamismahdollisuuksiaja tarkistaa
tontin kayttotarkoitusmerkinta. Tontilla oleva liikerakennus on osin tyhjil-
laan, eivatka sen liiketilat houkuttele yrityksia. Tontin maanomistajan ta-
voitteena on uudistaa rakennus, nostaa tontin rakennusoikeuttaja mahdol-
listaa tontin monipuolisempi kaytto.

Selostuksen mukaan alueen kokonaispinta-ala on 2 162 neliometriaja koko-
naisrakennusoikeudeksi tulee 7 800 kerrosneliometria, jolloin tonttitehok-
kuudeksi muodostuu e=3,6. Voimassa olevaan asemakaavaan nahden raken-
nusoikeus lisaantyy noin 4 450 kerrosneliometria.

Valituksenalaisessa kaavassa kaavamuutosalue on osoitettu asuin- liike-ja
toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-12). Kaavamaarayksen mukaan
alueelle sallitaan sijoitettavaksijulkisiapalveluja, liike-jatoimistotiloja,
hotellitoimintojaja asumista. Asuntoja ei saa sijoittaa Koskenpartaanja
Helsingintien puoleiseen katutasoon tai maantasokerroksiin. Rakennuksen
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enimmaiskerrosluku on kuusi (VI) ja tontin luoteisnurkassa pienehkolla alu-
eella kaksi (II). Tontin rakennusoikeus on 7 800 kerrosneliometria. Tontille
on osoitettu maanalainen auton pysakointilaitoksen rakeimusala (ma/a).
Maanalaiset pysakointitilat saa rakentaa asemakaavassa osoitetun kerros-
alan lisaksi. Tontin koillis-, kaakkois-ja lounaissivuilla on merkintaj'oka
osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien seka
ikkunoidenja muiden rakenteiden aanieristavyyden liikennemelua vastaan
on oltava vahintaan 35 dB(A). Tontin Helsingintien puoleiselle kaakkoissi-
vulla on viivamerkinta, joka osoittaa katualueen rajan osan, jonka kohdalta
ei saajarjestaa ajoneuvoliittymaa.

Kaavassa on seuraavat yleismaaraykset. Asuntojen ulkoseinien seka ikku-
noidenja muiden rakenteiden aanieristavyyden liikennemelua vastaan on
oltava vahintaan 35 dB(A). Helsingintienja Koskenpartaan puoleisten par-
vekkeiden tulee olla sisaanvedettyja tai niin sanottuja ranskalaisia parvek-
keita. Parvekkeiden tulee olla kaikillajulkisivuilla lasitettuja. Rakennuksen
suunnittelussaja toteufruksessa tulee kiinnittaa erityista huomiota muodostu-
vaan kaupunkikuvaan. Rakennuksen tulee olla arkkitehtuuriltaan korkealaa-
tuista. Ilmanvaihtokoneita tai muita teknisia tiloja ei saa sijoittaa rakenniik-
sen ylimman kerroksen ylapuolelle. Julkisivujen yleissavyn tulee olla vaa-
lea. Rakennusmassa tulee rytmittaajulkisivun porrastuksin, vari- tai materi-
aalivaihteluin. Elementtisaumat tulee sovittaa rakennuksen arkkitehtuuriin.
Radonriski on otettava huomioon suunnittelussaja rakentamisessa. Auto-
paikkoja on varattava yksi autopaikka 200 kerrosneliometria kohti. Kaava-
alueen autopaikoista saa seitseman autopaikkaa sijoittaa maanalaiseen pysa-
kointilaitokseen yhteisjarjestelysopimuksen mukaisesti. Kaava-alueelle tu-
lee rakentaa leikki- ja oleskelualue, joka on kooltaan vahintaan 50 neliomet-
ria. Leikki-ja oleskelualue tulee suojata melulta siten, etta paivaaikainen
melutaso on korkeintaan LAeq 55 dB. Leikki-ja oleskelualue saa olla ka-
tettu. Rakennuksen Koskenpartaan puoleisen ensimmaisen ken-oksen julki-
sivun tulee olla samassa linjassa kiinteiston 153-12-21-9 Koskenpartaan
puoleisen julkisivun kanssa.

Valtakunnallisesti merkittavaa kulttuuriymparistoa ja maisemaa kos-
keva selvitys

Imatrankosken kulttuuriymparisto on valtakunnallisissa alueidenkayttota-
voitteissa tarkoitettu valtakunnallisesti merkittava rakennettu kulttuiiriym-
paristo (RKY). Kohdekuvauksen mukaan Imatrankosken ymparille varhain
muodostunut matkailuja Vuoksen varrelle keskittynyt teollisuus asuma-alu-
eineen ovatjattaneetjalkensa Imatrankosken alueen kulttuurimaisemaan.
Imatrankoski on merkittava maisemanahtavyys, joka on eri aikoina houku-
tellut taiteilijoita. Imatrankosken valjastaminen sahkoenergian tuotantoonja
siihen liittynyt voimansiirtoverkon luominen on ollut valtionjohtama suur-
hanke 1920-luvun vilkkaan voimalaitosrakentamisen kaudella. Imatrankos-
ken matkailuun liittyneet vanhimmat rakennukset ovat havinneet, mutta
Imatran Valtionhotellin kansallisromanttinen, Usko Nystromin suunnitte-
lema kivilinna vuodelta 1903 tarjoaa restauroituna edelleen palveluja mat-
kustaville. Imatrankosken partaita onjo varhain hoidettu puistomaisesti.
Kosken rantoja myotailevan vanhan Kruununpuiston alueella on kaytaviaja
levahdyspaikkoja. Punatiilinen voimalaitos kytkinasemineen on yha
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maamme suurin vesivoimalaitos. Voimalaitosrakennusja sen harmaalla gra-
niitilla verhottu saannostelypato muodostavat ainutlaatuisen vaikuttavan ko-
konaisuuden koskiuoman vieressa. Voimalan silta on sovitettu samaan klas-
sistiseen asuun kuin voimalakin. Imatrankoski on valtakunnallisesti arvokas
maisemanahtavyys ja alue Kruununpuistoineen on yksi kansallismaisemis-
tamme.

