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1 Perus- ja tunnistetiedot 

1.1 Tunnistetiedot ja sijainti 
700 AK/AKM Tähtiniemen kauppa-alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. 
Asemakaava koskee Tähtineimen kaupunginosan (22) Hevossaarentien pohjoispuoleista aluetta Tähtiniemessä. Tilat 406-1-618, 406-1-641 ja 406-1-844 
Asemakaavan muutos koskee Sinilähteen kaupunginosan (21) korttelia 52 läheisine tie,- katu- rata- ja viheralueineen. 
Asemakaavalla muodostuu … 
Kaavan laatija: Kaavoitusarkkitehti Juha Poskela Heinolan kaupunki 
Suunnittelualue sijaitsee moottoritien (VT4) eteläisessä Heinolan liittymässä (liittymä nro. 23). 

1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus 
Asemakaava on nimetty Tähtiniemen kauppa-alueeksi kaavan toimintojen ja alueen perusteella. 
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 39 hehtaaria. Suunnittelualue Hevossaarentien ja sen eteläpuoliselta osalta rakennettua tie-, katu-, rata-aluetta sekä kaupan suuryksikköaluetta. Hevossaarentien pohjoispuoli on kaupunkialueella sijaitsevaa metsätalousmetsää. 
Maanomistaja on jättänyt alueesta kaavoitusaloitteen. Tarkoituksena on asemakaavoittaa vähittäistavarakaupan suuryksiköiden kokonaisuus. 
Maanomistajan kanssa tehdään maankäyttösopimus. 
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1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
• Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
• Liite 2: Asemakaavaluonnoskartta (1:2000) merkintöineen ja määräyksineen 
• Liite 3: Havainnekuvat 
• Liite 4: Tilastolomake 
• Liite 5: Luonnosvaiheen palaute ja niiden vastineet 
• Liite 6: Ehdotusvaiheen palaute ja niiden vastineet 
• Liite 7: Lepakoiden talvi-inventointi Apajanlahdenvuoren louhos, Heinola 2009 (Luontoselvitys Metsänen) 
• Liite 8: Lepakoiden talvi-inventointi 2012 Apajanlahdenvuoren louhos, Heinola 2012 (Luontoselvitys Metsänen) 
• Liite 9: Lepakoiden inventointi 2012-2013 Apajanlahti (Luontoselvitys Metsänen) 
• Liite 10: Heinolan Kauppa-alueen luontoselvitys 2018 (Luontoselvitys Metsänen) 
• Liite 11: Heinolan Tähtiniemen kalliosinisiipiselvitys 2018 (Luontoselvitys Sundell) 
• Liite 12: Heinolan Tähtiniemen kirjoverkkoperhosselvitys 2018 (Luontoselvitys Sundell) 
• Liite 13: Hienolan kauppa-alueen ja Ahokin Liito-oravaselvitys 2018 (Luontoselvitys Metsänen) 
• Liite 14: Tähtiniemen ajoneuvoliittymät, esiselvitys 2014 (Ramboll) 
• Liite 15: Tähtiniemen ajoneuvoliittymän yleissuunnitelma (tilavaraussuunnitelma), vaihtoehtotarkastelut 2019 (Ramboll) 
• Liite 16: Heinolan kaupan selvitys ja Tähtiniemen kauppa-alueen vaikutusten arviointi 2018 (WSP) 
• Liite 17: Alustava luonnos Prisma-tavaratalon rakentamisesta uudelle KM-korttelialueelle. 
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1.5 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja 
lähdemateriaalista 

• Apajanlahden kalliotilat, käyttö- ja rakennettavuusselvitys 1998 (MAA JA VESI) 
• Heinolan Tähtiniemi, kaavarunko 2008 (Pöyry) 
• Tähtiniemen kaava-alueen meluselvitys 2008 (Ramboll) 
• Heinolan Tähtiniemen luonto ja maisemaselvitys 2009 (Luontoselvitys Metsänen) 
• Heinolan Tähtiniemen liito-oravaselvitys 2009 (Enviro Oy) 
• Heinolan Tähtiniemen lepakkoselvitys 2009 (Enviro Oy) 
• Heinolan Tähtiniemen pesimälinnusto- ja viitasammakkoselvitys 2010 (Enviro Oy) 
• Heinolan torin pysäköintilaitoksen alustava rakennettavuusselvitys 2011-2012 (GEO-YKKÖNEN Oy) 
• Lahden seudun liikennemalli (Strafica) 
 

 



700 Ak/Akm, Asemakaavan selostus, luonnos 4.2.2019 6 / 33  
Asianumero 2104/10.02.03/2018 

 

 
 
 

  
 
 

2 Tiivistelmä 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
• Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulosta ilmoitettiin vuoden 16.6.2018 kuulutuksella. 
• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Kaupungintalolla (II kerros, maankäytön ilmoitustaulu), Kirkonkylän Kyläpirtillä (Vanhatie 34) ja kaupungin internet-sivulla (www.heinola.fi) xx.xx.xxxx alkaen. 
• Elinvoimalautakunta käsitteli kaavaluonnosta xx.xx.xxxx. 
• Kaavaluonnos oli nähtävillä xx.xx.-xx.xx.xxxx.  
• Elinvoimalautakunta käsitteli kaavaehdotusta xx.xx.xxxx. 
• Kaavaehdotus oli nähtävillä em. paikoissa xx.xx.-xx.xx.xxxx. 
• Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot. 
• Elinvoimalautakunta käsitteli kaavaehdotusta xx.xx.xxxx. 
• Kaupunginhallitus käsitteli kaavaa xx.xx.xxxx. 
• Valtuusto hyväksyi kaavan xx.xx.xxxx. 

2.2 Kaavan sisältö 
Kaavalla muodostetaan Heinolan eteläiseen moottoritien liittymään vähittäiskaupan suuryksikköjen aluekokonaisuus. 
Kaavassa on mukana yksityinen maanomistaja, jonka kanssa tehdään maankäyttösopimus. 

2.3 Kaavan toteuttaminen 
Kaavan toteutetaan kaupallisen toimijan ja kauppakiinteistön omistajan toimesta. Tarvittavat kadut, liittymät ja kunnallistekniikka toteutetaan yhteistyössä kaupungin ja alueen rakentamisen ryhtyvän toimijan kanssa. 
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3 Suunnittelun lähtökohdat 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus Kaava-alueen asemakaavoittamaton osa on kaupunkialueella sijaitsevaa taajamarakenteessa kiinni olevaa metsätalousmetsää sekä kaupungin omistama luolasto Apajanlahdella Apajanlahdenvuoren sisällä. Asemakaavoitettu kaava-alueen osa on moottoritie-, katu- ja rata-aluetta sekä hypermarketaluetta liittyvine lähiviheralueineen. 

