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1 Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee Keskustan (1.) kaupunginosan korttelin 13tontteja 10 ja 11, korttelin 12 tontit 2,3, ja 4 sekä korttelin 26 tontit 1,2 ja 3.Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 2,8 ha.
Seurakunnan omistamalla alueella sijaitsee Heinolan kirkko, kellotapuli,pappila, seurakuntakeskus, entinen kanttorila, yksi asuinrakennus sekä yksitalousrakennus. Harjukadun itäpuolella sijaitsee Harjukadun puutalot sekäkerrostaloja. Kaava-alueeseen kuuluu myös Pappilankujan ja Harjukadunkatualueet.

2 Suunnittelun tarve ja tavoitteet
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tutkia kirkkokorttelin ja Harjukadunkortteleiden rakennuskannan kehittämisen ja uudistamisen mahdollisuuksiahuomioiden kulttuuriympäristön arvot ja kaupunkikuva. Kaavalla määritelläänrakennussuojelun tavoitteet sekä suojeltava rakennuskanta ja ympäristö.
Heinolan seurakunta on jättänyt hakemuksen asemakaavan muuttamiseksikirkkokorttelissa. Seurakunnan tavoitteena on mahdollistaaseurakuntakeskuksen ja ns.pikkupappilan korvaaminen uudisrakentamisella.Tavoitteena on myös muodostaa käyttötarkoitukseltaan asumista palvelevatontti entiselle kanttorilalle. Kanttorila on nykyisen kaavan mukaan kirkonkanssa samalla tontilla.
Maanomistajien ja kaupungin välille laaditaan tarvittaessamaankäyttösopimus.

3 Suunnittelun lähtökohdat
3.1 Aluetta koskevat kaavat ja suunnitelmat:

Maakuntavaltuuston 2.12.2016 hyväksymä Päijät-Hämeen maakuntakaava2014.
- Maakuntakaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta (C).
- Alueelle on merkitty valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristörajaussekä kansallisen kaupunkipuiston rajaus.
- Aluetta koskee kohdemerkintä KMV-22, kulttuuriympäristön tai maisemankannalta maakunnallisesti arvokas alue.
Heinolan strateginen yleiskaava 2035 (hyväksytty 14.4.2014).
- Suunnittelualue sijoittuu keskustatoimintojen alueelle.
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Ote strategisesta yleiskaavasta.
Ydinkeskustan osayleiskaava
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Kirkkokortteli on osoitettu yleiskaavassa julkisten palveluiden ja hallinnonalueeksi (PY). Suunnittelumääräyksen mukaan alueelle voidaan sijoittaapääasiassa julkisia palveluita. Suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi onkirkkokortteliin osoitettu II. Harjukadun asuinkorttelit on osoitettuasuinkerrostalojen alueeksi (AK), suurimmat sallitut kerrosluvut III ja IV.Rakennetun
Aluetta koskevat asemakaavat:
Kirkon ja kanttorilan tonttia koskeva asemakaava Ak 529 on vahvistettu15.1.1980. Pappilaa, pikkupappilaa ja seurakuntakeskusta koskevaasemakaava Ak 250 on vahvistettu 30.9.1959.
Asemakaavassa kirkon tontti on kirkkojen ja muiden seurakunnallistenrakennusten korttelialuetta YK. Kirkko, kellotapuli ja kanttorila ovat suojeltujasr-1 kaavamääräyksellä (Rakennustaiteellisesti arvokas rakennus tairakennelma. Rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä.Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia,että rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannaltamerkittävä luonne säilyy.)
Pappila, Pikkupappila ja seurakuntakeskus ovat samalla tontilla. Voimassaolevassa kaavassa vuodelta 1959 tontti on kirkkojen ja muidenseurakunnallisten rakennusten korttelialuetta YK-5. Pappila on suojeltu sr-1kaavamääräyksellä (Rakennustaiteellisesti arvokas rakennus tai rakennelma.Rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Rakennuksessasuoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksenrakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonnesäilyy). Tontilla on rakennusoikeutta 4000 kerros-m2 sekäpappilarakennuksen rakennusalalla 300 kerros-m2.
Asuinkortteleiden 12 ja 26 asemakaava Ak 250 on vahvistettu 30.9.1959.Alueelle on asemakaavassa osoitettu kerrostalorakentamista.Rakennusoikeudet on osoitettu erikseen tonteille ja ne vaihtelevat tontinkoosta riippuen 930 kerros-m2 ja 1710 kerros-m2 välillä.
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Ote ajantasa-asemakaavasta.
Aluetta koskevat muut suunnitelmat ja päätökset:
- Suunnittelualue kuuluu kirkkokorttelin ja Kirkkokadun osalta Heinolankansalliseen kaupunkipuistoon. Aluetta koskee YmpäristöministeriönHeinolan kansallisen kaupunkipuiston perustamispäätös, joka on annettu6.5.2002. Päätöksen mukaisesti alueen hoidon ja käytön kannalta muuttarpeelliset määräykset on annettu hoito- ja käyttösuunnitelmassa.
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Heinolan kansallisen kaupunkipuiston aluerajaus.
- Suunnittelualue kuuluu Heinolan kirkkokorttelin ja vanhan hautausmaanvaltakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY),joten suunnittelualuetta koskevat myös valtakunnallisetalueidenkäyttötavoitteet.
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3.2 Selvitykset

Laaditut selvitykset, jotka koskevat suunnittelualuetta:
- Heinolan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys KUKUSE, 2005- Heinolan rakennusinventointi - päivitys ja täydennyssuunnitelma,Selvitystyö Ahola 2014- Rakennustekninen kuntotutkimus Pikkupappila, Kuntoarvioija J. Mutanen- Rakennushistoriaselvitys Seurakuntakeskus, Selvitystyö Ahola 2019.- Seurakuntakeskuksen kuntotutkimus
Muiden selvitysten tarvetta arvioidaan kaavoituksen edetessä yhteistyössäviranomaisten ja yhteistyötahojen kanssa.