Ymparistoministerion mietinnossa 66/1992 "Arvokkaat maisema-alueet,
Maisema-aluetyoryhman mietinto II" on Imatrankosken valtakunnallisesti
arvokkaan maisema-alueen aluekuvaus. Sen mukaan Imatrankoski on ollut
viime vuosisadalta lahtien maamme tunnetuimpia maisemanahtavyyksia,
johon liittyy massiivisen kosken rannalla sijaitseva Koskipuisto seka vanha
Valtionhotelli. Koskiuoma onjyrkkine rantakallioineen luonnonpiirteiltaan
vaikuttavaja voi antaa kuivanakin kasityksen muinoin vapaana virranneen
kosken mahtavuudesta. Uoman keskella on vanhaa metsaa kasvava saari,
Koskipuisto, jonka alueella on hiidenkimuja. Saari suurine puineen antaa
suurelle, kivikkoiselle koskiuomalle elavyytta. Kosken lansirannalla on ra-
kennus-ja kulttuurihistoriallisesti arvokas vuonna 1903 rakennettu Imatran
Valtionhotelli. Puiston keskella sijaitseva hotelli hallitsee kosken partaalla
avautuvaa nakymaa.

Sovellettavat oikeusohjeet

Maankaytto-ja rakennuslain 9 §:n 1 momentin mukaan kaavan tulee perus-
tua kaavan merkittavat vaikutukset arvioivaan suunnitteluunja sen edellyt-
tamiin tutkimuksiinja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettaessa ote-
taan huomioon kaavan tehtavaja tarkoitus.

Maankaytto-ja rakennuslain 9 §:n2 momentin mukaan kaavaa laadittaessa
on tarpeellisessa maarin selvitettava suuimitelmanja tarkasteltavien vaihto-
ehtojen toteuttamisen ymparistovaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntata-
loudelliset, sosiaaliset, kulttuurisetja muut vaikutukset. Selvitykset on teh-
tava koko silta alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia
vaikutuksia.

Maankaytto- ja rakennuslain 24 §:n2 momentin mukaan maakunnan suun-
nittelussaja muussa alueiden kayton suunnittelussa on huolehdittava valta-
kunnallisten alueidenkayttotavoitteiden huomioon ottamisesta siten, etta
edistetaan niiden toteuttamista.

Maankaytto-ja rakennuslain 50 §:n1 momentin mukaan alueiden kayton
yksityiskohtaistajarjestamista, rakentamistaja kehittamista varten laaditaan
asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoi-
tuksia vartenja ohjata rakentamistaja muuta maankayttoa paikallisten olo-
suhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvan rakentamistavan, olemassa
olevan rakennuskannan kayton edistamisenja kaavan muun ohjaustavoit-
teen edellyttamalla tavalla.

Maankaytto-ja rakennuslain 54 §:n1 momentin mukaan asemakaavaa laa-
dittaessa on maakuntakaavaja oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava huo-
mioon siten kuin siita edella saadetaan.
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Maankaytto-ja rakennuslain 54 §:n2 momentin mukaan asemakaava on
laadittava siten, etta luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselleja viih-
tyisalle elinymparistolle, palvelujen alueelliselle saatavuudelleja liikenteen
jarjestamiselle. Rakennettua ymparistoaja luonnonymparistoa tulee vaalia
eika niihin liittyvia erityisia arvoja saa havittaa. Kaavoitettavalla alueella tai
sen lahiymparistossa on oltava riittavasti puistoja tai muita lahivirkistyk-
seen soveltuvia alueita.

Maankaytto-jarakennusasetuksen 1 §:n 1 momentin mukaan maankaytto-
ja rakennuslain (132/1999) 9 §:ssatarkoitettuja kaavan vaikutuksia selvitet-
taessa otetaan huomioon aikaisemmin tehdyt selvitykset seka muut selvitys-
ten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Saman momentin 5 kohdan mukaan
selvitysten on annettava riittavat tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman
toteuttamisen merkittavat valittomatja valilliset vaikutukset kaupunkiku-
vaan, maisemaan, kulttuuriperintoonja rakennettuun ymparistoon.

Valtioneuvoston 14.12.2017 valtakunnallisista alueidenkayttotavoitteista
antaman paatoksen kohdan 3.4 " Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympa-
risto seka luonnonvarat" tavoitteiden mukaan huolehditaan valtakurmalli-
sesti arvokkaiden kulttuuriymparistojenja luonnonperinnon arvojen turvaa-
misesta.

Oikeudellinen arviointi

Osallistuminen ja vuorovaikutus

Kiinteisto Oy Koskenkulma on esittanyt valituksessaan, etta kaavoitusme-
nettelyssa on virheellisesti ja puolueellisesti suosittu Rakennusliike Evalahti
Oy:ta kuulematta muita osallisia, kuten valittajayhtiota samanarvoisesti ja
samanaikaisesti. Kaavaa on valmisteltujatkuvasti kaavasta hyotya hakevan
rakennusliikkeen edustajan kanssa. Jouhkin valituksen mukaan asiantunti-
joidenja osallisten lausunnotja mielipiteet on sivuutettu. Paatoksentekijoi-
den asiakirjoista ovat puuttuneet alkuperaiset muistutukset liitteineen seka
kaavoitusaloite valtakirjoineen.

Kaupunginhallituksen lausunnon mukaan kaavamuutos on valmisteltu nou-
dattaen laissa saadettya kaavoitusmenettelya. Lausunnostaja kaupunginval-
tuuston paatospoytakirjasta kay ilmi, etta asemakaavaluonnosja siihen liit-
tyvat asiakirjat on pidetty yleisesti nahtavilla 23.11.2018 - 4.1.2019 kau-
pungintalolla kaavoitustoimen tiloissaja kaupungin intemet-sivuilla. Osalli-
sille on lahetetty 16.11.2018 kutsut luonnosvaiheen esittelytilaisuuteen, joka
on pidetty 23.11.2018. Luonnoksesta on annettu kuusi lausuntoaja 24 mie-
lipidetta, jotka vastineineen ovat olleet luettavissa kaavaselostuksen liit-
teena 3 olevasta vuorovaikutusraportista. Asemakaavaehdotus on ollut nah-
tavilla 8.4.2019 - 8.5.2019. Nahtavilla olosta on ilmoitettu kuulutuksella,
joka onjulkaistu paikallisessa sanomalehdessa Uutisvuoksessa, virallisella
ilmoitustaululla seka kaupungin intemet-sivuilla. Asemakaavaehdotuksesta
onjarjestetty kaikille avoin keskustelutilaisuus 13.6.2019. Kaupunginval-
tuuston esityslistan liitteena on ollut kaavakartta 290519, kaavaselostus
290519, osallistumis-ja arviointisuunnitelma, poistuva kaava, havainne-
kuva 110319 javuorovaikutusraportti 150819. Esityslistan esittelytekstissa
on todettu, etta Rakennusliike Evalahti Oy edustajanaan Jukka Evalahti on
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hakenut Kiinteisto oy Napinkulman valtuuttamana kaavamuutosta korttelin
21 tontille 8.

