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1. PERUSTIEDOT
1.1

Lähtökohdat
Kunnanhallitus on päättänyt kaavan laatimisesta johtuen mm. Kormun alueelle
kohdistuvista maankäytön tarpeista. Lisäksi Loppi – Riihimäki yhdysvesijohto ja
siirtoviemäri antaa uusia mahdollisuuksia alueen käyttöön.
Suunnittelualueella on
voimassa oikeusvaikutukseton Launonen- Kormu osayleiskaava vuodelta 1995, joka on
monilta osiltaan vanhentunut. Tarkoituksena on laajentaa kaava-aluetta etelään nykyiseen
osayleiskaavaan nähden.
Tavoitteena on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jolla ohjataan taajama-alueiden
asemakaavoitusta sekä niiden ulkopuolelle sijoitettavan rakentamisen määrää.
Rakentamisen määrä mitoitetaan kunnassa hyväksyttyjen mitoitusperiaatteiden mukaisesti.
Keskeisiä kaavalla suunniteltavia kysymyksiä ovat asutuksen ja yritystoiminnan tulevat
laajenemisalueet, palveluiden sijoittuminen, ympäristöarvojen vaaliminen sekä tiestön ja
viheralueverkoston rakenne.

1.2

Laaditut selvitykset
Kaavoitushankkeeseen liittyvät selvitykset





Kaava-alueen luontoselvityksen täydennys, Lopen kunta, 2009-2010.
Osa-alueen luontoselvitys, AIRIX Ympäristö Oy, 2008
Osa-alueen liito-oravaselvitys, AIRIX Ympäristö Oy, 2009
Vanhojen asuinpaikkojen karttatarkastelu, AIRIX Ympäristö Oy. Valmistuu
kesän 2010 aikana.

Aikaisemmin laaditut selvitykset



















Hämeen maakuntakaava-aineisto
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet. Valtioneuvosto 1995
Rakennettu Häme; Maakunnallisesti arvokas rakennusperintö. Hämeen liitto
2003
Riihimäen seudun haja-asutusalueen vesihuollon kehittämissuunnitelma 2003
Riihimäen seudun pohjaveden suojelusuunnitelma 2004
Kormun pohjavesitutkimus, 2001
Hyvinkää-Riihimäen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma, 2003
Kevyen liikenteen tarveselvitys. Hämeen tiepiiri 2005
Hämeen maakunnallinen maisemaselvitys. Hämeen liitto 2003
Maakaasuputki Mäntsälästä Turun talousalueelle (MPLA-länsilaajennus),
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma, 2001
MPLA-länsilaajennuksen YVA/Liito-oravainventointi välillä Mäntsälän
Hirvivaara – Lieto 2002
Lopen rakennusinventointi, 2005
Lopen esihistoriallisten muinaisjäännösten inventointi, 2000 (Mikroliitti Oy)
Riihimäen läntisen sisääntulotien rakentaminen, aluevaraussuunnitelma, 2004
Logistiikka-alueen esiselvitys, 2008
Lopen luontoselvitys, 1990
Lopen kasvisto, 1996
Pohjakartta-aineisto ja muu kartta-aineisto
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1.3

Kaava-alue
Suunnittelualue sijaitsee Lopen kuntakeskuksen itäpuolella, kantatien (kt 54) molemmin
puolin rajoittuen, Riihimäen kaupungin rajaan. Alueeseen kuuluvat Launosen ja Kormun
kyläalueet. Lännessä alue rajautuu 4.6.2007 hyväksyttyyn oikeusvaikutteiseen KirkonkyläJokiniemi osayleiskaavaan.
Alueen pinta-ala on noin 5000 ha.

