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Lopen kunnanhallitus on päättänyt Launonen-Kormu osayleiskaavan laatimisesta.

Suunnittelualue sijaitsee Lopen kuntakeskuksen itäpuolella kantatien (kt 54) mo-
lemmin puolin rajoittuen Riihimäen kaupungin rajaan. Alueeseen kuuluvat Launosen
ja Kormun kyläalueet. Lännessä alue rajautuu 4.6.2007 hyväksyttyyn oikeusvaikut-
teiseen Kirkonkylä-Jokiniemi osayleiskaavaan.

Alueen pinta-ala on noin 5000 hehtaaria.

Kuva 2. Yleiskaava-alueen rajaus.

1. SUUNNITTELUALUE
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Kunnanhallitus on päättänyt kaavan laatimisesta johtuen mm. Kormun alueelle koh-
distuvista maankäytön tarpeista. Lisäksi Loppi – Riihimäki yhdysvesijohto ja siirto-
viemäri antaa uusia mahdollisuuksia alueen käyttöön. Suunnittelualueella on voi-
massa oikeusvaikutukseton Launonen- Kormu osayleiskaava vuodelta 1995, joka on
monilta osiltaan vanhentunut. Tarkoituksena on laajentaa kaava-aluetta etelään ny-
kyiseen osayleiskaavaan nähden.

Tavoitteena on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jolla ohjataan taajama-
alueiden asemakaavoitusta sekä taajama-alueiden ulkopuolelle sijoitettavan raken-
tamisen määrää. Rakentamisen määrä mitoitetaan kunnassa hyväksyttyjen mitoitus-
periaatteiden mukaisesti.

Keskeisiä kaavalla suunniteltavia kysymyksiä ovat asutuksen ja yritystoiminnan tule-
vat laajenemisalueet, palveluiden sijoittuminen, ympäristöarvojen vaaliminen sekä
tiestön ja viheralueverkoston rakenne.

Kaavatyötä ohjaa hanketta varten nimetty kaavatoimikunta.

3.1. Maakuntakaava

Loppi kuuluu Hämeen maakuntaliiton alueeseen. Hämeen maakuntakaava on vah-
vistettu 28.9.2006.

2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA
TAVOITTEET

3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT

Kaavamerkintöjä:

A Asuntovaltainen taajamatoimintojen
alue

Ar Rakennettava uusi tai rakennetta
tiivistävä asuntovaltainen alue

AT Kyläalue tai kylämäisen asutuksen
alue

ca Alakeskus

TP Työpaikka-alue

T Teollisuusalue

EOt Turpeenottoalue

EOh Soran- ja hiekanottoalue

EOk Kalliokiviaineksenottoalue

VL Lähivirkistysalue

SL Luonnonsuojelualue

Sr Arvokas rakennettu kulttuuriympäris-
tö, erityisen merkittävä

MT Maatalousalue, merkittävä yhtenäi-
nen peltoalue

MYg Maa- ja metsätalousvaltainen alue,
jolla on erityisiä ympäristöarvoja, ar-
vokas geologinen muodosuma tai
maa-aineslain tarkoittama kaunis
maisema

Kuva 3. Ote maakuntakaavasta.
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3.2. Yleiskaava ja asemakaava

Osalla suunnittelualuetta on voimassa oleva oikeusvaikutukseton Launonen-Kormu
osayleiskaava vuodelta 1995.

Kuva 5. Launonen-Kormu osayleiskaava.

Asemakaava

Launosen kyläalue on asemakaavoitettu. Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 130
hehtaaria.
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Kuva 6. Ote Launosen alueen asemakaavayhdistelmästä.

Rantakaava

Ali-Heinijärvellä rantakaava on vahvistettu lääninhallituksessa 25.7.1991.Kaavassa
on osoitettu Ali-Heinijärvelle 14 loma-asunnon rakennuspaikkaa, joista seitsemän on
omarantaisia

Kuva 7. Ote Ali-Heinijärven ranta-asemakaavasta
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3.3. Muut suunnitelmat ja selvitykset

Luonto:
- Lopen kunnan luontoselvitys,1990.
- Lopen kunnan kasvisto (putkilokasvisto),1996.
- Maakaasuputken (länsilaajennus) linjauksen yhteydessä on tehty liito-

oravainventointi (2002) ja ympäristövaikutusten arviointiohjelma (2001).
- Lepakkokartoituksia on tekeillä kolmelta asemakaava-alueelta.
Kulttuuriympäristö:
- Lopen rakennusinventointi, 2005.
- Lopen muinaisjäännösinventointi, 2000.
Liikenne:
- Hyvinkään-Riihimäen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma, 2003.
- Riihimäen läntisen sisääntulotien rakentaminen, aluevaraussuunnitelma, 2004.
- Hämeen tiepiiri, Kevyen liikenteen tarveselvitys, Tiehallinto, 2005
- Hämeen tiepiiri, Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen maaseutuky-