Lausunnon mukaan sidosryhmaneuvottelut on kayty muun muassa kaava-
aloitteen tekijanja hankkeeseen ryhtyvan kanssa. Neuvotteluissa, joita on
ollut viisi 4.5.2018 - 9.1.2019 valisena aikana, on pyritty muodostamaan
nakemys tontille soveltuvasta rakennusoikeudestaja kaavaratkaisusta
kaava-aloitteen tekijan eli Rakennusliike Evalahden kanssa, joka on osal-
taan edustanut alueen maanomistajaa. Neuvotteluissa on kayty lapi hank-
keen tavoitetta, aikatauluja, konseptisuunnitelmavaihtoehtoja, kaavaluon-
nosta seka luonnoksesta saatuja palautteita. Sidosryhmaneuvotteluissa sel-
vitetaan maanomistajan mahdollisuudet toteuttaa kaavamuutoksen aiheutta-
mat toimenpiteet. Naita neuvotteluja ei voida verrata kaavaprosessin mukai-
seen vuorovaikutukseen.

Jouhkin valituksenjohdosta antamassaan lisalausunnossa kaupunki on esit-
tanyt muun ohessa, etta kaikki kaavamuutokseen liittyvat asiakirjat, mukaan
lukien osallisten mielipiteetja muistutukset seka kaava-aloite, ovat olleet
paatoksentekijoiden saatavillaja tarkemmin tutustuttavana heidan niin halu-
tessaan.

Hallinto-oikeus toteaa, etta kaavan valmisteluun liittyvasta vuorovaikutus-
prosessista saadetaan tyhjentavasti maankaytto-ja rakennuslaissaja -ase-
tuksessa. Osallisille on annettu seka kaavan valmistelu- etta ehdotusvai-
heessa mahdollisuus osallishia kaavan valmisteluun seka lausua kirjallisesti
mielipiteensa asiasta siten kuin maankaytto- ja rakennuslaissa saadetaan.
Kaavoitusmenettelyn vuorovaikutteisuuttaja osallistumisoikeuksia koske-
vat saannokset eivat merkitse sita, etta kunnan tulisi muuttaa kaavan sisal-
toa osallisen mielipiteessa esitetyn mukaiseksi. Kaavan laatimiseen liittyy
usein erilaisten nakemysten yhteensovittamista, eika vuorovaikutus voi aina
johtaa kaikkien esitettyjen kannanottojen huomioon ottamiseen. Kunnalla
on lisaksi itsehallintonsa nojalla laaja harkintavalta kaavan sisallon suhteen,
kunhan kaava tayttaa laissa saadetyt kaavan sisaltovaatimukset. Kunnanval-
tuutetuilla on myos harkintavaltaa sen suhteen, onko heidan paatettavakseen
tuleva asia riittavasti valmisteltu, ja valtuutetut voivat tarvittaessa pyytaa
ennen paatoksen tekemista nahtavakseen muitakin kuin esityslistaan liitet-
tyja asiakirjoja. Kaavoitusmenettely ei ole ollut lainvastainen silla Kiin-
teisto Oy Koskenkulman esittamalla pemsteella, etta Imatran kaupunki on
kaynyt kaavoitusmenettelyn alkuvaiheessa lakisaateisen osallistumis-ja
vuorovaikutusmenettelyn rinnalla kaavamuutosalueen maanomistajan edus-
tajanja kaavamuutoksen mahdollisesta toteuttamisesta kaytannossa vastaa-
van rakennusliikkeenja eraiden muiden tahojen kanssa sidosryhmaneuvot-
teluja kaavahankkeeseenja kaavan toteuttamiseen liittyvista seikoista. Vali-
tuksenalainen kaavamuutos ei ole lainvastainen kaavapaatoksen valmiste-
lusta, osallistumisestajavuorovaikutuksesta esitettyjen valituspemsteiden
pemsteella.
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Vaikutusten selvittdminenja asemakaavan sisdlto

Valitusperusteet

Kiinteisto Oy Koskenkulma on esittanyt valituksessaan, etta kaavamuutok-
sen vaikutuksia lahella olevan valtakunnallisesti arvokkaan kulttuurihistori-
allisen alueen arvoihin ei ole tutkittuja arvioitu riittavasti. Tontin rakennus-
oikeutta on nostettu yli kaksinkertaiseksi nykyiseen nahdenja rakennuksen
korkeutta on nostettu merkittavallaja ymparistoon vaikuttavalla tavalla
seka kiinteistonomistajien yhdenvertaisuuttaja valtakurmallisesti arvokkaan
kulttuuriympariston maisemaa loukkaavalla tavalla. Kaavassa osoitetulle
rakennustehokkuudelleja kerrosluvulle ei ole esitetty toiminnallista tai kau-
punkikuvallista syyta. Kaavasta puuttuvat rakentamisen toteutuksen laatu-
kriteerit.

Jouhkin valituksen mukaan asianmukaisia arviointeja kaavan vaikutuksista
ei ole tehty. Uudisrakennuksen vaikutus kavelykatu Koskenpartaaseenja
vastapaiseen vanhaan arvokkaaseen pankkirakeimukseen onjaanyt arvioi-
matta. Kaavamuutos ei tayta terveellisyyden eika turvallisuuden vaatimuk-
sia eika toteuta laadukastaja viihtyisaa kaupunkiymparistoa eika kaunistaja
esteettisesti korkeatasoista kaupunkikuvaa. Siina ei ole otettu huomioon
alueen arvokasta rakennettua ymparistoa, valtakunnallisesti merkittavaa
kulttuuriymparistoa eika laheista kansallismaisemaa. Kaavan mahdollis-
tama liian suuri rakennusmassa ei sovellu mittakaavaltaan ymparistoonsaja
vaarantaa alueen arvot. Kaavassa ei ole riittavia rakennushankkeen toteutta-
mista ohjaavia maarayksia.