3.1.2 Luonnonympäristö Alueen luontoarvoja on tutkittu useissa selvityksissä vuosien 2009-2018 aikana. Tähtiniemen alueella on eri luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita alueita sekä luontokohteita. Luontokohteet sijoittuvat asemakaavoittamattomalle alueelle Hevossaarentien pohjoispuolelle Tähtiniemeen sekä Takalanpuiston viheralueelle. Alueelle on tehty seuraavat selvitykset: 
Heinolan Tähtiniemen liito-oravaselvitys 2009 (Enviro Oy) 
Heinolan Tähtiniemen lepakkoselvitys 2009 (Enviro Oy) 
Heinolan Tähtiniemen luonto ja maisemaselvitys 2009 (Luontoselvitys Metsänen) 
Heinolan Tähtiniemen pesimälinnusto- ja viitasammakkoselvitys 2010 (Enviro Oy) 
Lepakoiden talvi-inventointi Apajanlahdenvuoren louhos, Heinola 2009 (Luontoselvitys Metsänen) (liite7) 
Lepakoiden talvi-inventointi 2012 Apajanlahdenvuoren louhos, Heinola 2012 (Luontoselvitys Metsänen) (liite 8) 
Lepakoiden inventointi 2012-2013 Apajanlahti (Luontoselvitys Metsänen) (liite 9) 
Heinolan Kauppa-alueen luontoselvitys 2018 (Luontoselvitys Metsänen) (liite 10) 
Heinolan Tähtiniemen kalliosinisiipiselvitys 2018 (Luontoselvitys Sundell) (liite 11) 
Heinolan Tähtiniemen kirjoverkkoperhosselvitys 2018 (Luontoselvitys Sundell) (liite 12) 
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Heinolan kauppa-alueen ja Ahokin liito-oravaselvitys 2018 (Luontoselvitys Metsänen) (liite 13) 

3.1.3 Rakennettu ympäristö Kaava-alueen asemakaavoitettu osa on hypermarketaluetta, katu- ja liikennealuetta. 
Palvelut Alueen toiminnot ovat kaupallisia palveluita (päivittäistavarakauppa) ja ne eivät itsessään vaadi kunnallisia palveluita. Alue tukeutuu Heinolan kaupungin kunnalliseen palveluverkkoon. 
Työpaikat ja elinkeinotoiminta Alueella on kaupan suuryksikön alue, jolla sijaitsee Keskon Citymarket-konseptin mukainen päivittäistavarakaupan suuryksikkö. 
Virkistys Suunnittelualueen rajaus käsittää Takalanpuisto nimisen lähivirkistysalueen. Asemakaavoittamaton suunnittelualueen osa on tällä hetkellä pääosin UPM yhtiön omistamaa metsätalouskäytössä olevaa aluetta jota lähiasukkaat todennäköisesti käyttävät, ainakin Tähtiniemen polun osalta, ulkoiluun ja virkistykseen. 
Liikenne Suunnittelualueen lävitse kulkee pääkatutasoinen Hevossaarentie. Lisäksi asemakaavoitetulla alueella on Kauppakaaren katualue ja rata-alue, joka on poistettu käytöstä. Kevyenliikenteen väylä kaupungista alueelle kulkee Kauppakaaren katulinjaa moottoritien alitse. Sinilähteeltä ja Hevossaaresta kevyenliikenteen väylät kulkevat Karjalankadun ja Hevossaarentien kautta.  
Hevossarentiellä on paikallisliikenteen pysäkit korttelin 52 tonttiliittymässä.  
Moottoritien liittymärampit Hevossarentiellä sijaitsevat noin 170 metrin etäisyydellä korttelin 52 tonttiliittymästä. 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Alueella ei ole tunnettuja kulttuuriympäristö ja muinaismuistokohteita. 
Tekninen huolto Kaava-alueen olemassa olevalla korttelialueella on kunnallistekniikka ja korttelialueelle on katuyhteydet. Hevossaarentien pohjoispuolella ei ole olemassa olevaa kunnallistekniikkaa eikä katuja. 
Erityistoiminnat Kaava-alueella ei ole erityistoimintoja. 
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Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Kaava-alueella ei ole melu-, tärinä- ja ilmanlaatuhaittoja eikä tiedossa olevia saastuneita maa-alueita. 
Sosiaalinen ympäristö Kaavoitettavalla alueella ei ole asukkaita. Kaavan vaikutukset, pääasiassa kaupalliset vaikutukset, kohdistuva koko Heinolan asukkaisiin. 

3.1.4 Maanomistus Kaava-alueella on yksityistä ja kaupungin maanomistusta sekä tiealueiden osalta valtion maanomistusta. 

3.2 Suunnittelutilanne 
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
• Maakuntakaava strateginen yleiskaava, voimassa olevat asemakaavat: kts. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) - LIITE 1 
• Rakennusjärjestys on tullut voimaan 31.7.2012 
• Pohjakarttana kaavehdotuksessa käytetään Heinolan kaupungin kiinteistö- ja mittausyksikön tekemää vektorimuotoista pohjakarttaa. 
• Kaavaa koskevat selvitykset on lueteltu kohdissa 1.5. ja 1.6 
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4 Asemakaavan suunnittelun vaiheet 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoite 
Maanomistajat ovat jättäneet hakemuksen hypermarketin mahdollistavan asemakaavan sekä laajemman kokonaisuuden kortteliin 52 mahdollistavan asemakaavan muutoksen laatimiseksi alueelle. Asemakaavoitushakemuksessa omistaja pyytää käynnistämään asemakaavoituksen, jossa tutkitaan kaupallisten palvelujen ja tarvittavien katuyhteyksien sijoittamista Tähtiniemen eteläosaan maakuntakaavan mahdollistamalla tavalla. 
Maanomistajien ja kaupungin välillä laaditaan maankäyttösopimus. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat suunnitelmat 
Elinvoimalautakunta on tehnyt kaavoituspäätöksen kokouksessaan 21.3.2018. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
4.3.1 Osalliset Osalliset osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite1). 

4.3.2 Vireilletulo Vireille tulosta ilmoitettiin kuulutuksella 16.6.2018. 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 1). 
Maanomistajille ja viranomaisille lähetetiin ilmoitus vireilletulosta 12.6.2018 joka sisälsi kuulutuksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Muille osallisille tiedotettiin lehtikuulutuksella ja kaupungin internetsivuilla 16.6.2018. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 16.6.2018 lähtien Kaupungintalolla (II kerros, maankäytön ilmoitustaulu), Kirkonkylän Kyläpirtillä (Vanhatie 34) ja kaupungin internet-sivulla (www.heinola.fi). 
Kaavaluonnoksen nähtävillä olo ilmoitettiin lehtikuulutuksella xx.xx.20xx. Ulkopaikkakuntalaisille osallisille postitettiin kuulutus ja kaavaluonnos 
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xx.xx.20xx. Kaava oli nähtävillä xx.xx.-xx.xx.20xx. Palaute. Luonnoksesta järjestetään yleisötilaisuus. 
● luonnosvaiheen huomautukset ja niiden vastineet LIITE x 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta käytiin viranomaisneuvottelu xx.xx.20xx. 
Luonnoksesta pyydettiin ennakkolausunnot. Palaute... 
● luonnosvaiheen lausunnot ja niiden vastineet LIITE x 
Muut viranomaisten kanssa käydyt kaavaa koskevat keskustelut. 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet  
Voimassa olevassa asemakaavassa alueella on palveluiden korttelialue, jolla sijaitsee hypermarket (Citymarket). Lisäksi asemakaavoitettuna alueesta on osa Hevossaarentiestä ja Kauppakaaresta, Hevossaareen menevä käytöstä poistettu junarata ja lähiviheralue (Takalanpuisto) Rata-aluetta ei käytöstä poistetun radan vuoksi tarvita ja viheralueella on liito-oravahavaintoja, joita on kartoitettu aikaisemmin. 
 
Strategisessa yleiskaavassa alue on linjattu keskustatoimintojen ja intensiivisen palvelujen alueena vähittäiskaupan suuryksiköille. Kerrosalaa on yhteensä 45 000 k-m² josta päivittäistavarakauppaa enintään 15 000 k-m². 
 
Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta ja alueella on vähittäiskaupan suuryksikkömerkintä. Maakuntakaavan mitoitus esittää alueelle enimmäismitoituksena enintään 22 000 k-m², josta päivittäistavarakauppaa 6 000 k-m² ja 10 000 k-m² erikoistavarakauppaa, joka voi perustellusta syystä sijoittua myös keskusta-alueen ulkopuolelle, kuten auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha ja maatalouskauppaa sekä 5 000 k-m² muuta erikoistavarakauppaa. 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Seuraavat tavoitteet koskettavat tätä kaavaa: 
Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
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Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle. 
Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä. 
Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä. 
Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa. 
Tehokas liikennejärjestelmä 
Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmistamalla edellytykset eri liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön perustuville matka- ja kuljetusketjuille sekä tavara- ja henkilöliikenteen solmukohtien toimivuudelle. 
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta. 
Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä. 
Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. 
 