Kartta 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus
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1.4

Kaavoitustilanne
Loppi kuuluu Hämeen maakuntaliiton alueeseen. Hämeen maakuntakaava on vahvistettu
28.9.2006. Aluetta koskevia kaavamerkintöjä.
Launosten nykyinen asemakaava-alue on osoitettu asuntovaltaisena taajamatoimintojen
alueena (A). Taajama-alue toimii myös kunnallisena alakeskuksena (ca). Taajaman
eteläpuoleiset alueet on osoitettu uusiksi tai rakennetta tiivistäviksi asuntoalueiksi (Ar).
Kormun kylä on osoitettu kyläalueena tai kylämäisen asutuksen alueena (AT).
Alueen merkittävin liikenteellinen väylä on kantatie 54, jonka viereen on osoitettu
kehitettävä kevyenliikenteenyhteys. Taajamasta on myös osoitettu kantatielle uusi
tieyhteys.
Työpaikka-alueena (TP) on osoitettu Launosten alue (39) ja teollisuusalueena (T)
Santamäen teollisuusalue (68). Vähittäiskaupan suuryksikkökohde (km) on osoitettu
kantatien varteen.
Lopelta Riihimäelle rakennettu pääviemärilinja kulkee itä-länsisuuntaisena kantatien
eteläpuolella.
Valtakunnallisten energiahuollon verkostojen kehittämiseksi alueelle on osoitettu
aluevarauksia. Merkittävästi kehitettävä ohjeellinen 400 kV voimajohtolinja on osoitettu
kulkemaan kunnan pohjois-osassa Loviisasta Hikiälle. Maakaasuputken länsilaajennuksen
varaus Riihimäen seudulta Turkuun on osoitettu merkinnällä uusi korkeapaineinen
maakaasulinja.
Soranja
hiekanottoalueeksi
(EOh)
on
osoitettu
Vaaralan
harju.
Kalliokiviaineksenottoalueita (EOk) ovat Mustasuonkallio (174) ja Tappomäki (172).
Turpeenottoalueita (EOt) ovat Piilonsuo (55) ja xxx(103).
Launosten taajamasta Riihimäelle suuntautuva harjumuodostuma on osoitettu tärkeänä
pohjavesialueena. Pohjavesialueelle sijoittuu kolme vedenottamoa.
Kormun kyläalueelta kaakkoon on osoitettu maaseudun kehittämisen kohdealueeksi.
Taajamarakenteen merkittävänä viheralueena (VL) on osoitettu Launosten suppamaasto.
Launosten taajamaa kiertävät maisemallisesti yhtenäiset ja viljelykäytössä säilytettävät
Santamäen ja Kartanon peltoalueet (MT).
Valtakunnallisesti arvokkaana geologisena moreenimuodostumana on osoitettu
Harjunmäki. Niittykallio on maakunnallisesti arvokas kalliomuodostuma (MYg 123) ja
Kormun harju on maakunnallisesti arvokas harjumuodostuma (MYg 300).
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kartanomiljöitä (Sr) on osoitettu kaksi. Valtakunnallisesti
arvokkaana alueena on osoitettu Santamäen kartano (82) ja maakunnallisesti arvokkaana
Kormun kartano (83).
Riihimäeltä Launosten kautta Vähikkälään suuntautuva harjujakso ja viljelymaisemat kuuluu
osana Lopen – Vähikkälän kulttuurimaisemaan (ma). Alueelle sijoittuu kaksi keskiaikaista
kyläpaikkaa ja kiinteitä muinaisjäännöksiä.
Ulkoilureittejä on osoitettu Riihimäeltä harjujakson suuntaisesti Launosten taajaman kautta
Toivonjoen suuntaisesti pohjoiseen. Toinen reitti on osoitettu Yli-Heinijärven ja AliHeinijärven eteläpuolitse kohti Pitkäjärveä.
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Kartta 2. Ote maakuntakaavasta
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Yleiskaava
Osalla suunnittelualuetta on voimassa oleva oikeusvaikutukseton Launonen-Kormu
osayleiskaava vuodelta 1995.

Kartta 3. Ote yleiskaavasta
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Asemakaava
Launosten taajama-alue ja Jylhäkummun teollisuusalue
Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 130 hehtaaria.

Kartta 4. Launosten alueen asemakaavayhdistelmä.
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on

asemakaavoitettu.

Ranta-asemakaava
Lisäksi suunnittelualueen eteläosassa, Ali-Heinijärvellä on ranta-asemakaava, joka on
vahvistettu lääninhallituksessa 25.7.1991.
Kaavassa on osoitettu Ali-Heinijärvelle 14 loma-asunnon rakennuspaikkaa, joista seitsemän
on omarantaisia ja loput rantaan tukeutuvia rannattomia rakennuspaikkoja.

