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Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS? 

Tämä asiakirja antaa perustiedot suunnitteluhankkeesta ja sen 

valmisteluprosessista.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa työn kuluessa.  

1 Suunnittelualue  

Suunnittelualue sijaitsee Niemelän ja osittain myös Keskustan ja Juornatjoen 

kaupunginosissa. Maankäytön yleissuunnitelma laaditaan vaihtelevan 

levyiselle ranta-alueelle ydinkeskustasta Kaivannonlahdelle. Suunnittelualue 

kuuluu lähes kokonaisuudessaan Heinolan kansalliseen kaupunkipuistoon, 

mutta käsittää myös rakentamiseen asemakaavassa osoitettuja alueita. 

• alueen sijainti, alustava rajaus sekä suunnitelman lähivaikutusalue merkitty 
kansikuvaan  

2 Suunnittelun tarve ja tavoitteet 

Ranta-alue on suurimmalta osin virkistysaluetta, mutta käsittää myös 

yritystoiminnan alueita ja asemakaavalla rakentamiseen osoitettuja, 

rakentamattomia alueita. 

Heinolan kaupungin strategiassa, kestävän kehityksen toimintaohjelmassa 

sekä Heinolan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmassa 

esiin nostetut tavoitteet ohjaavat suunnittelua.  

Tärkeimpänä suunnittelun tavoitteena on rannan virkistyskäyttö- ja 

yrityspotentiaalin parempi hyödyntäminen sekä rannan toimintojen 

kytkeminen ydinkeskustaan. Toisena päätavoitteena on määrittää 

uudisrakentamisen paikat ja rakentamisen luonne osa-alueittain.  

Yleissuunnitelmaprosessin tavoitteena on muodostaa yhteinen tahtotila ja 

kokonaisnäkemys ranta-alueen tulevaisuudesta sekä kehittämisen 

periaatteista kansallisen kaupunkipuiston arvojen mukaisesti. 

Hyväksytty yleissuunnitelma ohjaa alueen kaavoitusta (yleis- ja 

asemakaavoitus) sekä puistoalueiden suunnittelua ja katusuunnittelua. 
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Yleissuunnitelman suunnitteluprosessi. 

3 Suunnittelun lähtökohdat 

Nykyinen maankäyttö 

Niemelänranta on alueena ainutkertainen ja maisemallisesti merkittävä. 

Keskustan historiallisista puistoista siirrytään vaiheittain kohti Ruotsalainen -

järven ranta-alueen virkistysmetsiä. Ranta-alueen vihervyöhyke on 

vaihtelevan levyinen ja sille sijoittuu joitakin yksityisiä omakotitaloja sekä 

hotelli ja leirintäalue. Virkistysalueelle sijoittuu venelaitureita, 

matonpesupaikka, pelikenttä, kaksi uimarantaa, leikkipuisto ja frisbeegolfrata. 

Alue rajoittuu Maaherranpuistoon ja Tähtisiltaan, jotka ovat merkittäviä 

maamerkkejä ja kulttuuriympäristöjä. Myös entisen Niemelän kartanon 

alueella on huomioitavaa kulttuurihistoriaa. Ranta-alueen luonnonympäristö 

on pääosaksi kulttuurivaikutteista lehtoa ja lehtomaista kangasta. 

Maakuntakaava 

Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 (kaava on saanut lainvoiman 

14.5.2019)  

Suunnittelualueelle on maakuntakaavassa osoitettu taajamatoimintojen 

aluetta, seutukeskusten keskustatoimintojen aluetta sekä loma- ja 

matkailualuetta (Heinäsaari). Alueella on kulttuuriympäristön arvoja. 
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Maakuntakaavaan on osoitettu myös Heinolan kansallisen kaupunkipuiston 

rajaus. 

 
Karttaote maakuntakaavasta. Kaavoitettava alue on likimain ympyröity keltaisella. 

Yleiskaava 

Heinolan strateginen yleiskaava 2035 (hyväksytty 14.4.2014) 

Suunnittelualue on osoitettu virkistysalueeksi sekä olevan taaja-asutuksen 

alueeksi. Heinäsaari on osoitettu matkailupalveluiden alueeksi. 

 
Karttaote strategisesta yleiskaavasta.  
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Heinolan ydinkeskustan osayleiskaava 2020 

Suunnittelualueelle on osoitettu virkistysaluetta, uimaranta-aluetta, asuin-, 

liike- ja toimistorakennusten aluetta (entisen kylpylän kortteli), 

pysäköintialuetta ja satama-aluetta. Ydinkeskustan osayleiskaavan alueelle 

sijoittuva yleissuunnitelman suunnittelualue on kokonaisuudessaan osoitettu 

alueeksi, jolla ympäristö säilytetään. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon 

alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne. 

 
Karttaote Heinolan ydinkeskustan osayleiskaavasta 2020.  

Kylpylänrannan alue on yleissuunnitelman suunnittelualueella. 

Asemakaava 

Alueella on kaikkiaan 14 eri aikoina hyväksyttyä asemakaavaa. Vanhin 

voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1958 ja uusin vuodelta 2008. 