Kaupungin asettamat tavoitteet alueen kaavoitukselle: 

 Asemakaavan tulee huomioida strateginen yleiskaava Tähtiniemen alueelle suunnitellusta maankäytöstä. 
 Alueen sijaitessa Heinolan pääsisäänkäynnissä moottoritieltä maankäyttöratkaisu ja rakentaminen ilmentävät kaupungin imagokuvaa, joten rakentamisen laatuun ja visuaalisuuteen tulee kiinnittää huomioita. 
 Apajanlahden vuoren luolasto tulee säilyä käyttökelpoisena. 
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4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen  
Osallisten kaavoituksen alkaessa esiin nostamat tavoitteet 
 
Hämeenmaa 
Rakennusoikeutta n. 8-10 000 k-m² Prisma-konseptin mukaiselle kaupan suuryksikölle. Toimijan ensisijainen tavoite on selostuksen liitteenä 19 olevan suunnitelman mukaisen kaupan suuryksikön rakentaminen esittämälleen alueelle. 
 
Redito ja Kesko 
Alustavasti toimijat olivat kiinnostuneita korttelialueen 52 kehittämisestä, mutta neuvottelujen edetessä toiveeksi tuli, että olemassa olevaa Citymarketin korttelialuetta ei oteta mukaan kaava-alueeseen. 

4.5 Alustavat vaihtoehdot ja niiden vertailu 
Asemakaavoitus on lähtenyt liikkeelle Hämeenmaan esityksestä rakentaa Prisma-tavaratalo valtatie 4:n Heinolan eteläisen liittymän alueelle Tähtiniemeen. Alustavasti on esitetty paikaksi Tähtiniemen eteläosassa, apajanlahden pohjukassa sijaitsevaa kallio-aluetta (kts. kohta 4.5.1 ja VE1). Maakunta- ja yleiskaavallisesti (strateginen yleiskaava) Heinolan eteläisen liittymän alue on vähittäiskaupan suuryksiköiden aluetta. 
Teoreettisia mahdollisuuksia sijoittamispaikan suhteen on muitakin kuin Hämeenmaan esittämä sijainti. Yhdyskuntarakenteellisesti sijaintipaikkoja Heinolan kaupunkialueella on Vierumäen liittymä-alue, moottoritien eteläinen liittymäalue, keskusta, moottoritien pohjoisen liittymän alue tai moottoritie ja Kouvolantien liittymä-alue. Näistä alueista kaupallisesti merkittävä toiminta on kuitenkin Maakuntakaavassa ja strategisessa yleiskaavassa sijoitettu eteläisen ja pohjoisen liittymän sekä keskustan alueelle. Pohjoisen liittymän alueen kauppaa päivittäistavarakaupan suuryksiköiden osalta on 58 Laajalahti - Kouvolantie osayleiskaavassa rajattu; päivittäistavarakauppa ei saa muodostaa suuryksikköjä. Näin ollen sijoitusvaihtoehdoista mahdollisiksi paikoiksi päivittäistavarakaupan suuryksiköiksi on linjattu strategisilla linjauksilla ja maakunta- sekä kuntatason suunnittelulla (maakunta- ja yleiskaavat) joko keskusta tai eteläisen liittymän alue. 
Keskustan osalta tavaratalon sijoittaminen muodostuu erittäin haastavaksi nykyisellä korttelirakenteella, haasteita lisäävät myös kiinteistöomistus ja pysäköinnin järjestäminen. Korttelirakenne Heinolan keskustassa on nykyisille tavaratalokonsepteille hyvin tiukka. Prisman ja Citymarketin kaltaiset 
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hypermarketit vaativat vähintään noin 8 000-10 000 k-m² rakennusoikeutta pääasiassa yhteen tasoon rakennettuna. Hämeenmaan omistama kiinteistö Heinolan keskustassa on pinta-alaltaan 1 414 m² ja koko korttelin (kortteli 21) pinta-ala 5 989 m². Myös muut Heinolan keskustan korttelit ovat vastaavan kokoisia. Korttelissa 21 sijaitsevat kaksi muuta kiinteistöä eivät myöskään ole Hämeenmaan omistuksessa. Kyseisen korttelin kiinteistöjen nykyisten rakennusten sisätilojen yhdistämistä on selvitetty aikaisemmin. Selvityksessä päädyttiin siihen, että rakennusten lattiakorot ovat niin eri tasossa toisiinsa nähden, että rakennusten maantasossa olevien tilojen yhdistäminen ei ole, ilman merkittäviä rakenteellisia muutoksia, mahdollista osin muilta, kuin jo toteutetulta S-marketin osuudelta. Merkittävien muutosten tekemisessä tulee vastaan mielekkyys ja kannattavuus verrattuna kokonaan uuden, koko korttelin kattavan yhtenäisen rakennuksen rakentamiseen. Keskustan yleissuunnitelmassa on tutkittu myös vaihtoehtoa S-marketin laajentamisesta Savontien katualueelle. Tämä vaihtoehto olisi vaikeuttanut huomattavasti Savontien liikennejärjestelyjä, liikenteen sujuvuutta sekä liikenneturvallisuutta. Lisäksi on pohdittu korttelin 21 ja korttelin 31 yhdistämistä, joka antaisi riittävästi maapinta-alaa hypermarketin sijoittamiseen. Yhdistäminen tarkoitta, kaavojen muuttamista sekä molempien korttelien rakentamista uudelleen. 
Pysäköinnin osalta hypermarket tarvitsee noin 400 autopaikka ja lisäksi henkilökunnan pysäköintipaikat (n. 20 paikkaa). Nykyisessä keskustan korttelissa 22 on 83 maanalaista pysäköintipaikkaa. Vuonna 2012 selvitettiin pysäköintilaitoksen rakentamismahdollisuutta torin, Savontien, Torikadun ja kortteli 22 alle. Selvityksessä laajimmassa vaihtoehdossa yhdessä tasossa autopaikkoja olisi laitoksessa ollut 460 ja pysäköintipaikat olisivat toimineet yhteiskäyttöisinä asiakaspysäköintipaikkona korttelien asukas- ja työpaikkapysäköintiin vastaavasti kuin Jyväskylässä. Pysäköintilaitoksen rakentamiseen ei kuitenkaan ryhdytty. Selvityksen mukaisella pysäköintilaitoksella oli pinta-alaa 12 412 m² ja yhden autopaikan mitoitukselliseksi pinta-alatarpeeksi muodostui 27 m². Tästä johtamalla kyseisellä pinta-alamitoituksella kortteliin 21 olisi mahdollista rakentaa maan alle yhteen tasoon noin 220 autopaikkaa, mikäli kortteli rakennettaisiin kokonaan uudelleen. 
Sijoittamispaikaan liittyy myös moottoritien (VT4) liikennevirran hyödyntäminen asiakkaina sekä kilpailullisen yhdenmukaisuuden mahdollistaminen. Moottoritieltä tehtävän sujuvan asioinnin näkökulmasta Heinolan keskusta ja eteläinen liittymä eivät ole saavutettavuudeltaan yhtäläiset ja eteläisessä liittymässä on jo olemassa oleva kilpaileva hypermarket. Liikennevirran asiakkaiden houkuttelussa keskustalla ei ole mitään sellaista kaupallista houkutinta, kuten kauppakeskusta tai laajaa ja monipuolista erikoiskauppaa tai helppoa ja sääystävällistä pysäköintiä joka kompensoisi tätä eteläisen liittymän hypermarketin lähietäisyyttä, liikkumisen ja pysäköinnin helppoutta. 
Näin ollen vaihtoehdoiksi jää eteläisen liittymän alueella tehtävät sijoittamistarkastelut. Alueelle sijoittamisessa on kaksi erilaista periaatteellista 
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ratkaisua: rakennetaan joko olemassa olevalle korttelialueelle (0 vaihtoehto) tai Tähtiniemen alueelle Hevossaarentien pohjoispuolelle (vaihtoehto 1). Rakennettaessa olemassa olevalle alueelle pystytään hyödyntämään ja tehostamaan olemassa olevaa infrastruktuuria ja maankäyttöä. Tähtiniemen alueelle rakentamisella taas saadaan avattua koko Tähtiniemen alue rakentamiselle, mikäli sille on tarvetta. Tähtiniemeen rakentaminen kuitenkin aiheuttaa nk. kynnyskustannuksia alueelle pääsyn vaatimien liittymien ja kunnallistekniikan rakentamisen vuoksi. 
Kaavallisesti periaatteelliset ratkaisut ovat lähtökohdiltaan eri asemassa. 0-tason ratkaisussa voidaan operoida asemakaavan ja poikkeamisien sallimissa puitteissa tai tehdä asemakaavan muutos, koska toimitaan jo olemassa olevalla rakennetulla ja asemakaavoitetulla alueella. Vaihtoehdon 1 kohdalla tulee välttämättömäksi tutkia laajempaa kokonaisuutta vähintään yleiskaavallisella tarkastelulla. 
Vaihtoehdot ovat: 
0 – Nykyinen asemakaava 
0+ Olemassa olevan hypermarketkorttelialueen laajentaminen 
1a ja 1b - Apajanlahdenvuori 
1c - Tähtiniemi 