Kartta 5. Ote Ali-Heinijärven ranta-asemakaavasta.
Rakennusjärjestys
Lopen kunnan rakennusjärjestys on astunut voimaan 1.1.2002.
Rakennuskielto
Suunnittelualueella ei ole voimassa rakennuskieltoalueita.

1.5

Maanomistus
Suunnittelualue on pääasiassa yksityisessä omistuksessa. Suurimmat maanomistajat ovat
HG Paloheimo Oy ja Lopen kunta.
Liite 8: Maanomistus
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1.6

Väestö, elinkeinot ja palvelut
Väestö
Koko kunnan väestökehitys on ollut kasvava.
Vuonna

1980
6691 asukasta
1990
7404
2000
7578
Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan asukasluku olisi vuonna 2015 noin 8630 ja
vuonna 2020 noin 8920 asukasta. Muuttoliikenteestä voidaan arvioida noin 25-30%
kohdistuvan kaava-alueelle.
Launosten kyläalueen väestömäärä oli 1346 asukasta vuonna 2006. Luvussa ei ole
mukana Kormun kyläalueen asukkaita. Kokonaismäärä koko kaava-alueella on noin 2000
asukasta. Uusia asuinrakennuksia on viimevuosien aikana rakennettu keskimäärin 10
omakotitaloa vuodessa. Väestömäärä on kasvanut eniten asemakaavoitetulla Launosten
kyläalueella.
Elinkeinot
Koko kunnan alueella työvoima jakaantuu seuraavasti:
Alkutuotanto 8,8%
Jalostus
26,0%
Palvelut
63,8%
Muut
1,4%
Kaava-alueella toimii 53 yritystä tai toiminimeä. Suurimpia työnantajia ovat Launossähkö
Oy, Lopen Ilma Oy ja Riihimäen Säästö-Karit. Alueen yritystoiminta on keskittynyt
Launosten taajaman eteläpuolelle Jylhäkummun alueelle. Kantatien varteen rajoittuvalla
Jylhakummun alueella toimivat mm. Säästö-Karit, Lopen Ilma Oy, Riihipelti Oy, KitlaxTuotteet Oy, Tilitalli Oy, Voltin Peltikeskus Oy, Help-Tuote Oy, Kauhavan PK-Tuote, ja
Tekno-Kouru Oy
Palvelut
Alueen palvelutarjonta on melko vähäistä. Julkinen palvelutarjonta keskittyy Lopen
keskustaan. Launosissa ja Kormussa on tarjolla peruskoulun luokat 1-6. Launosissa on
päiväkoti.
Kaupallista palvelutarjontaa ovat mm. kaksi vähittäiskauppaa, huoltoasema ja ravintola.
Alue tukeutuu Lopen keskustan ja Riihimäen kaupallisiin palveluihin.

