
Asianumero 2104/10.02.03/2018 
 

 

 

  

Osallistumis- ja  
arviointisuunnitelma 
 
Asemakaava ja  asemakaavan muutos 
700 AK/AKM 
Tähtiniemen kauppa-alue 
 
4.2.2019 



700 Ak/Akm, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 4.2.2019 2 / 9  
Asianumero 2105/10.02.03/2018 

 

 
 
 

  
 
 

 

1 Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Sinilähteen (21) ja Tähtiniemen (22) kaupunginosissa, moottoritien Heinolan eteläisessä liittymässä (23). Suunnittelualueen pinta-ala on noin 45 hehtaaria. 
• sijaintikartta ja alustava suunnittelualue KANSIKUVA 

2 Suunnittelun tarve ja tavoitteet 

Maanomistaja on jättänyt hakemuksen hypermarketin mahdollistavan asemakaavan laatimiseksi alueelle. Hakemuksessa omistaja pyytää käynnistämään asemakaavoituksen, jossa tutkitaan kaupallisten palvelujen ja tarvittavien katuyhteyksien sijoittamista Tähtiniemen eteläosaan maakuntakaavan mahdollistamalla tavalla. 
Maanomistajan ja kaupungin välillä laaditaan maankäyttösopimus, mikäli kaupungin maapoliittinen ohjelma sitä edellyttää. 

3 Suunnittelun lähtökohdat 

3.1.Kaavoituspäätös 
Elinvoimalautakunta on tehnyt kaavoituspäätöksen kokouksessaan 21.3.2018. 

3.2 Maanomistus 
Suunnittelualueella on maanomistajina UPM-Kymmene Oyj, Kiinteistö Oy Heinolan Hevossaarentie 2, Heinolan kaupunki ja Suomen valtio (tiealueet). 
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3.3 Kaavatilanne 
Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 (hyväksytty 2.12.2016)  
Suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueena (A) ja alueelle on osoitettu Vähittäiskaupan suuryksikkömerkintä (km) 

 Ote maakuntakaavasta. 
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Heinolan strateginen yleiskaava 2035 (hyväksytty 14.4.2014) Suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen ja intensiivisten palveluiden alueena ja alueella on km-2 merkintä. 

 Ote strategisesta yleiskaavasta. 
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3.4 Asemakaava 
Osalla alueesta on voimassa oleva asemakaava. Hevossaarentien pohjoispuolella ei ole asemakaavaa. 
Alueen voimassa olevat asemakaavat ovat: 204 Ak, 206 Ak, 464 Ak, 512 Ak, 561 Ak ja 565 Ak. 

 Ote ajantasakaavasta. 

3.5 Rakennusjärjestys 
Heinolan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 31.7.2012. 

3.6 Selvitykset 
• Luontoselvitys 
• Kaupallisten vaikutusten arviointi 
• Liikenneselvitys 
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4 Vaikutusalue 

Kaavan tavoitteen vuoksi kaavan toteuttaminen (rakentaminen) ja toteutumisen arvioidaan vaikuttavan merkittävimmin maakunnalliseen kauppaan, Heinolan kaupallisten palveluiden rakenteeseen ja liikenteeseen sekä luontoon kaavoitettavan alueen asemakaavattomalta osalta. 
Kaavan vaikutusalueena on kaava-alueen lähiympäristö, kaava-alueen ja siihen liittyvät pääliikenneväylät (Karjalankatu, Vuoksentie, Hevossaarentie, Lahdentie ja valtatie 4 liikenteen ja liikennejärjestelyiden osalta) sekä Heinolan keskusta (kaupalliset palvelut, ja elinvoimaisuus). 

5 Selvitettävät vaikutukset 

Kaavan vaikutuksia arvioidaan kaavaselostuksessa asiantuntija-arviointina seuraavien vaikutusten osalta: 
Ihmisen elinoloihin kohdistuvat vaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset (terveellisyys, turvallisuus, viihtyisyys ja ajankäyttö sekä sosiaaliset vaikutukset) 
Ympäristöön kohdistuvat vaikutukset (pinta- ja pohjavedet, maaperä, vesistöt, luonnon monimuotoisuus, kasvillisuus, eläimistö, ilmanlaatu, pienilmasto melu sekä maa- ja metsätalous) 
Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat vaikutukset (väestön määrä, ikärakenne, palvelut, taajamarakenteen leviäminen, rakennettu ympäristö, julkiset tilat ja tekniset järjestelmät) 
Liikenteelliset vaikutukset (liikenneturvallisuus, eri liikennemuodot, kadut, melu ja pysäköinti) 
Kulttuuri ja muut vaikutukset (maisema, kaupunkikuva, asumiskulttuuri, historialliset kohteet, näköalat ja kauneus) 
Taloudelliset vaikutukset (yhdyskuntatekniset sekä teiden- ja talonrakennuskustannukset, yksityistalous, elinkeinoelämä, ympäristöhäiriöt) 
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6 Osalliset 