4.5.1 Vaihtoehtojen kuvaus, vertailu ja arviointi 
VE 0 – Nykyinen asemakaava 

 Kuva 1. Voimassa olevassa asemakaavassa olevan rakentamattoman kerrosalan hyödyntäminen (5 000 k-m²). 
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Vaihtoehto 0 on tarkastelussa vertailutilanteena, että alueella säilyy kaavallinen nykytilanne. Nykytilanteessa suunnittelualueella on voimassa olevaa asemakaavaa kuvan 2 mukaisesti. 
 

 Kuva 2. Ote suunnittelualueen voimassa olevasta asemakaavasta korttelissa 52. 
Alueella on asemakaavassa osoitettu kortteliin 52 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K), jolla sijaitsee Keskon Citymarket (hypermarket). Korttelissa on yksi, koko korttelin käsittävä 40 798 m² tontti, jonka rakennusoikeus muodostuu tehokkuudella e=0,357. Rakennusoikeutta on siten 14 565 k-m², josta käytettynä 9 421 k-m². Käyttämätöntä rakennusoikeutta on siten 5 144 k-m². Tontille on olemassa olevat katu ja kunnallistekniset liittymät. Kiinteistö on rakennuksineen kiinteistösijoitusyhtiön hallinnassa. 
Mikäli moottoritien eteläisen liittymän alueelle ei toteuteta asemakaavaa/asemakaavan muutosta eli nykytilanne jää voimaan, on voimassa olevassa asemakaavassa kuitenkin rakennusoikeudellista varaa toteuttaa reilun 5000 k-m² laajennus joko nykyiseen Citymarketin rakennukseen tai erillisenä rakennuksena. Tosin sijoittaminen erillisenä rakennuksen saattaa olla nykyisen kaavan rakennusala- ja osa-aluerajausten vuoksi hankalaa, etenkin yksitasoisena ratkaisuna. Kaava kuitenkin mahdollistaa olemassa olevan rakennusoikeuden puitteissa olemassa olevan rakennuksen laajentamisen siten, että siihen voitaisiin sijoittaa tietyin varauksin, kuten yhteisillä aula-, yhteis-, lastaus-, huolto- ja etumyymälätiloilla varustettua, kaksi vastaavan tasoista hypermarketyksikköä kuin Citymarket tai suunnittelussa oleva Prisma. Rakennusoikeuden lisääminenkin (ylittäminen) 
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tietyssä määrin on mahdollista, kunhan poikkeaminen ei ole merkittävää. Lisärakennusoikeuden myöntäminen poikkeamisella vähittäiskaupan suuryksikkötoiminnalle tontille, jolla on jo olemassa olevaa vastaavaa toimintaa, ei olennaisesti eroa voimassa olevan kaavan sisällöstä. Näin ollen Prisman alustavissa suunnitelmissa esitetyn kerrosalamäärän rakentaminenkin voisi olla mahdollista olemassa olevan kaavan puitteissa. 
Mikäli rakentaminen pystytään toteuttamaan nykyisen kaavan puitteissa, eikä kummallakaan toimijalla olisi tarpeita laajamittaiselle laajentamiselle, niin uuden hypermarketin rakentaminen on mahdollista ilman kaavamuutosta. Laajennuksen tai rakennuksen sijoittamisessa tontilla joudutaan todennäköisesti poikkeamaan voimassa olevan kaavan rakennusalasta ja alueenosarajauksista. 
Rakentamiskustannuksiksi muodostuu rakennuksen laajentaminen sekä piha- ja pysäköintijärjestelyjen toteuttaminen, kuten rakennuksen kellarikerrokseen tai maan alle pysäköinti. Liikennejärjestelyt pystytään hoitamaan olemassa olevilla liittymillä, mahdollisesti tarvitaan muutos- ja parannustoimenpiteitä. Piha-aluetta lisärakentamisen määrästä (5 000-10 000 k-m²) ja sijoittamispaikasta sekä pihan muiden toimintojen kuten polttoainejakeluaseman, ulkomyymälätilan sekä lastauspihan sijoittelusta riippuen jää noin 15 000 – 26 000 m², joten piha-alueelle autopaikkoja voitaisiin olemassa olevaan kortteliin järjestää 550-960 autopaikan verran. 
Rakennuksen rakennuskustannukset 8 000 k-m² laajennukselle olisi 1 500 € 

neliöhinnalla noin 12 000 000 €. Maanalainen pysäköinti nostaisi hintaa noin 6,65 M€. Pysäköintilaitoksen hinta on alustavasti arvioitu Heinolan toriparkin kustannusarvion rakennusosahinnastosta soveltuvia osia käyttäen, oletuksena että pysäköinti tulee pääosin myymälän alle ja lisänä rakennukseen eli erillinen suunnittelu ja työnjohto, perustukset, vesikattorakenteen yms. voidaan jättää laskuista. Kustannusarvio seuraavia osahintoja käyttäen (hinnat vuodelta 2012, rakennuskustannukset nousseet keskimäärin noin 6% (rakennuskustannusindeksi RKI 2010 keskiarvot: 2012 = 105,80 ja 2018 = 111,80 / Tilastokeskus)): 
Alapohja  493 442 € 
Runko  2 615 421 € 
Julkisivut  936 014 € 
Tilaosat  376 360 € 
Putkiosat  520 116 € 
Ilmanvaihto-osat 543 000 € 
Sähköosat  330 000 € 
Tieto-osat  76 000 € 
Laiteosat  385 673 € 
Yhteensä  6 276 026 € (6,65 M€ RKI-korjattuna) 
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kerrosalaa 12 300 m², jolloin autopaikan hinta rakennuksessa 450 autopaikalla olisi noin 14 000 €. Kortteliin jäisi vielä lisäksi olemassa olevaa pihapysäköintiä noin 600-700 autopaikan verran (piha-aluetta n. 18 000 m² / 650 ap), joten autopaikkoja olisi noin 1000-1100 autolle. Korttelin länsipäähän jää näiden lisäksi vielä tilaan n. 3 000 m² verran (n. 100 ap). 
Vaihtoehdossa ei todennäköisesti tarvittaisi kaavoitustoimenpiteitä eikä yleiskaavallista tarkastelua. Yhdyskuntarakenteellisesti se tehostaa olemassa olevaa infrastruktuuria ja eikä aiheuta kokonaan uusien kortteleiden rakentamista katu- ja yhdyskuntatekniikoineen, kun tavoiteltavalle toiminnalle on mahdollisuus osoittaa rakennuspaikka jo olemassa olevalta alueelta. 
VE 0+ – Olemassa olevan hypermarketkorttelialueen laajentaminen Mikäli olemassa olevalle hypermarketin korttelialueelle on tarvetta rakentaa nyt asemakaavassa olevaa käyttämätöntä rakennusoikeutta reilusti enemmän, jolloin myös Citymarketille jää reilusti laajennusvaraa. Voidaan olemassa olevaa asemakaavaa muuttaa ja korttelialuetta laajentaa. 