1.7

Luonnonympäristö
Alue on suureksi osaksi avointa viljelymaisemaa ja metsäistä maastoa. Vanha asutus on
alueella sijoittunut harjujen liepeille. Itälaidalla sijaitsee Kormun kylätaajama ja alueen
luoteisosassa Launosten kylätaajama. Avoimien, laajojen peltomaisemien osuus painottuu
alueen keski- ja pohjoisosiin. Metsäiset alueet ovat mäkisiä ja erämaisia, paikoin avoimia
metsänhoidollisista toimista johtuen. Vallitsevat metsätyypit vaihtelevat moreenimaiden
tuoreista mustikkatyypin kuusikoista harjunummien karuihin kanervikkomänniköihin. Soita
on alueella jonkin verran, suotyypeistä rämeet ja korvet ovat yleisimpiä.
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Maaperä ja maasto
Suunnittelualueen maaperä on pääasiassa moreenia. Moreeniharjannealueilla esiintyy
myös kallioisia alueita. Suunnittelualueen halki kulkee luode-kaakkosuuntainen kapeahko
hiekkaharju, jolla sijaitsee myös hyvin pienialaisia soraikkoja. Hietaa on jonkin verran
alueen keskiosissa. Erityisesti savikkoja, mutta myös hieta-hiesualueita, on jonkin verran
painottuen suunnittelualueen halki kulkevalle koillis-lounaissuuntaiselle jaksolle. Laajimmat
turvealueet sijoittuvat kantatien pohjoispuolelle kaava-alueen itäpuolelle.
Suunnittelualueen maastonmuodot ovat vaihtelevat. Korkeimmat selänne- ja laki-alueet
sijoittuvat alueen kaakko- ja luoteislaidoille, missä selännealueet ovat keskimäärin 130 150 mmpy. Luoteisosan selänteiden korkeimmat kohdat ovat noin 160 mmpy. Selänne- ja
vaihettumisalueiden väliin jää alueen keskiosasta sekä koilliseen että luoteeseen vähittäin
laskevat laaksoalueet. Alueen alimmat pisteet sijoittuvat suunnittelualueen koilliselle osalle
ja luoteiskulmaukseen, missä maaston korkeus on noin 95 mmpy.
Vesistöt
Suunnittelualueella sijaitsevat pienehköt Ali- ja Yli- Heinijärvet sekä joitakin pienehköjä
lampia. Alueen vedet kuuluvat Vanajaveden vesistöön. Alueen halkaiseva harjualue toimii
vedenjakajana. Eteläpuoleiselta laajalta laaksoalueelta vedet valuvat Kesijärveen.
Kasvillisuus
Suunnittelualueen painopistealueella sijaitsee asutusta, avointa viljeltyä peltomaastoa sekä
metsäisiä alueita, joissa metsän käsittelyn jäljet ovat ilmeiset. Sekä kuusivaltaisilla että
lehtipuustoisilla alueilla esiintyy lehtomaisuutta kasvillisuudessa. Myös mäntyvaltaista
metsää ja rämemuuttumia on alueella.
Eläimistö
Lepakot: Launosten- ja Kormunkylistä on kartoitettu lepakoita vuonna 2008. Kylien alueelta
tavattiin Suomen yleisimpiä lepakkolajeja, kuten pohjanlepakkoa, viiksisiippaa,
isoviiksisiippaa ja korvayökköä.
Liito-orava: Alueen liito-oravia on kartoitettu kahdessa selvityksessä, Enviro Oy kartoitti liitooravien esiintymistä maakaasuputkilinjauksen alueelta vuonna 2002 ja AIRIX Ympäristö Oy
kartoitti osayleiskaavan painopistealueet 2009. Selvitysten mukaan kaava-alueen
eteläosassa on Yli- ja Ali-Heinijärven välisellä kannaksella liito-oravalle hyvin soveltuvaa
metsää, mutta alueella ei ole merkkejä lajista. Osayleiskaavan keskeiseltä kantatien
suuntaiselta alueelta ei tehty liito-oravahavaintoja.
Suojelualueet ja erityispiirteet
Suunnittelualueella ei sijaitse Natura 2000 – alueita tai valtakunnallisten
luonnonsuojeluohjelmien alueita. Erityispiirteitä: Kallioisten lehto, joka on kahden jyrkän
kalliorinteen välissä sijaitseva paikallisesti arvokas lehtoalue, jonka lehtotyypit vaihtelevat
kivisistä rinnelehdoista notkon kosteampiin lehtotyyppeihin. Kaava alueen lounaisosassa
sijaitsee Harjumäen suojelualue (YSA). Kormun kylän pohjois-puolella sijaitsee Niittykallion
arvokas kallioalue. Luonnonmuistomerkkejä ovat Luutakuusi, Riihipetäjä, [tila RN:o 2:34,
rauhoitettu luonnonmuistomerkki (10.8.1962)], Iso kuusi, [tila RN:o 3:123, rauhoitettu
luonnonmuistomerkki (2.12.1991)]. Uhanalaisia eliölajien esiintymispaikkoja on muutamia.
Kaava-alueen koillisosassa sijaitsee Kormusta Launoseen ulottuva Launosten
pohjavesialue, joka kuuluu luokkaan I.
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Vuonna 2008 tehdyn kartoituksen yhteydessä havaittiin viisi luontoarvojen kannalta
mahdollisesti arvokasta kohdetta, jotka on arvioitu kesän 2009 aikana.
Samassa
yhteydessä on kartoitettu laajemman alueen luontoarvoja. 2009 laaditussa
luontoselvityksessä (Lopen kunta) ei todettu sellaisia luontoarvoja, joita tulisi
osayleiskaavakartassa huomioida.