Kaupunginhallituksen lausunnot

Kaupunginhallituksen lausunnon mukaan kaavoituksen pohjaksi on laadittu
kaupunkikuvallinen tarkasteluja sen pohjalta on tarkasteltu alueelle sopivaa
rakentamisen maaraa seka rakennuksen sovittamista kaupunkikuvaanja
ymparistoon (Tengbom Oy, 2018). Asemakaavan pohjaksi laaditussa kon-
septisuunnitelmassa on tarkasteltu esimerkkikeinoja, joiden avulla rakennus
saadaan paremmin sopeutumaan viereisiin matalampiin rakennuksiin. Kaa-
vaselostuksessa on tarkasteltu kaavan vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen
ja taajamakuvaan. Laadukkaallaja ympariston ominaispiirteet huomioivalla
suunnittelulla seka toteutuksella rakennus sopeutuu ymparistoonsaja muo-
dostaa kaupunkikuvallisen maamerkin kavelykadun alkuun. Imatran kau-
pungin sfa-ategiassa Imatrankosken alue on linjattu kaupungin keskustaksi.
Kaupungin vaestorakenne tulee muuttumaan huomattavasti siten, etta yli
70-vuotiaiden osuus kasvaa merkittavastija heidat tulee saada mahdollisim-
man lahelle palveluja. Ilmastonmuutos huomioiden on tarkeaa vahentaa yk-
sityisautoilun tarvetta. Napinkulman kaavamuutoksessa ei ole kyse kaava-
alueen maanomistajan saattamisesta muita edullisempaan asemaan, vaan
tarkoituksenmukaisuusharkinnasta. Maanomistajien kaava-aloitteet, jotka
mahdollistavat keskustan kehittamisenjajoiden myota useampi kaupunki-
lainen paasee asumaan palveluiden laheisyyteen, ovat kaupungin strategisen
linjauksen mukaisia. Aloitteiden pohjalta voidaan muuttaa vanhaa kaavaa
vastaamaan kaupungin tarvetta keskustakehitykselle arvioimalla rakennus-
oikeuden maaraa keskusta-alueen tehokkaammaksi kayttamiseksi esimer-
kiksi kerroslukua kasvattamalla.
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Jouhkin valituksen johdosta antamassaan lisalausunnossa kaupunki on to-
dennut muun ohessa, etta kaavamuutos mahdollistaa erilaiset, hyvaksyttavat
tavat toteuttaa kaava. Vaikutelmaa rakennuksen korkeudesta voidaan ma-
daltaa porrastamalla ylimmat kerrokset. Vaikka asemakaavamuutos on ra-
kennusala-ja muilta kaavamerkinnoiltaanjoustava, sen toteuttamisessa tah-
dataan laadukkaaseen ymparistoon. Imatran paivitetyssa ilmasto-ohjelmassa
"Hiilineutraali Imatra" on asetettu tavoitteetja toimenpiteet ilmastotyolle.
Kaupunki pyrkii kaavoituksella ohjaamaan Imatrankosken keskustaajalan-
kulku- ja pyorailykeskustaksi.

Kaavaselostus ja muu kaava-aineisto

Kaavaselostuksessa on todettu vaikutuksista rakennettuun ymparistoon seu-
raavaa. Tontin sijainti on kaupunkikuvallisesti keskeinen. Nykyinen kaksi-
kerroksinen liikerakennus on ymparistossa sijaitsevia rakennuksia mata-
lampi eika vastaa kaupunkikuvallisia tavoitteita. Asemakaava mahdollistaa
tontin rakennusoikeuden seka kerrosluvun merkittavan kasvun. Uusi enin-
taan kuusikerroksinen rakennus muodostaa maamerkin Koskenpartaan ka-
velykadun alkuunja toimii nakyman keskipisteena Imatrankoskentielta saa-
vuttaessa. Lahikorttelissa, Einontiella, on vuonna 2018 valmishinut osin
seitsemankerroksinen rakennus. Lahiympariston kaupunkikuva on hyvin
moni-ilmeistaja eriaikoina rakennetut rakennukset edustavat omaa tyyli-
suuntaansa. Yhtenaista ilmetta edustavat vaaleat, osin punatiiliset julkisivut
seka vaakasuuntaiset ikkunanauhat. Muodostuvaan kaupunkikuvaan voi-
daan vaikuttaa ymparistoon soveltuvalla rakennuksen muotokielella, mate-
riaaleilla, varityksellaja aukotuksella. Asemakaavoituksen pohjaksi laadi-
tussa konseptisuunnitelmassa on tarkasteltu esimerkkikeinojajoiden avulla
rakennus saadaan sopeutumaan viereisiin, matalampiin rakennuksiin seka
muodostetaan mielenkiintoista kaupunkitilaa.

Selostuksen mukaan Imatran Valtionhotelli sijaitsee 100-150 metrin paassa
etelassa. Uudisrakennusja Valtionhotelli hahmottuvat samassa nakymassa
ainoastaan Tainionkoskentieta saavuttaessaja vasta lahes risteysalueelta.
Talloinkin Valtionhotelli muodostaa selkeasti oman kokonaisuutensa vehre-
aan puistoymparistoon Helsingintien vastakkaiselle puolelle. Kesaaikaan
Valtionhotelli peittyy tasta suunnasta katsottuna lehtipuiden taakse. Kaavan
toteutus ei vaaranna Valtionhotellin kulttuurihistoriallista arvoa. Valtionho-
tellilta tarkasteltuna erottuu Helsingintien varren rakennusrivi puiston taus-
talla. Uusi rakeimusjaa puustonja osin Torkkelinkadunja Helsingintien va-
lissa olevien rakennusten taakse. Rakennus nousee tassa nakymassa ny-
kyista huomattavasti korkeammaksi. Rakennus nakyy nykyisen rakennuk-
sen tavoin tontin edustalla olevaan osaan Kruununpuistoaja rajaa sen luo-
teisreunan nakymia osana Helsingintienja Tainionkoskentien varren raken-
nuksia. Rakennus nakyy osittain Imatrankoskentielle, kosken edustalla ole-
valle sillalle. Suurin osa rakennuksesta peittyy puuston taakse koskinaky-
massa. Koskenpartaan vastakkaisella puolella sijaitseva entinen Kansallis-
pankintalo aumattuine saterikattoineen muodostaa kavelykadun paan toisen
merkkirakennuksenja kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen funkkisraken-
nuskokonaisuuteen. Uudisrakennuksen seinien seka katon muodoillaja viis-
teilla on mahdollista sovittaa uudisrakennusta Kansallispankin muotokie-
leenja siten muodostaa kaupunkikuvaltaan yhtenaista katunakymaa seka
vahentaa kulttuuriymparistoon kohdistuvia vaikutuksia.



