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1 Suunnittelualue 

Asemakaavan muutos koskee Keskustan (1.) kaupunginosan korttelin 13 tontteja 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 yksi talousrakennus. Harjukadun itäpuolella sijaitsee Harjukadun puutalot sekä kerrostaloja. Kaava-alueeseen kuuluu myös Pappilankujan, Kirkkorinteen ja Harjukadun katualueet.  

2 Suunnittelun tarve ja tavoitteet 

Heinolan seurakunta on jättänyt hakemuksen asemakaavan muuttamiseksi kirkkokorttelissa. Seurakunnan tavoitteena on mahdollistaa seurakuntakeskuksen ja ns.pikkupappilan korvaaminen uudisrakentamisella. Maanomistajan tavoitteena on myös muodostaa käyttötarkoitukseltaan asumista palveleva tontti entiselle kanttorilalle. Kanttorila on nykyisen kaavan mukaan kirkon kanssa samalla tontilla. 
Harjukadun itäpuolen asemakaava ei ole myöskään enää ajantasainen.  
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tutkia kirkkokorttelin ja Harjukadun kortteleiden rakennuskannan kehittämisen ja uudistamisen mahdollisuuksia huomioiden kulttuuriympäristön arvot ja kaupunkikuva.  
Asemakaavalla osoitetaan suojeltava rakennuskanta ja ympäristö. Kirkkokortteli on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä sekä Heinolan kansallista kaupunkipuistoa. Seurakuntakeskus on kuitenkin erittäin huonossa kunnossa ja vaikeasti korjattavissa, ja nk. Pikkupappilakin välttävässä kunnossa.  
Kaupungin strategian mukaisesti kaupungin päämääränä on mm. hyvinvoinnin kasvu sekä uudistuva työ ja asuminen. Tavoitteena on keskustan tiivistäminen sekä hyvä asuminen.  
Lahden kaupunkiseudun maankäytön, asumisen liikenteen sopimus (MAL) vuosille 2021-2031 määrittelee tavoitteet lähivuosien maankäytön ja liikenneverkon kehittämiselle sekä asuntotuotannolle. Sopimuksen mukaisesti kaupungin tulee huolehtia riittävästä asemakaavavarannosta monipuolisen ja laadukkaan asuntotuotannon varmistamiseksi. Myös erityisryhmien tarpeet tulee huomioida. Asuntokantaa uudistetaan edistämällä kestävää rakentamista sekä parantamalla täydennysrakentamisen edellytyksiä ja kehittämällä olemassa olevaa asuntokantaa. Asuntotuotantoa uudistetaan paikoin myös purkavalla uudisrakentamisella. Puurakentamista edistetään. 
Tavoitteena on osoittaa seurakuntakeskuksen ja Pikkupappilan alue asuinrakentamiseen. Harjukadun itäpuolen asemakaavaa tarkastellaan siten, 
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että mahdollistetaan pienimuotoinen täydennysrakentaminen säilytettävien puutalojen tonteilla. 
Tavoitteena on suunnitella uudisrakentaminen siten, ettei heikennetä rakennetun kulttuuriympäristön arvoja. Uudisrakentamisessa huomioidaan myös Siltakadun liikennemelu. 
Maanomistajien ja kaupungin välille laaditaan tarvittaessa maankäyttösopimus. 

3 Suunnittelun lähtökohdat 

3.1 Aluetta koskevat kaavat ja suunnitelmat: 
Maakuntavaltuuston 2.12.2016 hyväksymä Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014. 
- Maakuntakaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta (C).  
- Alueelle on merkitty valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristörajaus sekä kansallisen kaupunkipuiston rajaus. 
- Aluetta koskee kohdemerkintä KMV-22, kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta maakunnallisesti arvokas alue. 

 Heinolan strateginen yleiskaava 2035 (hyväksytty 14.4.2014). 
- Suunnittelualue sijoittuu keskustatoimintojen alueelle.   