1.8

Maisema
Suunnittelualueen maisema muodostuu hallitsevien metsäisten harjanteiden ja viljeltyjen
avoimien kulttuurimaisemien muodostamasta kokonaisuudesta. Hämeen maakunnallisessa
maisemaselvityksessä esitetyn Hämeen maisematyyppijaon mukaan Luode-kaakko
suuntainen harjujakso jakaa suunnittelualueen Hämeen järviylängön viljelymaisemaksi ja
Salpausselän-Puujokilaakson viljelymaisemaksi.
Launonen ja Kormu ovat vanhaa asuinseutua. Kartanokulttuuri on vaikuttanut alueen
maisemaan luoden nykymaisemaan historian tunnun. Avoimet viljelyalueet ovat
keskittyneet harjujen ja harjanteiden rajaamiin laaksoihin. Karjatalous on ollut alueella
aiemmin tärkeää ja kaskeaminen on jatkunut alueella pitkään. Suunnittelualueen
keskeisimmät viljely- ja harjualueet kuuluvat Lopen-Vähikkälän kulttuurimaisemaan (KantaHämeen maakuntakaava 2006), jonka maisema-alue tukeutuu Launosten kautta
Vähikkälään suuntautuvaan harjujaksoon.
Laajat viljelyalueet sijoittuvat kantatien molemmin puolin. Kantatieltä ja Herajoentieltä
aukeaakin pitkiä näkymälinjoja avoimille pelloille. Maisemakuvallisesti keskeisimmät
peltoalueet sijoittuvat harjujen ja harjanteiden rajaamiin laaksoihin. Reunavyöhykkeellisiä
peltoalueita ovat Kormun harjun, Launosten taajaman harjanteen ja Köyhäinkirkonmäen
sekä harjujakson rajaamilla alueilla. Metsäiset harjanteet toimivat näkymäalueiden
rajapintoina. Suunnittelualueen eteläosassa ovat pienet Yli- ja Ali-Heinijärvi joilla ei ole
eritystä maisemallista merkittävyyttä.
Maisemakuvan kannalta erityisen edustavia rakennetun ympäristön alueita ovat Launosten
kartanon ympäristö, Santamäen ympäristö sekä Kormun kartanon ympäristö.

Kuva 1. Launosten kartano
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1.9

Rakennettu ympäristö ja kulttuuriperintö
Taustaa
Launosten alue on vanhaa asutusseutua ja vanhin asutus on ollut alueella jo yli 1000 vuotta
sitten. Asutus oli 1200-luvulla levinnyt Launosten Lopen, Joentaan, Sajaniemen, Topenon,
Vojakkalan, Salon ja ilmeisesti myös Läyliäisten kyliin. Kuninkaan kartaston perusteella
asutusta oli 1600 –luvulla Launosten kartanon ja Kormun kartanon alueella. Vuonna 1600
oli Launosissa kahdeksan taloa ja Kormussa kolme taloa.
1910 –luvulla alueen
asukasmäärä oli kasvanut huomattavasti, Launosissa oli noin 700 asukasta ja Kormussa
noin 370 asukasta.
Kartanoiden toiminnan kehittäminen 1860-luvulta alkaen sekä H.G. Paloheimon aloittamat
teolliset toiminnat vaikuttivat suuresti Launosten ja Kormun kyläalueiden kasvamiseen.
Alueella oli mm. meijeri ja mylly. Paloheimo perusti ensimmäisen sahan Santamäen
kartanon yhteyteen ja toisen Kesijärvelle. Kesijärven saha yhdistettiin vuonna 1907
kapearaiteisella rautatiellä Riihimäellä toimiviin laitoksiin. Alun perin hevosvetoinen rautatie
muutettiin myöhemmin höyryvetoiseksi. Rataa käytettiin tavara- ja matkustajaliikenteeseen
vuoteen 1952 saakka. Ainoa asemarakennus rakennettiin Launosten kylään noin vuonna
1910. Asemarakennus on säilynyt. Rata purettiin 1950-luvulla ja ratapohjaa käytettiin teiden
pohjaksi.
Paloheimon tiiliteollisuus käynnistyi Santamäessä 1800-luvun lopussa. Toimintaa
laajennettiin voimakkaasti 1900-luvun alkupuolella. Suurimmillaan tehdas tarjosi työtä yli
200 hengelle. Tiilitehtaan tuotanto päättyi 1970- luvulla. Myös turvebrikettien valmistusta
kokeiltiin. Radan varrella ollut Launonen kehittyi taajamaksi, jonne tulivat osuuskauppa,
koulu, posti sekä erilaista yhdistystoimintaa. Teollisen toiminnan siirtyessä Riihimäelle alkoi
taajaman kehittyminen hiipua. Sodan jälkeinen asuttaminen sekä 1970-luvulta käynnistynyt
tonttimaiden kaavoittaminen ovat lisänneet alueen asukasmäärää.