18(23)

Tengbom Arkkitehdit Oy on laatinut 12.9.2018 paivatyn raportin "Napin-

kulman ak-muutos, Luonnoksetja konseptisuunnitelma". Raportti kasittaa
kaupunkikuvaselvityksen ja konseptisuunnitelman. Kaupunkikuvaselvityk-
sessa on kuvattu kaavamuutoksen lahtotilanne esittelemalla muutosalueen
sijainti sanallisesti, kahdella kartallaja vanhalla valokuvalla, alueen nyky-
tila kahdeksalla valokuvallaja kartalla, johon on merkitty kuvaussuunnat,
seka alueen kaupunkikuva kartalla, siihen liittyvalla lyhyella sanallisella
kuvauksellaja tarkeita nakymia osoittavalla kartalla. K-onseptisuunnitelma
kasittaa kolme luonnosvaihtoehtoa A, B ja C, joista kustakin on esitetty ase-
mapiirros, mitoitusja nakymat neljasta suunnasta seka ilmakuvasovitus.
Vaihtoehdon A kokonaiskerrosala on 8 375 kerrosneliometriaja vaihtoeh-
don B 7 980 kerrosneliometria. Kummassakin vaihtoehdossa rakennuksen
paamassa on osittain viisi- ja osittain seitsemankerroksinen. Vaihtoehdon C
kokonaiskerrosala on 6 200 kerrosneliometriaja rakennuksessa on kaksi
paamassaa, joista toinen on viisi- ja toinen kuusikerroksinen. Lisaksi rapor-
tissa on konseptisuunnitelma nimeamattomasta vaihtoehdosta, jonka koko-
naiskerrosala on 8 470 kerrosneliometriajajossa rakennuksen paamassa on
osittain viisi-ja osittain seitsemankerroksinen. Tasta vaihtoehdosta on esi-
tetty asemapiirros, pohjakuvat maantasokerroksesta, kellarikerroksestaja
pemskerroksesta, massamallikuvat neljasta eri suunnasta seka viistoku-
vaupotus.

Kaava-asiakirjoihin sisaltyy lisaksi Arkkitehtuuritoimisto Riittaja Kari
Ojala Oy:n laatimat kolme havainnekuvaa kaavan mahdollistamasta yhtena
massana rakennetusta kuusikerroksisesta rakennuksesta. Kaksi havainneku-
vaa on sovitettu valokuviin, jotka on otettu rakennuspaikan lahelta Helsin-
gintien suuntaisesti, kummastakin suunnasta, ja yksi viistokuvaan, joka on
otettu idan suunnasta.

Etela-Karjalan museo on todennut kaavaluonnoksesta 21.12.2018 antamas-
saan lausunnossa muun muassa, etta Imatran kulttuurihistorialliselle merkit-
tavalle kaupunkikuvalle on eduksi uudisrakennuksen alisteisuus Valtionho-
tellille seka korkeudeltaan etta arkkitehtonisilta yksityiskohdiltaan. Alue
tarvitsee enemman vuoropuhelua laheisten monumenttirakennusten kanssa,
ilmavuutta, konstailemattomuuttaja arkkitehtonisten yksityiskohtien hieno-
varaisuutta. Museon kasityksen mukaan uudisrakennuksen hahmo on kaik-
kiaan liian raskas seka runkosyvyydeltaan etta korkeudeltaan kyseiselle pai-
kalle. Kaavaehdotuksesta 8.5.2019 antamassaan lausunnossa Etela-Karjalan
museo on todennut edelleen, etta kuusikerroksisena koko tontin tayttavana
uudisrakennus tulisi hallitsemaan epasuhtaisena Imatrankosken historiallista
kaupunkikuvaa.

Hallinto-oikeudenkatselmushavainnot

Hallinto-oikeuden katselmuksessa tehtyjen havaintojen mukaan Imatran-
kosken partaalla sijaitseva Valtionhotelli hallitsee Imatrankosken maisemaa
ja kaupunkikuvaa linnamaisella massiivisuudellaanja ymparistostaan poik-
keavalla koristeellisella ulkoasullaan Helsingintielta seka Helsingintien,
Koskenpartaan, Tainionkoskentienja Imatrankoskentien risteysalueeltaja
sen laheisyydesta tarkasteltuna. Asemakaavan muutoksen mahdollistama
uudisrakennusjaValtionhotelli nakyisivat samassa maisemakuvassa sel-
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keimmin Tainionkoskentielta risteysaluetta lahestyttaessa, mutta myos Kos-
kenparras-kadun risteysalueen puoleisessa paassaja Imatrankoskentieta
kosken lansipuolelle saavuttaessa. Asemakaavamuutoksen mahdollistama
rakennus nakyisi Valtionhotellin koillisosiin, hotellin pihapiiriinja sen poh-
joispuoliselle puistoalueelle. Havaintojen mukaan Tainionkoskentien varren
rakennukset Heikinkadulta Koskenparras-kadun paassa olevaan suojeltuun
rakennukseen saakka muodostavat korkeudeltaan yhtenaisen nelikerroksis-
ten rakennusten massan kadun varteen. Myos Helsingintien, Koskenpartaan
ja Einonkadun rajaamalla alueella olevat rakennukset ovat enintaan neliker-
roksisia lukuun ottamatta uutta osoitteessa Einonkatu 6 sijaitsevaa korke-
ampaa porrastettua kerrostaloa. Tama rakennus on kuitenkin korttelialueen
sisalla siten, ettei sen havaittu erottuvan korkeudeltaan kaupunkikuvassa
Valtionhotellin laheisyydesta tarkasteltuna.

Valituspemsteiden arviointi

Hallinto-oikeus toteaa, etta kaavoitettavan alueen tulee muodostaa riittava
suunnittelullinen kokonaisuus. Tasta syysta maankayttoa tulisi lahtokohtai-
sesti tarkastella yhta pienialaista tonttia laajemmin. Hallinto-oikeus kuiten-
kin toteaa, etta korkeimman hallinto-oikeuden antamista vuosikirjaratkai-
suista ICHO:2017:31 ja KHO:2017:202 ilmenevalla tavalla myos pienialai-
sen asemakaavan muutoksen yhteydessa on sinansa mahdollista osoittaa
ymparoivaan rakentamiseen nahden tehokkaampaa rakentamista, mikali te-
hokkaamman rakentamisen vaikutuksia on selvitetty riittavasti ja sille on
maaiikaytolliset pemsteet. Samalla on kiinnitettava huomiota Suomen pe-
rustuslain 6 §:stailmenevaan yhdenvertaisuusperiaatteeseen, jota on nouda-
tettava myos keskusta-alueita kaavoitettaessa. Periaate edellyttaa muun
ohella, ettei alueiden omistajia aseteta kaavassa toisistaan poikkeavaan ase-
maan, ellei siihen kaavan sisaltoa koskevat saannokset huomioon ottaen ole
maankaytollisia perusteita.