 Ote strategisesta yleiskaavasta.  
Ydinkeskustan osayleiskaava 
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Kirkkokortteli on osoitettu yleiskaavassa julkisten palveluiden ja hallinnon alueeksi (PY). Suunnittelumääräyksen mukaan alueelle voidaan sijoittaa pääasiassa julkisia palveluita. Suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on kirkkokortteliin osoitettu II. Harjukadun asuinkorttelit on osoitettu asuinkerrostalojen alueeksi (AK), suurimmat sallitut kerrosluvut III ja IV. Rakennetun     
Aluetta koskevat asemakaavat: 
Kirkon ja kanttorilan tonttia koskeva asemakaava Ak 529 on vahvistettu 15.1.1980. Pappilaa, pikkupappilaa ja seurakuntakeskusta koskeva asemakaava Ak 250 on vahvistettu 19.10.1978. 
Asemakaavassa kirkon tontti on kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialuetta YK. Kirkko, kellotapuli ja kanttorila ovat suojeltuja sr-1 kaavamääräyksellä (Rakennustaiteellisesti arvokas rakennus tai rakennelma. Rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy.) 
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Pappila, Pikkupappila ja seurakuntakeskus ovat samalla tontilla. Voimassa olevassa kaavassa vuodelta 1959 tontti on kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialuetta YK-5. Pappila on suojeltu sr-1 kaavamääräyksellä (Rakennustaiteellisesti arvokas rakennus tai rakennelma. Rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy). Tontilla on rakennusoikeutta 4000 kerros-m2 sekä pappilarakennuksen rakennusalalla 300 kerros-m2. 
Asuinkortteleiden 12 ja 26 asemakaava Ak 250 on vahvistettu 19.10.1978. Alueelle on asemakaavassa osoitettu kerrostalorakentamista. Rakennusoikeudet on osoitettu erikseen tonteille ja ne vaihtelevat tontin koosta riippuen 930 kerros-m2 ja 1710 kerros-m2 välillä.  

 
Ote ajantasa-asemakaavasta ja kaavan muutosalueen rajaus. 

Aluetta koskevat muut suunnitelmat ja päätökset: 
- Suunnittelualue kuuluu kirkkokorttelin ja Kirkkokadun osalta Heinolan kansalliseen kaupunkipuistoon. Aluetta koskee Ympäristöministeriön Heinolan kansallisen kaupunkipuiston perustamispäätös, joka on annettu 
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6.5.2002. Päätöksen mukaisesti alueen hoidon ja käytön kannalta muut tarpeelliset määräykset on annettu hoito- ja käyttösuunnitelmassa.  

 
Heinolan kansallisen kaupunkipuiston aluerajaus. 

- Suunnittelualue kuuluu Heinolan kirkkokorttelin ja vanhan hautausmaan valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY), joten suunnittelualuetta koskevat myös valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. 
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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 sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus, Polygon 2019 - Selvitys seurakuntakeskuksen peruskorjaustarpeesta ja kustannustasosta, Insinööritoimisto Rasmus Oy 2019 - Seurakuntakeskuksen hintatasovertailu, Insinööritoimisto Rasmus Oy 2019 - Heinolan keskusta-alueen puistoselvitys, Loci Maisema-arkkitehdit 2022 - Harjukadun rakennusinventointi, Selvitystyö Ahola 2022  Muiden selvitysten tarvetta arvioidaan kaavoituksen edetessä yhteistyössä viranomaisten ja yhteistyötahojen kanssa. 