Kuva 2. Rautatie ja -asema Launosten taajaman kohdalla (kuva: Paloheimo Oy:n
kokoelmat).
Nykyinen maankäyttö
Nykyinen asutus on keskittynyt Launosten taajamaan sekä Kormun kyläkeskukseen. Sen
lisäksi haja-asutus on levittäytynyt laajemmalle alueelle teiden varsille ja peltojen reunoille.
Alueella on toiminnassa olevia tilakeskuksia ja laajat alueet ovat edelleen maa- ja
metsätalouden käytössä. Suhdanteiden ja hyvien liikenneyhteyksien ansiosta alueen
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asuinrakentaminen on ollut vilkasta. Launosten taajaman kaavoitetut tontit ovat
rakennettuja. Uusia tontteja on hiljattain kaavoitettu Marjarinteen alueelle. Alue on vielä
rakentamaton. Kaava-alueen kautta rakennettu siirtoviemäri ja runkovesijohto sekä
vesiosuuskuntien verkostot ovat osaltaan lisänneet haja-asutusluonteisen rakentamisen
painetta Kormun kyläalueelle sekä muualle kantatien eteläpuolella.
Yritystoimintaa on alueella melko vähän. Laajin ja yhtenäisin alue on Jylhäkummun alue,
jossa toimii kymmenkunta yritystä. Muu yritystoiminta on sijoittunut enimmäkseen
Kartanontien varrelle. Julkisia palveluja ovat alakoulut Launosissa ja Kormussa. Launosissa
on päiväkoti sekä neuvolapalvelut.
Nykyinen maankäyttö on liitekartassa 5 (LIITE 5).

Erityispiirteet
Muinaismuistokohteet: Lopen esihistoriallisten muinaisjäännösten inventointia on
täydennetty vuonna 2000. Aineisto perustuu Jyri Saukkosen vuonna 1982 laatimaan
inventointiin. Muuta aineistoa ovat Maakuntakaavassa, voimassa oleva osayleiskaava
sekä Museoviraston tiedot alueelta. Alueelta on löydetty yhdeksän kohdetta tai aluetta.
Vanhoja asuinpaikkoja selvitetään karttatarkasteluna kaavatyön aikana. Tarkastelu on
kesken ja se valmistuu kesän 2010 aikana. Kuninkaan kartaston mukaan alueella on kaksi
vanhaa kylänpaikkaa; Launosten kartanon alue sekä Kormun kartanon ja sen
lounaispuolelle sijoittuva alue.
Kulttuuriympäristöt, arvokkaat rakennukset: Valtakunnallisesti arvokas alue on Santamäen
kartano ja kulttuurimaisema. Rakennettu Häme-julkaisussa on kolme alueelle sijoittuvaa
maakunnallisesti arvokasta kohdetta: Launosten-Santamäen kulttuurimaisema (14),
Launosten rautatieasema (15) ja Kormun kartano ja kulttuurimaisema (16).
Rakennusinventoinnissa (v. 2005) on 15 kohdetta tai rakennettua kokonaisuutta. Näistä
Santamäen vanhaan teollisuusalueeseen kuuluvat rakennukset on purettu viimevuosien
aikana.
Kaavassa huomioidut kohteet on esitetty selostuksen kohdassa 4.1.8 sekä liitekartassa
(LIITE 5).