Hallinto-oikeus toteaa kysymyksessa olevaa asemakaavan muutosta varten
laadituista kaupunkikuvallisista selvityksista, etta Tengbom Arkkitehdit
Oy:n "Luonnoksetja konseptisuunnitelma" -raportti sisaltaa varsinaisen
kaupunkikuvallisen tarkastelun vain kaavamuutosalueen nykytilastaja sen-
kin melko suppeasti. Valituksenalaisen asemakaavamuutoksen mahdollista-
mista enintaan kuusikerroksisista vaihtoehdoista raportissa on havainnollis-
tettu vain vaihtoehtoa C, joka koostuu kahdesta erillisesta rakennusmas-
sasta, joista suurempi on viisikerroksinenja pienempi kuusikerroksinen.
Kaikissa konseptisuunnitelman vaihtoehdoissa esitystapa on viitteellinenja
pelkistettyja esitystapa havainnollistaa hallinto-oikeuden arvion mukaan
heikosti uudisrakennuksen kaupimkikuvallisiaja maisemallisia vaikutuksia.
Arkkitehtuuritoimisto Riittaja Kari Ojala Oy:n laatimat kolme valokuva-
sovitetta havainnollistavat vain yhta kaavan mahdollistamaa toteutusvaihto-
ehtoa eli yhtena massana rakennettua kuusikerroksista rakennusta. Kaupun-
kikuvallista tarkastelua on taydennetty kaavaselostuksen vaikutusarvioin-
nissa, jossa on arvioitu kaavamuutoksen vaikutuksia alueen kaupunkiku-
vaan ja kulttuurihistorialliseen ymparistoon. Arvioinnin mukaan kaupunki-
kuvaan voidaan vaikuttaa rakennuksen muotokielella, materiaaleilla, vari-
tyksellaja aukotuksella.
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Hallinto-oikeus arvioi asemakaavamuutoksen toteuttamisen kaupunkikuval-
lisiaja kulttuurihistoriallisia vaikutuksia koskevan selvitysaineiston olevan
suppeaja osittain pelkistetty. Kaupunginhallituksen lisalausunnossa on ko-
rostettu sita, etta kaavamuutos mahdollistaa erilaiset, hyvaksyttavat tavat
toteuttaa kaava. Rakennuksen sijaintia koskee vain kaavamaaraysjonka
mukaan rakennuksen Koskenpartaan puoleisen ensimmaisen kerroksen jul-
kisivun tulee olla samassa linjassa kiinteiston 153-12-21-9 julkisivun
kanssa. Rakennuksen ulkoasua koskevat sisaanvedettyja tai ranskalaisia
parvekkeitaja niiden lasittamista koskevat maarayksetja maaraykset, joi-
den mukaanjulkisivujen yleissavyn tulee olla vaaleaja massa tulee rytmit-
taajulkisivun porrastuksin, vari- tai materiaalivaihteluinja elementtisaumat
sovittaa arkkitehtuuriin. Kaavamaaraysten valjyys huomioon ottaen kaava-
muutos mahdollistaa lukuisia erilaisia korkeudeltaan, massoittelultaan, va-
reiltaanja materiaaleiltaan seka sijainniltaan tontilla vaihtelevia rakennuk-
sen tai rakennusten toteutustapoja, ja tahan nahden kaavan toteuttamisen
kaupunkikuvallisetja maisemalliset vaikutukset olisivat lopullisesti arvioi-
tavissa vasta sitten, kunjokin kaavan sallimista vaihtoehdoista on valittu
toteutettavaksi. Kysymyksessa olevassa kaavahankkeessa, jossa suunnitte-
lualueelle tapahtuvan rakentamisen vaikutukset ulottuvat alueen viereiselle
tai sen laheisyydessa olevalle huomattavia valtakunnallisiaja lisaksi maa-
kunnallisia rakennettuun ymparistoon liittyvia arvoja omaavalle alueelle,
kaavan toteuttamisen vaikutusten arvioinnin tulee hallinto-oikeuden arvion
mukaan ollajo kaavaa laadittaessa yksityiskohtaisempi eika pelkastaan viit-
teellinen kuten valituksenalaista kaavaa varten tehty arviointi.

Hallinto-oikeus arvioi, etta mahdollisuudet osoittaa vastaava rakentamisen
maaraja kerrosluvun lisaaminen Imatrankosken asemakaava-alueella seka
tallaisten asemakaavamuutosten vaikutukset olisi tullut selvittaa kaavamuu-
tosta laadittaessa laajemmin. Tassa arviossaan hallinto-oikeus on ottanut
huomioon sen, etta kaupunginhallituksen lausunnon mukaan kaupungin
strategisten linjausten mukaista on muuttaa voimassa olevaa Imatrankosken
asemakaavaa muidenkin maanomistajien kaava-aloitteiden pohjalta saman-
suuntaisesti kuin valituksenalaisessa kaavamuutoksessa on tehty, seka sen,
etta valituksenalaista asemakaavan muutosta varten laaditut selvitykset kos-
kevat vain kaavamuutosalueella tapahtuvan rakentamisen aiheuttamia vai-
kutuksia lahiymparistoon. Hallinto-oikeus on ottanut tassa arvioinnissaan
huomioon viela kaavamuutosalueen lahialueen luonteen kansallismaisema-
alueena seka viereistenja lahialueiden kulttuurihistoriallisetja kaupunkiku-
valliset arvotja kysymyksessa olevalla pienialaisella asemakaavan muutok-
sella sallittavan rakentamisen maaranja kerrosluvun merkittavan lisayksen.