 Kuva 3. Vaihtoehto 0+ (maksimiratkaisu. Vihreällä Prisma, oranssilla Citymarketin laajennusvara ja keltaisella muu laajentaminen, kuten etumyymälät) 
Laajentamalla korttelialuetta ja lisäämällä rakennusoikeutta voidaan kortteliin rakentaa eri tavoin sijoitettuna jopa 40 000 k-m² ja 20-25 000 m² pysäköintitilaa, joka tarkoittaa noin 800 autopaikkaa. Korttelialuetta voidaan laajentaa korttelin eteläpuolelle Kauppakaaren katualueelle sekä Hevossaareen vievälle rata-alueelle. Rata on käytännössä poistettu käytöstä ja katua voidaan tarvittaessa linjata rata-alueelle. Nykyisen korttelialueen korkeusero Kauppakaaren kadun korkeuteen on noin 7-8 m joten vaihtoehto mahdollistaa myös maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamisen, jolle on järjestettävissä monipuoliset kulkuyhteydet sekä Hevossaarentieltä nykyisestä liittymästä, että Kauppakaaren kautta. 
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Korttelin laajennusvaihtoehto mahdollistaa myös kahden hypermarketin yhteyteen luonnollisesti syntyvän pienen kauppakeskusmaisen etumyymäläalueen rakentamisen. 
Rakentamiskustannuksia laajentamisvaihtoehdossa ovat Kauppakaaren kadun siirtokustannukset sekä Hevossaarentien parantamistoimenpiteet riippuen toteutettavista liikenne ja risteysjärjestelyistä (mm. onko Hevossaarentieltä ainoastaan sisäänkäynti). Rakennuksen rakentamisessa kustannuksia aiheuttaa myymälähallin lisäksi mahdollisesti tarvittava maanalainen pysäköintilaitos. Lisäksi polttoaineen jakeluasema sekä autopesula tulee siirtää. Näille voidaan osittaa paikka esimerkiksi korttelin länsipäädystä Hevossaarentien ja Kauppakaaren risteyksessä. 
Maisemallisesti vaihtoehdon toteutus muuttaa olemassa olevaa hypermarketaluetta laajoine pysäköinti paikkoineen sekä katu ja rata-aluetta kauppakeskusmaiseksi suureksi rakennusmassaksi ja laajimmassa vaihtoehdossa pienentää pysäköintikentän kokoa, kun pysäköinti toteutetaan laitokseen tulevan rakennuksen alle.  
VE 1 – Apajanlahdenvuori (a ja b) sekä Tähtiniemi (c) Vaihtoehtoon on kolme ratkaisumallia, joista toinen Hämeenmaan luonnostelema (a) yhdentason hypermarketratkaisu joka on sijoitettu Hevossaarentien pohjoispuolelle leikkaamalla se kallioon Apajanlahdenvuoreen. Vaihtoehtoinen ratkaisu (b) on sijoittaa hypermarket louhimalla se Apajanlahdenvuoreen. Kolmantena ratkaisuna (c) on viedä tontti kauemmaksi Tähtiniemeen, tasaisemmalle maaston alueelle. 

 Kuva 4. Vaihtoehto 1.a 
1.a vaihtoehdossa esitetään reilun 8000 k-m² hypermarkethallin rakentamista sijoittamalla se Apajanlahdenvuoren paikalle siten, että vuorta kaivetaan ja louhitaan alustavan arvion mukaan 296 000 m³ (kiintokuutio) aiheuttaen noin 15-20 metrin korkuisen kallioleikkauksen. 
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Alueelle, jolle tontti vaihtoehdossa sijoitettaisiin, ei ole olemassa olevaa riittävää kokoojakatutasoista liittymää, aluevarausyleiskaavaa eikä asemakaavaa. Vaihtoehdon toteuttaminen vaatii vähintään yleiskaavallisen tarkastelun Tähtiniemen (kaupunginosa ja asemakaavoittamaton osa) sekä Sinilähteen pohjoisosan osalta, jossa on tarkasteltava vähintään yhdyskuntarakenne, liikenne ja kunnallistekninen huolto rakentamismäärineen, päämaankäyttöineen, verkostoratkaisuineen sekä kustannuksineen. 
Vuoden 2014 liikenteellisessä selvityksessä (liite 14) liittymäratkaisuksi esitetään joko kanavoitu liittymä tai kiertoliittymä. Liittymäratkaisussa huomioidaan riittävä etäisyys moottoritien liittymiin, liittymän riittävä koko moottoritien länsipuoleisen Tähtiniemen alueen kokoojakadun risteyksenä sekä raskaanliikenteen tarpeet Hevossaarentiellä. Tästä aiheutuu mm. Hevossaarentien pituuskaltevuuden loiventaminen liittymän toimivuuden takaamiseksi raskaan liikenteen pysähtyessä liittymään. Hevossaarentien pituuskaltevuuden loiventaminen aiheuttaa myös Kauppakaaren liittymän uudelleen rakentamisen. 
Rakentamiskustannuksiksi muodostuu kiinteistön rakennusten ja sen piha-alueiden rakentamisen lisäksi tontin louhintakustannukset, alueelle pääsyn mahdollistavan kokoojakadun ja kokoojatasoisen liittymän sekä siihen liittyvien muiden kadunrakennustoimenpiteiden kustannukset sekä Tähtiniemen yleiskaavallisen suunnitelman mukaisen rakentamismäärän mahdollistavan kunnallistekniikan rakentamiskustannukset. 
Liikenteellisessä esiselvityksessä (liite 14) kiertoliittymän kustannusarvio 
alueelle pääsemiseksi oli kiertoliittymänä 517 263 € ja nelihaaraliittymänä ilman valo-ohjausta 334 584 € (alv0). Esiselvityksessä kokoojakatutasoinen jalkakäytävällisen tieyhteyden kustannusarvio on 1 061 233 €. Tarkemmassa suunnittelussa (liite 15) kustannusarvio on tarkentunut 1,4 – 1,6 M€. 
Hämeenmaan alustanvan arvion mukaan tontin rakentamiskustannukset louhintoineen, pihoineen ja rakennuksineen ovat noin 16-18M €. 
Vaihtoehdon toteuttaminen vaikuttaa hyvin todennäköisesti myös Apajanlahdenvuoren sisällä jo olevaan luolastoon ja sen käyttömahdollisuuksiin. Vaihtoehto myös mahdollistaa kyseisten luolien hyödyntämisen osana hypermarkettia tai tukeutuvanan toimintana mm. vesistöön liittyville matkailupalveluille luolien sijaitessa Ruotsalaisen-järven välittömässä läheisyydessä Apajanlahdella. Louhinnan raja on vaihtoehdossa esitetyssä suunnitelmissa muutaman metrin etäisyydellä luolaston seinämistä. Etäisyys aiheuttaa sen, että louhinnan suunnittelussa tulee ottaa huomioon luolasto, sen louhinnan kestävyys ja mahdollisuudet käyttää luolastoa louhinnan jälkeen. Luolastossa on myös lepakoita, joten louhinnan vaikutukset lepakoihin on todennäköisesti myös selvitettävä. 
Hypermarketin toteuttaminen avolouhinnalla Apajanlahdenvuoreen aiheuttaa maisemallisesti merkittävän muutoksen alueen maisemakuvaan. Hevossaarentien pohjoispuoleinen alue muuttuu metsäisestä kalliomäestä 15-
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20 m kallioleikkaukseksi, jonka edustalla noin 120 m leveä hallirakennus laajalla asfaltoidulla pysäköintialueella. Louhinnan ulottuessa Apajanlahdenvuoren lakiosaan saakka, se tulee muuttamaan myös Apajanlahdenvuoren järvenpuoleisen osan maisemaa. Lakialueen leikkaamisella puuston tuuliolosuhteet muuttuvat jäljelle jäävällä lakiosuudella, joka aiheuttanee puiden kaatumista kovilla tuulilla, myös kuivuminen on mahdollista vesiolosuhteiden muuttuessa. Näin ollen järvenpuoleisen maiseman siluetti puiden latvustolinjanosalta tulee muuttumaan. 