4 Asemakaavan vaikutusten arviointi
Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaalaadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä kaavan mukaisenrakentamisen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia. Kaavan vaikutuksiaarvioidaan kaavaselostuksessa asiantuntija-arviointina seuraavienvaikutusten osalta:
- Ihmisen elinoloihin ja elinympäristöön kohdistuvat vaikutukset- Maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon kohdistuvat vaikutukset- Kasvillisuuteen, eläimistöön, luonnon monimuotoisuuteen jaluonnonvaroihin kohdistuvat vaikutukset- Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekäliikenteeseen kohdistuvat vaikutukset- Kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuunympäristöön kohdistuvat vaikutukset

5 Osallistuminen ja vuorovaikutus
5.1 Osalliset

Osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavasaattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joidentoimialaa suunnittelussa käsitellään.
Osallisia tässä asemakaavassa ovat:
- Suunnittelu- ja vaikutusalueen maanomistajat,asukkaat, yritykset ja toimijat- Tekninen toimiala- Lupa- ja valvontatoimiala- Ympäristöministeriö (Kansallinen kaupunkipuisto)- Hämeen ELY-keskus- Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo
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- Päijät-Hämeen pelastuslaitos- Kaukolämpöverkkoyhtiöt- Sähköverkkoyhtiöt- Tietoliikenneverkkoyhtiöt
5.2 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Asemakaavoituksen lähtökohdat ja tavoitteet on esitetty tässä osallistumis- jaarviointisuunnitelmassa (OAS). OAS on nähtävillä koko kaavahankkeen ajanja siihen voidaan tehdä työn kuluessa tarvittaessa muutoksia ja täydennyksiä.
Kaavamuutoksen osallisille ilmoitetaan kirjeitse kaavan vireille tulosta.
Luvussa 6 on esitetty osallistumismahdollisuudet kaavoituksen eri vaiheissa.Saatu palaute kirjataan kaavaselostukseen, jossa myös kerrotaan, mitenpalaute on otettu huomioon kaavan laadinnassa.
Kaavaa koskevat kuulutukset julkaistaan kaupungintalon ilmoitustaululla jaItä-Häme -lehdessä. Asiakirjat (osallistumis- ja arviointisuunnitelma,kaavaluonnos ja kaavaehdotus) ovat valmistuttuaan nähtävinäKaupungintalolla Elinvoiman Kaupunkisuunnittelussa, Rauhankatu 3, 2.kerros ja Kirkonkylän Kyläpirtillä, Vanhatie 34 sekä kaupungin verkkosivuilla.
https://www.heinola.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/nahtavilla/

5.3 Viranomaisyhteistyö
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään tiedoksi Hämeen ELY-keskukseen ja sen riittävyydestä keskustellaan tarvittaessa ELY:n edustajienkanssa kuukausikokouksessa.
Viranomaisneuvottelu järjestetään kaavahankkeen vireilletulovaiheessasekä tarvittaessa ehdotusvaiheessa.
Asemakaavan muutosluonnoksesta sekä kaavaehdotuksesta pyydetäänlausunnot asianosaisilta viranomaisilta.

6 Kaavoituksen kulku, tavoitteellinen aikataulu ja päätöksenteko
Kaavoitusta voi seurata Heinolan kaupungin verkkosivuilla
https://www.heinola.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/nahtavilla/
Nähtävilläoloajan ulkopuolella:
https://www.heinola.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/vireilla-olevat-asemakaavat/
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Kaavamuutoksen käsittelyn aikana saadut huomautukset ja muistutuksethuomioidaan ja katsotaan, aiheuttavatko ne mahdollisesti muutoksia jatarkennuksia kaavaan. Kaavoituksen kulku, alustava aikataulu ja osallistenosallistumismahdollisuudet:
Vaihe Ajankohta Osallistuminen
OAS / nähtävillä ehdotukseen asti*/ Elinvoimalautakunta kesä2021 Mielipiteen esittäminen kirjallisesti tai suullisesti
Valmisteluvaiheen materiaali /nähtävillä 30 pv* talvi2021 Mielipiteen esittäminen kirjallisesti tai suullisesti
Kaavaehdotus / nähtävillä 30 pv* kevät2022 Muistutuksen esittäminen*
Valtuustonhyväksymispäätös syksy2022 Osalliset ja kunnan jäsenet voivat valittaakaavan hyväksymispäätöksestä Hämeenlinnanhallinto-oikeuteen 30 päivän valitusaikana.

*Muistutukset tulee toimittaa nähtävillä olon aikana osoitteella Heinolankaupunki, Rauhankatu 3, 18100 Heinola tai sähköpostilla:kirjaamo@heinola.fi. Samalla pyydämme ilmoittamaan nimenne, osoitteenneja kaavan käsittelynumeron 706.

7 Yhteystiedot
Katri Kuivalainen, asemakaava-arkkitehti, 044 769 4370etunimi.sukunimi@heinola.fi
Heinolan kaupunkiElinvoima / KaupunkisuunnitteluRauhankatu 3, 18100 HeinolaPuh. (03) 849 30 (vaihde), kirjaamo@heinola.fiY-tunnus 1068892-9www.heinola.fi