lissä, Tiehallinto, 2004
- Kantatien 54 tarveselvitys välillä Tammela – Hollola, Tielaitos, 1999
- Tarveselvitys, Launosten tieyhteyksien parantaminen, Tielaitos, 6/1998
Vesi ja viemäri:
- Nykyiset verkostot (johtokartta)
- Siirtoviemärisuunnitelma Lopelta Riihimäelle, 2000
- Riihimäen seudun haja-asutusalueen vesihuollon kehittämissuunnitelma, 2003.
- Riihimäen seudun pohjaveden suojelusuunnitelma, 2004.
- Kormun pohjavesitutkimus, 2001.
Muuta aineistoa
- Logistiikka alueen esiselvitys, 2008
- Maaperäkartat (1:20000).

Maankäyttö- ja rakennuslain 62§:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja
ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti
vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Alustavasti osallisiksi katsotut:

- kaava-alueen ja näihin rajoittuvien alueiden maanomistajat
- kaava-alueen vaikutusalueenyritykset, yritysten työntekijät ja käyttäjät
- Lopen kunta:

- Tekninen lautakunta
- Rakennus- ja ympäristölautakunta

- Kanta-Hämeen aluepelastuslaitos
- Hämeen ympäristökeskus
- Hämeen liitto
- Hämeen maakuntamuseo
- Tiehallinto/Hämeen tiepiiri
- Museovirasto
- Yhdistykset ja järjestöt
- Riihimäen kaupunki
- Janakkalan kunta

Osallisilla on oikeus ottaa osa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lau-
sua kaavasta mielipiteensä.

4. OSALLISET
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5.1. Tiedottaminen ja osallistuminen

– Tiedottaminen tehdään paikallislehdissä, kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan
internet-kotisivuilla www.loppi.fi. Ulkopaikkakuntalaisia tiedotetaan erikseen.

– Kaikille avoin yleisötilaisuus tai kaavan laatijan vastaanotto järjestetään luon-
nosvaiheessa.

– Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi nähtävilläoloaikana jättää mielipi-
teitä.

– Luonnosvaiheen nähtävilläoloaikana voi kaavasta jättää mielipiteitä.
– Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana voi kaavasta jättää kirjallisen muistutuk-

sen.

5.2. Kaavan vireilletulo

- Osayleiskaavan vireilletulosta kuulutetaan paikallislehdissä, kunnan ilmoitus-
taululla sekä kunnan internet-kotisivuilla www.loppi.fi.

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Lopen kunnantalolla sekä
kunnan internet-kotisivuilla 14 päivän kaavaprosessin ajan.

- Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
mielipiteensä, jotka tulee toimittaa kunnalle ennen nähtävänä olon päättymis-
tä. Puutteellisena pitämästään osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta osalli-
nen voi esittää neuvottelua Hämeen ympäristökeskukselle.

- Järjestetään aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu.

5.3. Kaavan valmistelu (luonnosvaihe)

- Valmisteluaineiston (luonnos, selvitykset) nähtäville asettamisesta kuulute-
taan paikallislehdissä, kunnan ilmoitustaululla sekä internet-kotisivuilla
www.loppi.fi

- Valmisteluaineisto on nähtävillä Lopen kunnan kunnantalolla sekä internet-
kotisivuilla www.loppi.fi

- Osalliset ja kuntalaiset voivat esittää suunnitteluaineistosta mielipiteitä, jotka
tulee toimittaa kunnalle ennen nähtävänä olon päättymistä. Järjestetään
luonnoksen esittelytilaisuus tai kaavan laatijan vastaanotto.

- Kunnan eri hallintoelimiä pyydetään arvioimaan kaavaluonnos oman toimi-
alansa näkökulmasta.

- Pyydetään viranomaislausunnot valmisteluvaiheen aineistosta. Järjestetään
viranomaisneuvottelu.

Kaavaluonnoksesta /-luonnoksista muokataan kaavaehdotus, jossa huomioidaan
luonnosvaiheessa saatu palaute.

5.4. Kaavaehdotus

- Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta päättää kunnanhallitus. Nähtävil-
le asettamisesta kuulutetaan paikallislehdissä, kunnan ilmoitustaululla sekä

5. KAAVOITUKSEN KULKU, OSALLISTUMINEN JA
TIEDOTTAMINEN
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internet-kotisivulla www.loppi.fi sekä kirjeitse kunnan ulkopuolella asuville
suunnittelualueen maanomistajille.

- Osayleiskaavaehdotus pidetään nähtävänä Lopen kunnantalolla ja kunnan
internet-kotisivuilla 30 päivää.

- Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää kaavaehdotuksesta muistutuksia,
jotka tulee toimittaa kunnalle ennen nähtävänä olon päättymistä.