Kuva 5. Vaihtoehto 1.b 
1.b vaihtoehdossa hypermarket sijoitettaisiin louhimalla se Apajanlahdenvuoren sisään siten, että pysäköintipaikat joko sijoitetaan marketin eteen tai vaihtoehtoisesti louhimalla ne kallioon, jolloin muutokset maisemaan olisivat pienimmät mahdolliset. Piha-alue ulkopysäköinnillä on noin kolmasosa a. vaihtoehdon louhittavasta pinta-alasta. 
Rakennuskustannuksiksi muodostuu pihajärjestelyt, louhinta kallion sisään, itse rakennuksen rakenteet ulkona ja kallion sisällä sekä muut rakennusten materiaalit sekä tekniikka. Kustannuksiin vaikuttaa lisäksi valinta rakentaa pysäköintipaikat ulos tai kallion sisään tai osittain molempiin. Vaihtoehto mahdollistaa luolien hyödyntämisen osana tai tukeutuvan toimintana. Vaihtoehto myös mahdollista laajemman, esimerkiksi matkailua palvelevan uniikin kokonaisuuden rakentamisen kallion sisään, etenkin jos pysäköintipaikat rakennetaan yhteisinä. 
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 Kuva 6. Vaihtoehto 1.c 
1. c vaihtoehdossa hypermarket sijoitettaisiin kauemmaksi Tähtiniemeen tasaisemmalle maaston osalle, jolloin louhinta todennäköisesti tarvittaisi ja maisemaan ei aiheutuisi kallioleikkauksen aiheuttamia muutoksia. C-vaihtoehto on sijoittuisi kuitenkin selkeästi kauemmaksi Hevossaarentiestä ja moottoritien liittymästä, joka asettaa sen kilpailullisesta näkökulmasta epäedullisempaan asemaan saavutettavuudessa ja näkyvyydessä kilpailijaan nähden. Toimenpiteet ja rakennuskustannukset ovat kiinteistölle pääsyn osalta samat kuin a ja b vaihtoehdoissa. Kadunrakennuskustannukset ovat hieman kalliimmat johtuen pidemmästä etäisyydestä Hevossaarentiestä, mutta louhintakustannukset jäävät pois. Rakennuksen rakennuskustannukset ovat vastaava a vaihtoehdon kanssa. 
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4.5.2 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Alustavien vaihtoehtojen pohjalta on käyty alueen nykyisen kaupan suuryksikköalueen omistajan Rediton, Keskon ja hankkeeseen ryhtyvän Hämeenmaan kanssa neuvotteluja. Neuvotteluissa Hämeenmaa on esittänyt halukkuutensa rakentaa esittämälleen paikalle. Redito oli alustavasti kiinnostunut tutkimaan nykyisen korttelialueen tehostamista ja lisärakentamista siten, vastaavan lainen toimija voitaisiin sijoittaa olemassa olevalle korttelialueelle tai laajennetulle korttelialueelle. Molemmat kaupan toimijat ovat kuitenkin esittäneet mielekkäämmäksi operoida omilla alueillaan. 
Maakuntakaavassa Tähtiniemen alueelle on osoitettu yhteensä 22 000 k-m² rakennusoikeutta ja lainvoimaisessa strategisessa yleiskaavassa 45 000 k-m². Asemakaavaluonnoksen lähtökohdaksi valittiin 0+ ja 1a/b vaihtoehtojen yhdistelmä, jotta voidaan tutkia sijoittamisvaihtoehtoja ja kaavallisesti antaa yhtäläiset mahdollisuudet eri toimijoille sijoittua ja kilpailla alueella. Luonnosyhdistelmässä on hahmoteltu rakennusoikeutta alueelle yhteensä 20 000 – 35 000 k-m², riippuen minkälaiseen tai –laisiin ratkaisuun kaavatyössä päädytään. Vaihtoehtojen yhdistelmä mahdollistaa sekä kaupallisten toimijoiden mielekkäämmäksi kokeman vaihtoehdon omilla alueillaan operoinnista, että kustannustehokkaamman kestävän kehityksen mukaisemman, olemassa olevien rakenteiden ensisijaisen tehostamisen mahdollisuuden yhteistyössä tehtävän kaupan alueen kehittämiseen ja rakentamiseen jo olemassa olevalla korttelialueella, käyttäen hyväksi olemassa olevia katuyhteyksiä, -liittymiä ja kunnallisteknisiä järjestelmiä. Alue on kaupunkialuetta kaava-alueen sijaitessa Heinolan kaupungin yhdyskuntarakenteen keskellä, vaikka Tähtiniementie pohjoispuolta ei ole vielä otettu rakentamiskäyttöön. Näin ollen, valittu vaihtoehtojen yhdistelmä mahdollistaa myös yleiskaavallisen ohjauksen vaatiman, tulevaisuuden mahdollisten maankäytön tarpeiden toteuttamisen huomioimisen Tähtiniemessä, osoittamalla Tähtiniemen koko alueen maankäytölle mitoitetun katuyhteyden alueelle. 
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 Kuva 7. Yhdistelmä alustavista vaihtoehdoista, eli asemakaavaluonnoksen lähtökohta. 
Alueen kaupallisten toimijoiden ja maanomistajien kanssa ennen luonnoksen nähtäville asettamista käytyjen neuvotteluiden tuloksena kaavaluonnokseksi muotoutui edellä esitetty lähtökohtaluonnoksesta versio, jossa korttelin 52 laajennusmahdollisuuksia ei kuitenkaan esitetä. Kortteli on kaavassa mukana ainoastaan liittymän vaatimien katualuevarauksien vuoksi, eli korttelin rakentamista ohjaavaan sisältöön ei esitetä muutoksia. 
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5 Yleiskaavallinen tarkastelu 