Kaavamuutoksella osoitettavaa aiempaa yli kaksinkertaisesti suurempaa ra-
kennusoikeutta on pemsteltu silla, etta rakennushanke tiivistaa osaltaan alu-
een kaupunkirakennetta. Kaupungin keskustan tiivistaminen on myos Imat-
ran kaupungin strategianja ilmasto-ohjelman mukaista. Hallinto-oikeus to-
teaa, etta kysymyksessa olevalla Imatrankosken keskusta-alueella on edella
mainittujen tavoitteiden valossa ollut sinansa lahtokohtaisesti maankaytolli-
set pemsteet osoittaa tiiviimpaa rakentamista kuin mita kaavamuutosalu-
eelle tai sen lahialueille Helsingintien ja Tainionkoskentien lansipuolelle
rakentuneille tonteille on toteutunut. Kaavamuutoksella sallittu lisarakenta-
minen sijoittuu seka Helsingintien etta Koskenparras-kadun varteenja erot-
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tuu kaupunkikuvallisesta kokonaisuudesta selvasti Imatrankosken, Valtion-
hotellinja Kruununpuiston suuntaan samoin kuin kavelykatu Koskenpar-
taanja Tainionkoskentien suuntaan. Asemakaavan muutokseen ei sisally
ehdottomia maarayksia uudisrakennuksen massoittelusta tai massan eri
osien korkeudesta. Kaavamaarayksia ei ole annettu rakennuksen varityk-
sestajulkisivun vaaleaa yleissavya lukuun ottamatta eika rakeimuksessa
kaytettavistajulkisivumateriaaleista. Muitakaan rakennuksen muotoa tai
ulkoasua koskevia maarayksia ei ole annettu, lukuun ottamatta parvekkei-
den rakennetta, rakennusmassan rytmittamistaja elementtisaumojen sovitta-
mista rakennuksen arkkitehtuuriin koskevia maarayksia. Hallinto-oikeus
arvioi, etta asemakaavan muutos ei tayta talta osin maankaytto-ja rakennus-
lain 50 §:ssasaadettya asemakaavan tarkoitusta uudisrakentamisen ohjaa-
miseksi paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan seka kulttuu-
riymparistoarvojen vaalimisen edellyttamalla tavalla.

Hallinto-oikeus arvioi katselmuksella tehtyjen havaintojenja kaava-asiakir-
joissa esitettyjen havaiimekuvienja massamallikuvien perusteella, etta kaa-
vamuutos saattaa ennalta arvioiden heikentaa kysymyksessa olevaa, valta-
kunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriymparistonja maisema-alueen
muodostamaa valtakunnallisesti merkittavaa kaupunkikuvallistaja kulttuu-
rihistoriallista kokonaisuutta seka Koskenparras-kavelykadun kaupunkiku-
vaaja viereisen maakunnallisesti kulttuurihistoriallisesti merkittavan raken-
nuksen arvoa maankaytto-ja rakennuslain 54 §:ssaasemakaavalle asetettu-
jen sisaltovaatimusten vastaisesti, koska rakentamisen sijaintia tontilla, ra-
kennuksen korkeutta, massoittelua, varitystaja materiaaleja ei ole ohjattu
riittavasti asemakaavamaarayksin. Naissa oloissa kaavamuutoksen sisallon
laillisuutta ei ole syyta arvioida toisin silla pemsteella, etta asemakaava-
maaraysten mukaan rakennuksen suunnittelussaja toteutuksessa tulee kiin-
nittaa erityista huomiota kaupunkikuvaanja etta rakennuksen tulee olla ark-
kitehtuuriltaan korkealaatuinen tai etta kaavamuutos maamyksineen mah-
dollistaa myos kaupunkikuvalliset, maisemallisetja kulttuurihistorialliset
arvot huomioon ottavan toteutuksen.

Katselmuksella tehtyjen havaintojenja karttatarkastelun perusteella asema-
kaavan muutoksen kohteena oleva tontti ei poikkea olennaisesti sen lounais-
puolella Helsingintien varrella, pohjoispuolella Koskenpartaan varrellaja
koillispuolella Tainionkoskentien varrella sijaitsevista tonteista kooltaan,
muodoltaanja rakennettavuudeltaan. Asemakaavan muutoksesta saattaa si-
ten seurata myos se, etta maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun vaati-
muksenjohdosta alueen kaupunkikuvaja kulttuurihistoriallisetja maise-
malliset arvot saattaisivat heikentya siita huolimatta, etta muita kaavamuu-
tosalueen laheisyydessa olevia tontteja mahdollisesti koskevia kaavamuu-
toshankkeita kasiteltaessa on otettava huomioon asemakaavan sisaltovaati-
mukset, jotka velvoittavat rakennetun ymparistonja sen kaupunkikuvan
vaalimiseen ja kieltavat rakennetun ympariston arvojen havittamisen.

Johtopaatos

Valituksenalainen asemakaavan muutos ei ohjaa kaavan sallimaa rakenta-
mista maankaytto- ja rakennuslain 50 §:ssatarkoitetulla, kaavamuutosalu-
eenja sen lahiympariston olosuhteiden edellyttamalla tavalla, eika kaava-
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muutoksen toteuttamisen vaikutuksia ole arvioitu maankaytto-ja rakennus-
lain 9 §:nedellyttamalla tavalla riittavasti kaupunkikuvaan, maisemaan,
kulttuuriperintoonja rakennettuun ymparistoon kohdistuvien merkittavien
vaikutusten osalta. Kaavamuutosta laadittaessa olisi lisaksi tullut maan-
omistajien tasapuolinen kohtelu huomioon ottaen selvittaa laajemmin vas-
taavan rakentamisen maaranja kerrosluvun lisaamisen mahdollisuudet ja
vaikutukset alueella. Asemakaavan muutoksen toteuttaminen saattaa ennalta
arvioiden heikentaa kaavamuutosalueen lahialueiden kaupunkikuvaa seka
maisemallisiaja kulttuurihistoriallisia arvoja maankaytto-ja rakennuslain
54 §:ssaasemakaavalle asetettujen sisaltovaatimusten vastaisesti. Valituk-
senalainen asemakaavan muutos on naista syista kumottava maankaytto-ja
rakennuslain vastaisena. Asian nain paattyessa lausuminen valittajien
muista valituspemsteista on tarpeetonta.

Oikeudenkayntikuluvaatimukset

Kiinteisto Oy Koskenkulma on vaatinut, etta Imatran kaupunki on velvoi-
tettava korvaamaan sen oikeudenkayntikulut 5690 eurollaja Kiinteisto Oy
Napinkulma sen vastineen laatimisesta aiheutuneet oikeudenkayntikulut
120 eurolla, molemmat maarat korkolain mukaisine viivastyskorkoineen.
Imatran kaupunginhallituksen lausunnossaja lisalausunnossa on vaadittu,
etta valittajat on velvoitettava korvaamaan Imatran kaupungin oikeuden-
kayntikulut laillisine korkoineen.

