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KYLPYLÄN RAKENNUKSET
Business Heinola

19.1.2021



111-1-1-5

Myytävä kohde

• Heinolan kaupunki myy omistamallaan 
kiinteistöllä 111-1-1-5, osoitteessa 
Maaherrankatu 1b-3 sijaitsevat kolme 
rakennusta.
• Rakennukset sijaitsevat keskeisellä sijainnilla 

Heinolan keskustaajamassa uimarannan, 
RantaCasino-ravintolan, Heinolan 
vierasvenesataman sekä Maaherrankadun 
puiston ympäristössä.
• Rakennuksista on järvinäköala.
• Maapohja jää kaupungin omistukseen.
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Kiinteistö

• Kiinteistötunnus: 111-1-1-5

• Osoite: Maaherrankatu 1B – 3, 18100 Heinola

• Pinta-ala: 6 471 m2

• Asemakaavat 548 (hyv. 1998) ja 250 (hyv. 1978)
• K-7, liike- ja toimistorakennusten korttelialue
• Kokonaisrakennusoikeus 5 500 k-m2, josta käytetty 2 411 k-m2

• Arvot: Heinolan Perspektiivin valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY), Heinolan kansallinen kaupunkipuisto

Rakennukset

• 1. Kylpylän päärakennus
• Kerrosala: 1 581 k-m2

• Kerrosluku: 3 (+ kellari ja ullakko)
• Rakentamisvuosi: 1931
• Rakentamistapa: Tiilimuuraus + rappaus
• Suojelustatus: Asemakaavassa sr-1 –merkintä
• Lisätietoja: Rakennuksen kuntotutkimus tehty 2017

• 2. Kylpylän kuivahoitorakennus
• Kerrosala: 715 k-m2

• Kerrosluku: 1 (+ kellari ja ullakko)
• Rakentamisvuosi: 1931
• Rakentamistapa: Hirsi + rappaus
• Suojelustatus: Selvitetään yhdessä museoviranomaisten kanssa
• Lisätietoja: Rakennuksen kuntotutkimus tehty 2017

• 3. Kylpylän asuinrakennus
• Kerrosala: n. 115 k-m2

• Kerrosluku: 1 (+ ullakko)
• Rakentamisvuosi: 1800-luku, laajennettu 1900-luvulla
• Rakentamistapa: Hirsi + lautavuoraus
• Suojelustatus: Selvitetään yhdessä museoviranomaisten kanssa
• Lisätietoja: Rakennuksen kuntotutkimus tehty 2017 322.1.2021
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Kohteen kehittämismahdollisuudet 1/6
• Sijaintinsa puolesta myytävät rakennukset soveltuvat sekä liiketoiminnan harjoittamiseen 

että asumiskäyttöön
• Lisärakentaminen kohteessa edellyttää kaavamuutosta

• Kaupungilla on valmiudet käynnistää asemakaavan muutos nopealla aikataululla
• Kiinteistön nykyinen kokonaisrakennusoikeus on 5 500 k-m2, josta käyttämättä 3 089 k-m2

• Kiinteistöä ja rakennuksia koskevat suojeluarvot selvitetään yhdessä museoviranomaisten 
kanssa

• Rakennukset on mahdollista myydä ryhmänä tai yksittäin
• Tonttijaosta ja maa-alueiden käytöstä sovitaan myyntineuvottelujen yhteydessä

• Rakennusten käyttöönotto edellyttää kunnostustoimenpiteitä
• Rakennusten omistaja ja Heinolan kaupunki laativat maapohjaa koskevan 

vuokrasopimuksen
• Heinolan kaupunki tarjoaa ostajalle pitkää vuokrasopimusta
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SKENAARIO: 
• Korttelin kehittäminen liike- ja asuinrakentamiseen

• Hotelli (kylpylän ent. päärakennus)
• Noin 22 huonetta
• Pohjakerroksessa esim. Day Spa –palveluita
• Pysäköinti Hotellin länsipuolelle, Maaherrankadun varteen ja 

eteläiselle pysäköintialueelle
• Asuinrakennus (kylpylän ent. kuivahoitorakennus)