Alueella on oikeusvaikutteinen voimassa oleva Heinolan kaupungin strateginen yleiskaava ja asemakaava ja asemakaavan muutoksen sisältö on yleiskaavan mukainen. Asemakaavalla osoitetaan yleiskaavan mukaisesti päivittäistavarakaupan suuryksiköille tarkoitettuja korttelialueita. Strategisessa yleiskaavassa ei kuitenkaan ole ratkaistu liikenneyhteyksiä Tähtiniemeen, joten asemakaavatyössä on tarkasteltava koko Tähtiniemen käsittävää kokonaisuutta, jotta asemakaavassa voidaan ratkaista ja osoittaa riittävät liikenneyhteydet ja sijainti Tähtiniemen alueelle. 
Tähtiniemen alueelle on laadittu vuonna 2008 kaavarunkosuunnitelma yleiskaavatyön pohjaksi. Kaavarungossa esitettiin kolme eri vaihtoehtoa. Vaihtoehdoissa on tutkittu kolmea eri tehokkuutta, josta tehokkaimmassa vaihtoehdossa (MAX) rakentamista olisi 228 000 k-m² ja kevyimmässä 132 000 k-m². Asuinrakentamisen määrä vaihteli 128 000 – 80 500 k-m² välillä. Tähtiniemen alueen eteläosaan ja moottoritien viereen on kaavarungossa esitetty palveluiden ja matkailun aluevaraukset, joten asemakaava sisällöltään linjassa myös kaavarungon kanssa. 
Kaavarunkotyössä vaihtoehdoista kaavarungoksi valittiin vaihtoehto MAX, mutta yleiskaavoitukseen ryhdyttäessä tullaan joka tapauksessa tarkastelemaan muut vaihtoehdot sekä muita vaihtoehtoja, koska kaupungin kehitysajatukset sekä nykyiset kehitysnäkymät ovat muuttuneet. Volyymitarkastelun näkökulmasta tämä työ on kuitenkin edelleen ajanmukainen; asemakaavan laadintaa varten on saatava tietoon Tähtiniemen mahdollinen rakentamistehokkuus ja sen tarvitsemat liikenneyhteyden ja kunnallistekniikka, jotta asemakaavassa pystytään huomioimaan alueen kokoojakatuliittymän ja kokoojakadun maankäytöllinen tilantarve sekä kunnallistekniikan mahdollisesti tarvitsemat aluevaraukset. 
Vuonna 2014 laadittiin selvitys liittymistä ja kokoojakaduista Tähtiniemen yleiskaavoituksen pohjaksi (liite14). Selvityksessä tukittiin vaihtoehtoisia liittymiä ja liittymien sijainteja Hevossaarentiellä. Selvityksessä käytetiin matkatuotoksien arviointiin maankäytöllisinä volyymeina asumisesta 85 000 k-m², liiketilasta 40 000 k-m² ja matkailua palvelevasta tilasta 10 000 k-m². Yhteensä 135 000 k-m². Selvityksen perusteella päädyttiin kahteen mahdolliseen vaihtoehtoon liittymäratkaisusta: kiertoliittymä (ve2) tai nelihaaraliittymä (ve4). Vaihtoehdot sijaitsevat nykyisen Citymarketin liittymän kohdalla Hevossaarentiellä ja molemmat liittymätyypit osoittautuivat toimivuustarkasteluissa pääosin toimiviksi, joskin nelihaaraliittymän toimivuus kärsii ja aiheuttaa jonoutumista Citymarketin liittymähaarassa valo-ohjaamattomana. 
Tähtiniemeen johtava liittymä on yleiskaavallisen tarkastelun perusteella parhaiten sijoitettavissa Citymarketin nykyisen liittymän kohdalle ja kustannustahokkain ratkaisu todennäköisesti kiertoliittymätyyppi, kun huomioidaan valo-ohjauksen mahdollinen tarve ja sen kustannukset. 
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 Kuva 8. Kaavarunkotyön vaihtoehdot 

 Kuva 9. Kaavarunkotyön vaihtoehtojen vertailu. 
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 Kuva 10. Liittymävaihtoehto 2. 

 Kuva 11. Liittymävaihtoehto 4. 
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6 Asemakaavan kuvaus 

6.1 Kaavan rakenne 
Asemakaavalla muutetaan olemassa olevaa K-5-korttelialuen rajausta Hevossaarentielle suunnitellun liittymän kohdalta siten, että liittymä saadaan mahtumaan katualueelle. Kaavatyön yhteydessä tehtävässä katu- ja liittymäsuunnittelussa on tutkittu myös vaihtoehtoa, jossa liittymää ja katulinjausta siirretään pohjoisemmaksi, jolloin korttelin 52 aluerajaukseen ei tarvitse tehdä muutoksia. Siirtovaihtoehto voidaan ottaa luonnosvaiheen jälkeen kaavaehdotuksen katkaisuksi, mikäli se nähdään tarpeelliseksi. 
Asemakaavalla osoitetaan uusi päivittäistavarakaupan suuryksikön korttelialue Hevossaarentien pohjoispuolelle. Rakentamisesta on alustava luonnossuunnitelma liitteenä 17. 
 

6.1.1 Mitoitus Asemakaavalla osoitetaan kaupan suuryksiköiden rakennusoikeutta yhteensä 24 565 k-m², josta 14 565 k-m² sijaitsee olemassa olevassa korttelissa (52) ja 10 000 k-m² Hevossaarentien pohjoispuolelle osoitettavassa uudessa korttelialueen tontissa 1. 
● tilastolomake LIITE 4 

6.1.2 Palvelut Olemassa olevat palvelut on kuvattu kohdassa 3.1.3. 
Kaavalla alueelle lisätään kaupallisille palveluille osoitettua korttelialuetta sekä rakennusoikeutta. 

6.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 

6.3 Aluevaraukset 
6.3.1 Kaavamerkinnät ja –määräykset  
● kaavamerkinnät ja –määräykset sekä tonttijako 
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6.3.2 Aluevaraukset  

6.3.3 Korttelialueet 
Kortteli 52  

6.3.4 Tie- ja katualueet 
LT Yleisen tien alue  
Kadut  
Kevyen liikenteen väylät/kadut  

6.3.5 Muut alueet 
VL Lähivirkistysalue  

6.4 Nimistö 
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7 Kaavan vaikutukset 

Kaavaluonnokseen liittyviä selvityksiä on edelleen tekeillä ja kaavaluonnos on tarkoituksella esitetty havainne kuvana, jotta luonnoksesta saataisiin eri osapuolilta kantaa ottavia ja esityksiä sisältäviä mielipiteitä ja kommentteja sekä ideoita toteuttamisesta. Vaikutusten arviointi täydentyy ehdotusvaiheeseen. 
Kaavan kaupallisista vaikutuksista on erikseen laadittu selvitys koskien hypermarketin rakentamisen vaikutuksia Heinolalle. Kyseinen selvitys ja vaikutusarviointi liitteenä 16. 

7.1 Ihmisen elinoloihin kohdistuvat ja sosiaaliset vaikutukset 
Asemakaava-alueella ei ole asuinrakennuksia, mutta alueen lävitse kulkeva Hevossaarentie toimii pääkatutasoisena liikennereittinä kaava-alueen ulkopuoleiselle Sinilähteen asuinalueille sekä Hevossaaren alueelle. Kaava-alueen kaupan korttelialue ja kaavalla mahdollistettava uusi kaupan korttelialue ovat koko kaupunkia sekä seutua palveleva päivittäis- ja erikoiskaupan kokonaisuus. Kaavan toteutuminen lisää seudun asukkaiden ja käyttäjien kaupallisten palveluiden tarjontaa sekä kilpailua. 
Kaavan toteuttamisen ei arvioida lisäävän merkittävästi alueen viihtyisyyttä. Uuden korttelialueen avaaminen ja kallion louhiminen vaikuttavat nykyisin aluetta virkistyskäyttöön käyttäviin ihmisiin: metsäisen alueen etäisyys eli saavutettavuus kasvaa, tosin kyseinen uusi korttelialue ei todennäköisesti ole kovin laajan käyttäjäkunnan virkistyskäytössä, johtuen mäkisestä maastosta. 