Osallisia ovat ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.  
Osallisia tässä asemakaavassa ovat mm:  
• suunnittelu- ja vaikutusalueen maanomistajat, asukkaat, yhdistykset ja yrittäjät 
• Heinolan kaupunki 
• Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
• Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (yleiset tiet) 
• Päijät-Hämeen liitto 
• Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
• Heinolan kaupungin lupa- ja valvontalautakunta ja tekninen lautakunta 
• Itä-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys 
• Kaukolämpöverkkoyhtiö (Elenia) 
• Sähköverkkoyhtiö (Elenia) 
• Tietoliikenneverkkoyhtiöt (DNA, Sonera) 

7 Viranomaisyhteistyö 

Asemakaavasta pidetään virkamiestyöryhmän aloituskokous, jossa on ympäristötoimiston, rakennusvalvonnan, kunnallisteknisen suunnittelun ja maankäytön edustajat. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään kommenteille Hämeen ELY-keskukseen. Kaavasta järjestetään lain edellyttämä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu kaavan merkittävien vaikutusten takia. 
Kaavaluonnoksesta pyydetään ennakkolausunnot asianosaisilta viranomaisilta, johon kuuluvat mm. Heinolan kaupungin viranomaiset, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (yleiset tiet), Päijät-Hämeen liitto, Päijät-Hämeen pelastuslaitos. 
Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot asianosaisilta viranomaisilta. Tarvittaessa järjestetään työ- ja viranomaisneuvottelu. 
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8 Kaavoituksen kulku, aikataulu ja päätöksenteko 

Kaavamuutoksen käsittelyn aikana saadut mielipiteet, huomautukset ja muistutukset huomioidaan ja katsotaan, aiheuttavatko ne mahdollisesti muutoksia ja tarkennuksia kaavaan. Kaavoituksen kulku, alustava aikataulu ja osallisten osallistumismahdollisuudet: 
 

Vaihe Ajankohta Osallistuminen 
OAS / nähtävillä ehdotukseen asti* kesä=> / 2018 Mielipiteen esittäminen* 
Kaavaluonnos / nähtävillä 30 pv* talvi / 2019 Huomautuksen esittäminen* Esittelytilaisuus 
Kaavaehdotus / nähtävillä 30 pv talvi / 2019 

Muistutuksen esittäminen* Esittelytilaisuus, jos kaava-ratkaisu muuttuu luonnoksen jälkeen merkittävästi 
Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätös kevät / 2019 

Valitusmahdollisuus kaavan hyväksymispäätöksestä hallinto-oikeudelle 
 

*Mielipiteet, huomautukset ja muistutukset tulee toimittaa Elinvoimatoimi-alueen Maankäyttöön ennen nähtävänäoloaikojen päättymistä. 

9 Osallistuminen ja tiedottaminen 

Kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana pidetään esittely- ja palautetilaisuus osallisille, jossa kaavan laatijan vastaanotto. 
Kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana pidetään esittely- ja palautetilaisuus osallisille, jossa kaavan laatijan vastaanotto. 
Kaikista osallisille suunnatuista informaatio- ja esittelytilaisuuksista ilmoitetaan Itä-Häme -lehdessä sekä kaupungin internet-sivuilla. 
Asemakaavan viralliset kuulutukset julkaistaan kaupungintalon ilmoitustaululla ja Itä-Häme -lehdessä. Asiakirjat (osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja kaavaehdotus) ovat valmistuttuaan nähtävinä Kaupungintalolla, Rauhankatu 3, 2. kerros, Maankäyttö ja Kirkonkylän Kyläpirtillä, Vanhatie 34 sekä www.heinola.fi. 
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10 Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Suullinen palaute tulee antaa suoraan kaavan laatijalle nähtävänäoloaikana. 
Kirjallinen palaute tulee toimittaa alla olevaan osoitteeseen kirjepostina tai sähköpostilla nähtävänäoloaikana. Kirje- ja sähköposti tulee osoittaa Maankäytölle.  
Kirjallisen palautteen tueksi on saatavilla kaavaote piirrosta varten. 

11 Yhteystiedot 

Lisätietoja antaa: 
Harri Kuivalainen, kaupunginarkkitehti, 044 797 6907 
Juha Poskela, kaavoitusarkkitehti, 044 769 4367 
Irene Översti, kaavoitusarkkitehti, 044 769 4174 
 
 
Heinolassa 4.2.2019 
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