• karttaote ajantasakaavasta OAS-LIITE 1 

Selvitystiedot 

Yleissuunnitelman pohjatietoina käytetään seuraavia selvityksiä  

(Maankäyttö- ja rakennusasetus 25 §):  

• Heinolan kansallisen kaupunkipuiston selvitykset 

• Heinolan rakennusinventointi - päivitys ja täydennyssuunnitelma,  

  Selvitystyö Ahola, 2014 

• Kylpylän rakennushistoriaselvitys, selvitystyö Ahola, 2021  
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• Keskustan hulevesiselvitys, Ramboll, 2014 

• Luontoselvitykset, Luontoselvitys Metsänen, 2021 / laaditaan 2022 

• Heinolan keskusta-alueen puistoselvitys, Loci Maisema-arkkitehdit, 2022 

• Laajalahden osayleiskaavan meluselvitys, Ramboll, 2007 

• Meluselvitys päivitetään työn kuluessa 

4 Osallistuminen ja vuorovaikutus 

Ketkä ovat osallisia suunnitteluhankkeessa? 

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai 

muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset 

ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.  

Tämän suunnittelutyön osallisia ovat: 

• Alueen maanomistajat, asukkaat ja yritykset 

• Vaikutusalueen maanomistajat, asukkaat ja yritykset 

• Hämeen ELY-keskus / ympäristö 

• Uudenmaan ELY-keskus / liikenne 

• Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo 

• Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä 

• Päijät-Hämeen pelastuslaitos 

• Heinolan kaupungin hyvinvointilautakunta 

• Heinolan kaupungin lupa- ja valvontalautakunta 

• Heinolan kaupungin tekninen lautakunta 

• Kaukolämpöverkkoyhtiöt 

• Sähköverkkoyhtiöt 

• Tietoliikenneverkkoyhtiöt 

• Alueella toimivat yhdistykset ja yhteisöt  

Miten suunnitelmista saa tietoa ja miten niistä voi kertoa mielipiteensä? 

Suunnitteluhankkeen aloitusvaiheessa viestitään suunnittelun 

käynnistymisestä Itä-Häme lehdessä ja kaupungin verkkosivuilla/sähköinen 

ilmoitustaulu.  

Yleissuunnittelun edetessä järjestetään useita mahdollisuuksia ja tapoja ottaa 

kantaan suunnitteluun. Yleissuunniteluun osallistumisen ensimmäinen vaihe 

on nettikysely. Yleissuunnitelmaluonnos asetetaan nähtäville ja 

nähtävilläoloaikana järjestetään yleisötilaisuus. 
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Kaikista osallisille suunnatuista työpaja- ja esittelytilaisuuksista ilmoitetaan 

vähintään viikkoa ennen tilaisuutta Itä-Häme -lehdessä sekä kaupungin 

verkkosivuilla. 

Suunnitelmaluonnoksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja 

lautakunnilta. Suunnitelmia käsitellään viranomaisten kanssa pidettävissä 

neuvotteluissa.  

Suunnittelumateriaali on valmistuttuaan nähtävinä Kaupungintalolla 

kaupunkisuunnittelussa, Rauhankatu 3, 2. kerros ja Kirkonkylän Kyläpirtillä, 

Vanhatie 34 sekä https://www.heinola.fi/asuminen-ja-

ymparisto/kaupunkisuunnittelu/kehittamishankkeet/ 

5 Suunnittelutyön vaiheet 

Suunnittelutyö alkaa tiedonkeruulla ja analyysien tekemisellä, tavoitteena on 

kehittämistarpeiden ja reunaehtojen selvittäminen. 

Varsinaisessa suunnitteluvaiheessa muodostetaan visio alueen 

tulevaisuudesta. Visiosuunnitelman lisäksi kirjataan myös tekniset ja 

taloudelliset suunnitteluperiaatteet sekä tarkemmat periaatteelliset 

ratkaisumallit yleisten alueiden suunnittelulle osa-alueittain. 

 

 

https://www.heinola.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/kehittamishankkeet/
https://www.heinola.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/kehittamishankkeet/
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6 Maankäytön muutosten aiheuttamien vaikutusten arviointi 

Yleissuunnitelma ja edelleen asemakaavat laaditaan tehtyjen selvitysten 

pohjalta yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa. Suunnitelman vaikutuksia 

peilataan kaikissa suunnitteluvaiheissa selvityksiin ja saatuun palautteeseen. 

Laadittavan suunnitelman toteuttamisen vaikutuksia arvioidaan seuraavasti: 

- vaikutukset maankäyttöön 

- vaikutukset kaupunkirakenteeseen ja kaupunkikuvaan 

- vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön 

- vaikutukset maisemaan ja sini-viherrakenteeseen 

- vaikutukset elinoloihin ja elinympäristöön 

- vaikutukset liikenteeseen ja liikkumiseen 

- vaikutukset kasvihuonepäästöihin ja kiertotalouteen 

- vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen 

- vaikutukset yrityksiin ja elinkeinoelämään 

7 Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta lisätietojen 

antajille. 

8 Yhteystiedot 

Lisätietoja antaa: 

Katri Kuivalainen, asemakaava-arkkitehti  

044 769 4370, katri.kuivalainen@heinola.fi 

Juha Poskela, kaupunkisuunnittelupäällikkö  

044 769 4367, juha.poskela@heinola.fi 

 

Heinolassa 1.3.2022 

 

Katri Kuivalainen 

asemakaava-arkkitehti 

 

Heinolan kaupunki 

Elinvoima / Kaupunkisuunnittelu  
PL 1001 (käyntiosoite: Rauhankatu 3) 
18101 Heinola 
Puh. (03) 849 30 (vaihde), kirjaamo@heinola.fi 
Y-tunnus 1068892-9 
www.heinola.fi 

mailto:kirjaamo@heinola.fi
http://www.heinola.fi/
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