4 Asemakaavan vaikutusten arviointi 

Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä kaavan mukaisen rakentamisen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia. Kaavan vaikutuksia arvioidaan kaavaselostuksessa asiantuntija-arviointina seuraavien vaikutusten osalta: 
- Ihmisen elinoloihin ja elinympäristöön kohdistuvat vaikutukset 
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- Maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon kohdistuvat vaikutukset - Taloudelliset vaikutukset - Kasvillisuuteen, eläimistöön, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin kohdistuvat vaikutukset - Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen kohdistuvat vaikutukset - Kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön kohdistuvat vaikutukset 

5 Osallistuminen ja vuorovaikutus 

5.1 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: 
- Suunnittelu- ja vaikutusalueen maanomistajat,  asukkaat, yritykset ja toimijat - Tekninen toimiala - Lupa- ja valvontatoimiala - Ympäristöministeriö (Kansallinen kaupunkipuisto) - Hämeen ELY-keskus - Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo - Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, ympäristöterveyskeskus - Päijät-Hämeen pelastuslaitos - Kaukolämpöverkkoyhtiöt - Sähköverkkoyhtiöt - Tietoliikenneverkkoyhtiöt  

5.2 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 
Asemakaavoituksen lähtökohdat ja tavoitteet on esitetty tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). OAS on nähtävillä koko kaavahankkeen ajan ja 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, miten palaute on otettu huomioon kaavan laadinnassa. 
Kaavaa koskevat kuulutukset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla/sähköinen ilmoitustaulu ja Itä-Häme -lehdessä. Asiakirjat (osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja kaavaehdotus) ovat valmistuttuaan nähtävinä Asiakaspalvelupiste Spotissa, Torikatu 8 ja Kirkonkylän Kyläpirtillä, Vanhatie 34 sekä kaupungin verkkosivuilla. 
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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 edustajien kanssa kuukausikokouksessa.  
Viranomaisneuvottelu järjestetään kaavahankkeen vireilletulovaiheessa sekä tarvittaessa ehdotusvaiheessa. 
Asemakaavan muutosluonnoksesta sekä kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot asianosaisilta viranomaisilta. 

6 Kaavoituksen kulku, tavoitteellinen aikataulu ja päätöksenteko 

Kaavoitusta voi seurata Heinolan kaupungin verkkosivuilla, kun asemakaava-aineistoa on nähtävillä:  
https://www.heinola.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/nahtavilla/ 
Nähtävilläoloajan ulkopuolella: 
https://www.heinola.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/vireilla-olevat-asemakaavat/ 
Kaavoituksen kulku, alustava aikataulu ja osallisten osallistumismahdollisuudet: 

Vaihe Ajankohta Osallistuminen 
OAS / nähtävillä ehdotukseen asti* / Elinvoimalautakunta kesä 2021  Mielipiteen esittäminen kirjallisesti tai suullisesti  Valmisteluvaiheen materiaali / nähtävillä 30 pv* kesä 2022 Mielipiteen esittäminen kirjallisesti tai suullisesti  Kaavaehdotus / nähtävillä 30 pv* syksy 2022 Muistutuksen esittäminen*  Valtuuston hyväksymispäätös talvi 2023 Osalliset ja kunnan jäsenet voivat valittaa kaavan hyväksymispäätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 päivän valitusaikana.   *Muistutukset tulee toimittaa kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana osoitteella: 

Heinolan kaupunki  PL 1001, 18100 Heinola  
tai sähköpostilla:  
kirjaamo@heinola.fi.  



Seurakuntakeskus 706/Akm, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 18.5.2022 10 / 10  
Asianumero 5420/10.02.03/2020 

 

 
 
 

  
 
 

Samalla pyydämme ilmoittamaan nimenne, osoitteenne ja kaavan käsittelynumeron 706.  

7 Yhteystiedot 

Katri Kuivalainen, asemakaava-arkkitehti  
044 769 4370 katri.kuivalainen@heinola.fi 
  Heinolan kaupunki Elinvoima / Kaupunkisuunnittelu  Rauhankatu 3, 18100 Heinola Puh. (03) 849 30 (vaihde), kirjaamo@heinola.fi Y-tunnus 1068892-9 www.heinola.fi  