- Kunnan eri hallintoelimiä pyydetään arvioimaan kaavaehdotus oman toimi-
alansa näkökulmasta.

- Pyydetään viranomaislausunnot ehdotusvaiheen aineistosta. Järjestetään vi-
ranomaisneuvottelu.

Käsitellään muistutukset ja lausunnot sekä harkitaan niiden merkitys. Tarvittaes-
sa tehdään kaavaan vähäisiä muutoksia.

5.5. Kaavan hyväksyminen

- Kunnanhallitus valmistelee kaavan hyväksyttäväksi.
- Kunnanvaltuusto hyväksyy osayleiskaavan.
- Kaavan hyväksymisestä kuulutetaan paikallislehdissä, kunnan ilmoitustaulul-

la sekä internet-kotisivuilla www.loppi.fi
- Hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kirjeitse sitä ehdotusvaiheessa pyytä-

neille viranomaisille, kunnan jäsenille ja muistutuksen tehneille.
- Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallin-

to-oikeuden ratkaisusta on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-
oikeuteen (KHO).

5.6. Kaavan voimaantulo

– Mikäli hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu, osayleiskaava tulee voimaan
kuulutuksella paikallislehdissä, kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan www- ko-
tisivuilla.

Kaava on ollut esillä kunnan ja ympäristökeskuksen välisissä kehittämiskeskuste-
luissa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma toimitetaan viranomaisille tiedoksi ja kaa-
voituksen vireilletulovaiheen viranomaisneuvottelu pidetään. Kunta pyytää kaava-
luonnoksista viranomaisten kommentit. Viralliset lausunnot pyydetään asemakaava-
ehdotuksesta. Luonnosvaiheessa ja ehdotusvaiheessa pidetään viranomaisneuvot-
telut ellei toisin sovita. Kaavan hyväksymisestä ja voimaantulosta tiedotetaan maan-
käyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti.

Kaavan vaikutuksia arvioidaan mm. seuraavien ominaisuuksien osalta:

– Kaavan taloudelliset vaikutukset yhdyskuntarakenteen kannalta
– Vaikutukset eheytyvän yhdyskuntarakenteen kannalta
– Vaikutukset liikenteen - ja teknisen huollon järjestämiseen
– Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja terveyteen
– Sosiaaliset vaikutukset

6. VIRANOMAISYHTEISTYÖ

7. SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET JA LAADITTAVAT
SELVITYKSET
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– Vaikutukset ympäristöön ja maisemaan
– Rakennettuun ympäristöön kohdistuvat vaikutukset
– Vaikutukset maa- ja metsätalouteen

Lain mukaisesti kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Haja-asutusalueen rakennusoikeus selvitetään kaavatyön ohessa emätilaperiaatetta
ja emätilamitoitusta käyttäen, jossa käytetään Lopen kunnanvaltuuston 3.3.2008 hy-
väksymiä mitoitusperusteita.

Lisäselvitysten tarvetta (mm. luontoselvitystä muuttuvan maankäytön alueilta) tarkas-
tellaan kaavatyön aikana.

Ohjelmointi ja aineiston hankinta

Kesäkuu-lokakuu 2008

– Kunnan päätös kaavamuutoksen laatimisesta
– Aloituskokous
– Kartta- ym. perusaineiston hankinta
– Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta
– Työn tavoitteet, aikataulu
– Vireilletulokuulutus lehteen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma yleisesti

nähtäville

Perusselvitysvaihe

Syyskuu 2008 - maaliskuu 2009

– Yhteenveto lähtötiedoista
– Täydennetään perusselvityksiä
– Mitoituslaskenta
– Tavoitteiden tarkentaminen
– Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu

Osayleiskaavaluonnos

kevät 2009

– Kaavaluonnoksen ja selostusosan laatiminen
– Tiedottaminen, kuulutukset nähtäville asettamisesta
– Valmisteluvaiheen kuuleminen, yleisötilaisuus tai kaavan laatijan vastaanotto,

lausunnot
– luonnosvaiheen palautteen käsittely
– Viranomaisneuvottelu

Osayleiskaavaehdotus

syksy 2009-kevät 2010

– Kaavan tarkistaminen ja täydentäminen kaavaehdotukseksi
– Tiedottaminen, kuulutukset kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta

8. KAAVOITUKSEN AIKATAULU
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– Virallinen nähtävilläolo, osalliset voivat jättää muistutuksen, lausunnot pyyde-
tään

– Muistutusten ja lausuntojen käsittelyt
– Viranomaisneuvottelu
– Kaavan tarkistaminen hyväksymiskäsittelyyn

Hyväksymiskäsittely

vuoden 2010 loppuun mennessä

– Mahdollinen viranomaisneuvottelu (MRA 26§)
– Hallituskäsittely
– Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös
– Tiedottaminen, kaava tulee voimaan

Lopen kunta
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9. YHTEYSTIEDOT