7.2 Ympäristöön kohdistuvat vaikutukset 
Kaavan uuden korttelialueen toteuttaminen muuttaa nykyistä metsätalouskäytössä olevaa aluetta hypermarket-alueeksi. Hypermarket-alueiden ollessa hallirakennuksen lisäksi pääosin pysäköintialueita, tulee kyseisen korttelialueen vesistöolosuhteet muuttumaan hulevesien johtumisen ja imeytymisen suhteen. Olemassa olevan korttelialueen ollessa jo lähestulkoon kokonaisuudessa läpäisemättömillä materiaaleilla päällystettynä, ei korttelin lisärakentaminen muuta vesistöolosuhteita nykyisestä. Alueelle laadittujen luontoselvitysten mukaan uuden korttelialueen kohdalla ei ole merkittäviä luontoarvoja. On kuitenkin esitetty kommentteja, että perhosista tehdyt selvitykset olisivat vajavaisia ja asian tilaa tutkitaan ja selvityksiä täydennetään tarpeen vaatiessa. Näin ollen kaavaluonnoksessa ei vielä voida täysin arvioida vaikutuksia luontoon ja sen monimuotoisuuteen. 
Luontoselvityksissä esiin nousseet arvokkaat luontokohteet on kaavaluonnoksessa huomioitu. Kaavan toteuttaminen ei näillä näkymin vaikuta selvityksissä esiin tulleisiin olemassa oleviin luontokohteisiin. 
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Vesilainmukaiseen kohteeseen (liitteen 10, kartan 3 kohde 1.) saattaa Hevossaarentien liittymä ja katuratkaisulla olla vaikutuksia, mikäli katua joudutaan linjaamaan pohjoiseen liittymän sijainnin siirtämisen vuoksi. Myös kadun nostosta aiheutuvan luiskaukset voivat vaikuttaa kohteeseen. Nämä kuitenkin selviävät tarkemmin, kun kadun ja liittymän yleissuunnittelu etenee. Perhosten osalta asiaa tarkastellaan vielä. Kaavassa rakentamiselle osoitetut alueet eivät sijoitu luontokohteiden alueille ja liito-oravan soveliaat elinympäristöt säilyvät kaavaratkaisussa, vaikka niitä luontoselvityksessä on rajattu rata- ja katualueelle (Kauppakaari). 
Uuden korttelialueen louhiminen aiheuttaa erittäin suuren kiviaineismäärän poistamista rakennusalueelta (arvio vajaa.300 000 kiintokuutiota). Kiviainekselle tulee löytää sijoituspaikka. Mikäli sille ei löydy tarvetta maarakentamisesta lähialueilta, on mahdollisuus, että se joudutaan läjittämään pysyvästi. Vajaa 300 000 kiintokuutiota kallioainesta vastaa louheena karkeasti noin kaksinkertaista määrää tilavuudessa, eli toisin sanoen louhinta saattaa aiheuttaa noin 600 0000 kuution sijoittamista. Pysyvä sijoittaminen rinnastetaan maan kaatopaikkaamiseksi, jolloin siitä tulee ympäristöluvan mukaista toimintaa. 

7.3 Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat vaikutukset 
Kaavan toteuttaminen mahdollistaa olemassa olevan kaupunkirakenteen sisällä olevan rakentamattoman alueen käyttöön ottamisen tarvittaessa, joten pitkällä aikavälillä nyt olemassa olevan rakennetun ympäristön ja infrastruktuurin käyttö tehostuu. Tosin hanke olisi mahdollista toteuttaa myös olemassa olevaa infrastruktuuria ja korttelialuetta hyväksi käyttäen, jolloin se olisi resurssiviisaampaa kestävän kehityksen mukaisesti. 

7.4 Liikenteelliset vaikutukset 
Kaavan toteutuessa vaikuttaa Hevossaarentien liikenteeseen ja liittymiin merkittävästi. Hevossaarentien pohjoispuoleisen alueen käyttöön ottamiseksi Hevossaarentielle on rakennettava liittymä. Kaavasuunnittelun yhteydessä on päädytty kiertoliittymäratkaisuun mm. Hevossaaren raskaan liikenteen sujuvuuden takaamiseksi. 
Vuoden 2008 Tähtiniemen kaavarungolle on laadittu ajoneuvoliittymien ja kokoojakatujen esiselvitys (liite 14), jossa tutkittiin alueen käyttöön ottamiseksi tarvittavia liittymätyyppejä ja katuyhteyksiä sekä arvioitiin näiden kustannuksia. Liikenteen osalta tarkempi yleissuunnittelu ja selvitys on meneillä kaavatyön yhteydessä ja sitä jatketaan kaavaluonnoksen nähtävillä olosta saatujen kommenttien jälkeen, kun tiedetään, minkälaisiin ratkaisuihin luonnoksen palautteen perusteella on ryhdyttävä. Katujen ja liittymien yleissuunnitelman luonnos liitteenä 15. 
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7.5 Kulttuuri-, maisema- ja muut vaikutukset 
Kaavan toteuttamisella ei arvioida olevan merkittäviä kulttuurisia vaikutuksia. Kaavan toteutuminen lisää tai todennäköisimmin muuttaa Heinolan alueen ostokäyttäytymistä citymarketasioinnista kahden tai useamman eri toimijan liikkeissä asioinniksi. Kaupallisista vaikutuksista on laadittu erillinen selvitys (liite 16). 
Uuden korttelialueen leikkaaminen ja rakentaminen kalliomäkeen vaikuttaa alueen maisemakuvaan merkittävästi. Alueen luonne ja ulkonäkö muuttuvat maisemaksi, jossa Hevossaarentien molemmin puolin on hypermarketalueelle tyypillistä hallirakentamista laajoine pysäköintikenttineen, jota kehystää uudella alueella laaja kallioleikkaus. 

7.6 Taloudelliset vaikutukset 
Asemakaavan toteuttaminen aiheuttaa yhdyskuntateknisiä kustannuksia, kun Tähtiniemen alue otetaan käyttöön. Näintä nk. ulkoisia kustannuksia ovat kunnallistekniikan rakentaminen alueelle sekä liittymän ja katuyhteyden rakentaminen. Olemassa olevan korttelialueen osalta nykyinen verkosto ja katuinfrastruktuuri on pääasiassa riittävä, tarvetta saattaa olla joillekin liittymäparannuksille ja korttelin sisäisille kunnallistekniikan muutoksille. 
Liikenteestä ka katu- ja liittymäsuunnittelusta on käynnissä tarkempi selvitys ja suunnittelu kaavatyön yhteydessä (liite 15). Suunnitelma ja kustannukset tarkentuvat, kun luonnoksen nähtävillä olon jälkeen saadaan palaute ja linjaukset kaavan osallisilta ja sidosryhmiltä. Nyt luonnokseen tehtyjen vaihtoehtojen kustannusarviot ovat vaihtoehdossa 1, jossa katulinjausta ei muuteta nykyiseltä sijainnilta ja korttelin 52 korttelirajaa on muutettava, noin 
1,4 M€ ja vaihtoehdossa 2, jossa kadun linjaus on muutettu ja korttelin 52 kortteliraja voidaan säilyttää entisellään, noin 1,6 M€. Kustannuksia kunnallistekniikan rakentamiselle ei ole vielä arvioitu tarkemmin, arvio Tähtiniemen alueen käyttöön ottamiseksi tarvittavan kunnallistekniikan rakentamisesta liikkunee 200 000 € - 600 000 € välillä. 
Uuden vähittäiskaupan suuryksikön korttelialueen rakentamiskustannukset louhintoineen, pihoineen ja rakennuksineen ovat Hämeenmaan alustavan arvion mukaan noin 16-18M €. 
Kokonaisuutena hankkeen toteuttaminen on noin 18-20 M€ investointi, kun kunnallistekniikan investoinnille arvioidaan noin 400 000 € kustannus. Vaihtoehtoisen toteuttamisen, eli olemassa olevaan kortteliin rakentamisen kustannukset olisivat noin 18-19 M€, josta pysäköintilaitoksen osuus noin 6-7 
M€. Mikäli pysäköintipaikkojen tarvemäärästä (molemmille marketeille erilliset 400 paikka, eli yhteensä 800 paikka) pystyttäisiin joustamaan, kun käytetään yhteistä pysäköintialuetta (asiakasmäärä ei tuplaannu alueella toisen liikkeen sinne sijoittuessa), esimerkiksi noin 600 autopaikkaan, niin laitospysäköinnille ei välttämättä olisi tarvetta: kustannukset olisivat merkittävästi edullisemmat. 
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8 Asemakaavan toteutus 

8.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
Kaava alueelle tehdään rakennussuunnitelmat. 

8.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
Kaavan toteuttamisen vastuu korttelialueiden osalta on rakennushakkeeseen ryhtyvillä. Katualueiden ja kunnallistekniikan toteuttamisen vastuu on kaupungilla. Kaavan mahdollistama rakentaminen toteutuu alueille kohdistuvien hankkeiden mukaisesti. 

8.3 Toteutuksen seuranta 
Kaavan toteutusta seurataan kaupungin toimintaympäristön seurannalla mm. rakennetun rakennusoikeuden seurannalla. 
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