1.10 Liikenne, yhdyskuntatekniikka
Suunnittelualueen yleinen tieverkko koostuu kantatiestä 54 sekä maanteistä 2834, 2873 ja
13627.
Kantatie 54 kulkee suunnittelualueen läpi. Tien liikennemäärät ovat suunnittelualueella
nykytilanteessa välillä 6350 – 7330 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus
vaihtelee välillä 8,7–10,8 %. Raskaan liikenteen osuus liikennemäärästä on korkea.
Maantie 2834 (Kormuntie) yhdistää kantatien 54 Kormun kylästä valtatielle 3 ja se on osa
Riihimäen läntistä sisääntulotietä. Maantie 2873 (Vähikkäläntie) on osa yhteyttä Launonen
– Janakkalan kirkonkylä. Maantie 13627 (Kartanontie) yhdistää Launosen ja Kormun kylät.
Suunnittelualueella on yleisen tieverkon lisäksi laaja yksityistieverkosto.
Kevyen liikenteen väylä on Launosten kylän kohdalla (Kartanontien varrella) sekä Kormun
kylän kohdalla
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue käsittää rakennetun ja asemakaavoitetun Launosten
taajama-alueen. Lopen keskustan ja Riihimäen välillä on siirtoviemäri ja runkovesijohto,
joka kulkee kaava-alueen kohdalla kantatien eteläpuolella. Launosten taajama on liitetty
verkostoon. Kormun kylän eteläosassa toimii Riutan - Hiivolan vesiosuuskunta ja
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pohjoisosassa Punkan- Nummenpään vesiosuuskunta. Kaava-alueella on laaja I luokan
pohjavesialue. Alueella on kolme vedenottamoa.

1.11 Ympäristön häiriötekijät
Saastuneet maat: Rekisterissä on viisi selvittämistä tarvitsevaa aluetta sekä yksi
arvioitavaksi ja tarvittaessa puhdistettavaksi osoitettu alue. Alueelta ei ole tiedossa
saastuneiksi osoitettuja maa-alueita. Tiilitehtaan alueen puhdistus on valmistunut.
Melu: Liikennemelua kantautuu yleisiltä liikenneväyliltä ja erityisesti kantatieltä. Kantatien
aiheuttama meluhaitta (55 dBA) ulottuu n. 100 metrin päähän melulähteestä.
Ilmasto: Alueella ei ole ilmaa pilaavia teollisuuslaitoksia. Paikallisesti tärkein ilman laatuun
vaikuttava tekijä on liikenteen päästöt.
Maisema: Soranotto on jättänyt pysyvät jälkensä harjumaisemaan taajaman lounaispuolella
sekä Kartanotien pohjoispuolella, jossa soranotto jatkuu voimassa olevan luvan puitteissa.
Vedet: Pohjavesialueen veden laatua uhkaavat pääasiassa asutus, tiestö ja maa- ja
metsätalous.

Kuva3. Jylhäkummun yritysalue kantatien vieressä näkyvällä paikalla.
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2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET
2.1

Valtakunnalliset ja maakunnalliset tavoitteet
Kaava-aluetta koskevat valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaiset valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet:






toimiva aluerakenne
eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.

Valtioneuvoston päätöksessä tavoitteet on jaettu yleis- ja erityistavoitteisiin niiden
alueidenkäyttöä ja alueidenkäytön suunnittelua ohjaavien vaikutusten perusteella.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden
toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion
viranomaisten toiminnassa.
Erityistavoitteita:
Santamäen kartano ja kulttuurimaisema on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi
kulttuurihistorialliseksi
ympäristöksi
(kohde
53,
Rakennettu
kulttuuriympäristö,
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset
ympäristöt,
Museovirasto ja
Ympäristöministeriö. 1993).
Maakuntakaava:
Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa. Maakuntakaavassa
on osoitettu keskeiset taajaman laajenemissuunnat, virkistysalueet, suojelukohteet ja
erityispiirteet, liikenteelliset ratkaisut ja kehittämisen tavoitteita. Alueelta laaditut selvitykset
ja suunnitelmat mahdollistavat tavoitteiden yksityiskohtaisemman huomioimisen.