Hallintolainkayttolain 74 §:n1 momentin mukaan asianosainen on velvolli-
nen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkayntikulut kokonaan tai
osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuu-
tonta, etta tamajoutuu pitamaan oikeudenkayntikulunsa vahinkonaan. Mita
tassa pykalassaja 75 §:ssasaadetaan asianosaisesta, voidaan soveltaa myos
paatoksen tehneeseen hallintoviranomaiseen. Pykalan 2 momentin mukaan
harkittaessajulkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava erityi-
sesti huomioon, onko oikeudenkaynti aiheutunut viranomaisen virheesta.
Pykalan 3 momentin mukaan yksityista asianosaista ei saa velvoittaa kor-
vaamaanjulkisen asianosaisen oikeudenkayntikuluja, ellei yksityinen asian-
osainen ole esittanyt ilmeisen pemsteetonta vaatimusta.

Asiassa on kysymys Imatran kaupunginvaltuuston paatoksesta. Kiinteisto
Oy Napinkulmaa on kuultu hallinto-oikeudessa kaavamuutosalueen maan-
omistajana. Hallinto-oikeus arvioi, ettei ole kohtuutonta, etta Kiinteisto Oy
Koskenkulma saa pitaa Kiinteisto Oy Napinkulmaan kohdistuvat oikeuden-
kayntikulunsa vahinkonaan.

Hallinto-oikeus hylkaa Imatran kaupungin oikeudenkayntikuluvaatimuksen,
koska valittajat eivat ole esittaneet ilmeisen perusteetonta vaatimusta.

Hallinto-oikeus on kumonnut valituksenalaisen paatoksen lainvastaisena
muun muassa Kiinteisto Oy Koskenkulman valituksesta. Hallinto-oikeus
arvioi, etta on kohtuutonta, jos osakeyhtio joutuu pitamaan oikeudenkaynti-
kulunsa kokonaan vahinkonaan. Hallinto-oikeus arvioi, etta asian hoitami-
seen liittyvista tarpeellisista toimenpiteistajohtuvien kohtuullisten oikeu-
denkayntikulujen maara on 1680 euroa.
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Sovelletut oikeusohjeet

Muutoksenhaku

Pemsteluissa mainitut seka
Hallintolainkayttolaki 34 §2 momentti (586/1996)
Maankaytto-ja rakennusasetus 30 § Ija 2 momenttija 32 §
Kuntalaki 135 § 1 momentti
Laki oikeudenkaynnista hallintoasioissa 125 §ja126 §

Maankaytto- ja rakennuslain 191 §:n4 momentin mukaan tahan paatokseen
ei ole muilla kuin kunnalla oikeutta hakea muutosta. Maankaytto-ja raken-
nuslain 188 §:n 1 momentin mukaan kunta saa hakea muutosta valittamalla
vain, jos korkein hallinto-oikeus myontaa valitusluvan.

Valitusosoitus on liitteena (HOL valituslupa, julkipano).

Paatoksen ovat tehneet hallinto-oikeudenjasenet Riikka Tiainen, Terhi
Helttunenja Ritva Schiestl.

Esittelevajasen Ritva Schiestl

Sauli Hakka7ainen
lainkayttflsihteeri

Jakelu

Paatos Kiinteisto Oy Koskenkulma / varatuomari Olli Ruokonen

Oikeudenkayntimaksu maksutta

Paatos Erkki Jouhki

Oikeudenkayntimaksu

Jaljennos

Jaljennos tiedoksi

maksutta

Imatran kaupunginhallitus

Kiinteisto Oy Napinkulma

Ymparistoministerio, sahkopostitse

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne-ja ymparistokeskus



Liite hallinto-oikeuden paatokseen

VALITUSOSOITUS

Hallinto-oikeuden paatokseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen
kirjallisella valituksellajos korkein hallinto-oikeus myontaa valitusluvan.

Valitusluvan myontamisen perusteet

Oikeudenkaynnista hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valihislupa on
myonnettavajos:

1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskaytannon yhtenaisyyden
vuoksi on tarkeata saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityista aihetta asiassa
tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai

3) valitusluvan myontamiseen on muu painava syy.

Valituslupa voidaan myontaa myos siten, etta se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena olevasta
hallinto-oikeuden paatoksesta.

Valitusaika

Hallinto-oikeuden paatos on annettujulkipanonjalkeen. Paatoksen katsotaan tulleen asianomaisen
tietoon silloin, kun se on annettu. Valitus on tehtava 30 paivan kuluessa hallinto-oikeuden

paatoksen antopaivasta, sita paivaa lukuun ottamatta.

Valituksen sisalto

Valituksessajohon on sisallytettava valituslupahakemus, on ilmoitettava

valittajan nimija yhteystiedot mukaan lukien se postiosoiteja mahdollinen muu osoitejohon
oikeudenkayntiin liittyvat asiakirjat voidaan lahettaa (prosessiosoite);jos valittajan puhevaltaa
kayttaa hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa, on valituksessa mainittava myos taman

yhteystiedot
paatosjohon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva paatos)
perustejolla valituslupaa pyydetaan, seka syytjoiden vuoksi valitusluvan myontamiseen on
mainittu peruste
milta kohdin paatokseen haetaan muutostaja mita muutoksia siihen vaaditaan tehtavaksi

(vaatimukset)
vaatimusten perustelut
mihin valitusoikeus perustuujos valituksen kohteena oleva paatos ei kohdistu valittajaan.

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireilla ollessa ilmoitettava viipymatta korkeimmalle
hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessa, voidaanjoku heista ilmoittaa

yhdyshenkiloksi.

Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettava

hallinto-oikeuden paatos valitusosoituksineen
selvitys siita, milloin valittaja on saanut paatoksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta
asiakirjatjoihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksijollei niita olejo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Asiamiehenjoka ei ole toiminut asiamiehena asian aikaisemmassa kasittelyvaiheessajajoka ei ole
asianajajajulkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkayntiavustaja, on liitettava valitukseen
valtakirja.



Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla perilla
valitusajan viimeisena paivana ennen viraston aukioloajan paattymista. Tama koskee myos tilanteita,

joissa valitus toimitetaan sahkoisen asiointipalvelun kautta tai sahkopostitse. Valitus liitteineen
voidaan toimittaa sahkoisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun kautta toimitettua valitusta tai
sahkopostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa paperimuodossa. Asiakirjojen lahettaminen

postitse tai sahkoisesti tapahtuu lahettajan omalla vashiulla.

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Postiosoite:

Sahkoposti:

Kayntiosoite:

Puhelin:

Faksi:

Aukioloaika:

Korkein hallinto-oikeus

PL180,00131Helsinki

korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi

Fabianinkatu 15, OOlSOHelsinki

029 56 40200

029 56 40382

arkipaivisin klo 8.00 - 16.15

Hallinto-ja erityistuomioistuinten sahkoinen asiointipalvelu:

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioishiimet

HOL valituslupajulkipano