• Kuusi asuntoa (2 krs)
• Huoneistokoot n. 62-108 m2

• Tontilla yksi autopaikka / asunto
• Ravintola (kylpylän ent. asuinrakennus)

• Noin 72 asiakaspaikka + terassi
• Pysäköinti eteläiselle pysäköintialueelle

• Torille 300 metriä
• Ravintola RantaCasino, kahvila Tyyrpuuri ja Heinolan 

vierasvenesatama 100 metrin päässä

UIMARANTA

MAAHERRAN-
PUISTO

PYSÄKÖINTI

HOTELLI

ASUINRAK.

RAVINTOLA
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• Hotelli (ent. kylpylän päärakennus)
• Kerrosala n. 1 050 k-m2

• Hyötyala n. 600 m2

• Yhteensä n. 22 hotellihuonetta

• 3. krs
• 12 hotellihuonetta
• Hyötyala n. 200 m2

• 2. krs
• Hotellin vastaanotto

• Käynti Maaherrankadun puolelta / nykyinen sisäänkäynti

• 10 hotellihuonetta
• Hyötyala n. 200 m2

• 1. krs
• Palvelutilaa n. 200 m2

• Esim. Day-Spa –palvelut
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• Asuinrakennus (ent. kylpylän kuivahoitorakennus)
• Kuusi asuntoa

• 2 krs, terassi + parveke
• Järvinäkymät
• Pääsisäänkäynti Maaherrankadun puolelta

• Huoneistokoot 62-108 m2

• Kerrosala n. 600 k-m2

• Huoneistoala n. 500 m2

• Rakennuksen itäinen siipi puretaan (jos mahdollista)
• Pihalle, Maaherrankadun varteen, autokatos ja 

varastotiloja
• Yksi autopaikka / asunto
• Vieraspysäköinti kadun varressa 
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• Ravintola (ent. kylpylän asuinrakennus)
• Noin 72 asiakaspaikkaa sisällä
• Terassi, esim. n. 24 asiakaspaikkaa
• Kerrosala n. 150 k-m2

• Hyötyala n. 120 m2

• Voi palvella hotellin asiakkaita (aamupala ym.)
• Pysäköinti rakennuksen eteläpuolella sijaitsevalle 

nykyiselle pysäköintialueelle ja Maaherrankadun 
varteen
• Uimaranta 50 metrin päässä
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• SKENAARIO: Korttelin kehittäminen liike- ja asuinrakentamiseen
• Korttelin pinta-ala 6 471 m2

• Nykyinen asemakaava
• K-7, liike- ja toimistorakennusten korttelialue
• Tehokkuus (e): 0,85
• Kokonaisrakennusoikeus 5 500 k-m2

• Kiinteistön kehittäminen
• Hotelli n. 1 050 k-m2, asuinrakennus n. 600 k-m2, ravintola n. 150 k-m2 à YHTEENSÄ n. 1 800 k-m2

• Korttelitehokkuudeksi muodostuu n. 0,30
• Kaavamuutoksen tarve

• Esim. merkintä AL, asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue
• Eteläisen pysäköintialueen osoittaminen kaavassa ja kadunvarsipysäköinnin ratkaisut

• Muuta huomioitavaa
• Maaherran puiston kehittäminen (mm. liikuntapaikat, vapaa-ajan tapahtumat, vuokrauspalvelut, kioskit yms.)
• Palvelukokonaisuuden muodostuminen (hotelli, ravintolat, satama, uimaranta, puisto)
• Liittyminen Heinolan alueen matkailun kehittämisen kokonaiskuvaan (Kimolan kanava, KymiRing yms.)
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Hyvän elämän tekijät Lisätietoja

Mikko Keskinen

mikko.keskinen@fcg.fi

044 704 6297

Risto Ala-aho

risto.ala-aho@fcg.fi

044 704 6204
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