2.2

Kaavalle asetetut lähtökohtatavoitteet
Tavoitteena on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jolla ohjataan taajama-alueiden
asemakaavoitusta sekä taajama-alueiden ulkopuolelle sijoitettavan rakentamisen määrää.
Rakentamisen määrä mitoitetaan kunnassa hyväksyttyjen mitoitusperiaatteiden mukaisesti.
Keskeisiä kaavalla suunniteltavia kysymyksiä ovat asutuksen ja yritystoiminnan tulevat
laajenemisalueet, palveluiden sijoittuminen, ympäristöarvojen vaaliminen sekä tiestön ja
viheralueverkoston rakenne. Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutukseton
Launonen- Kormu osayleiskaava vuodelta 1995, joka on monilta osiltaan vanhentunut.

2.3

Suunnitelmista johdetut tavoitteet
Kaavassa huomioidaan suunnitelmissa ja selvityksessä osoitettuja tavoitteita ovat mm.
- Logistiikka alueen esiselvitys, jossa on osoitettu maantiekuljetuksiin keskittyvä
logistiikka-alue Lopen ja Riihimäen rajalle.
- Riihimäen läntisen sisääntulotien rakentaminen
- Kantatien liittymäjärjestelyt Puustellin liittymässä.
- Rakennus- ja esihistoriallisten muinaisjäännösten inventointi
- Laaditut asemakaavat mm. Marjarinteen alueen asemakaava.
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2.4

Toimintokohtaiset tavoitteet
Asuminen
Viimevuosien rakentaminen on ollut vilkasta. Asemakaavoitetut alueet ovat pääosiltaan
toteutuneet lukuun ottamatta hiljattain kaavoitettua Marjarinteen aluetta. Tavoitteena on
osoittaa asemakaavoitettavaksi tarkoitettuja vaihtoehtoisia laajenemisalueita Launosten
taajamassa. Rakentamisen määrä on keskimäärin ollut 10 asuntoa vuodessa.
Taajaman ulkopuolisia alueita kehitetään haja-asutustyyppisiä alueita. Kaavassa lasketaan
rakennusoikeuden määrä kunnan hyväksymien mitoitusperusteiden mukaisesti.
Rakennusoikeuden määrä ja sijainti osoitetaan kaavassa niille alueille, jotka sijainniltaan
soveltuvat rakentamiseen ja joissa rakentamisen paine on suurempaa. Syrjäisille alueille
rakennuspaikkoja ei erikseen osoiteta.
Ranta-alueiden rakennusoikeus mitoitetaan erikseen.

.
Palvelut ja yritystoiminta
Palvelurakentamisen tarve on vähäistä. Kaavoitetuilla alueilla on tilaa kaupallisten ja
julkisten palveluiden tarpeeseen. Tavoitteena on osoittaa yritystoimintaa varten uusia
alueita kantatien läheisyydestä logistisesti sopivilta paikoilta.
Virkistys
Kaavalla osoitetaan riittävästi virkistykseen tarkoitettuja alueita taajama-asutuksen
yhteyteen, millä luodaan edellytykset ulkoilureittiverkoston kehittämiselle. Nykyisiä
harrastusmahdollisuuksia tuetaan.
Maa- ja metsätalous
Maa- ja metsätalouden on voitava jatkaa toimintaansa alueella nykyisellään. Kaavoituksella
tuetaan nykyisten tilojen toimintaa. Toiminta asettaa tarpeita väljyyteen toiminnallisten
rakennusten
ympäristössä
ja
käyttötarpeidensa
mukaan
peltoalueillaan
ja
talousmetsissään.
Liikenne ja yhdyskuntatekninen huolto
Tavoitteina ovat kevyen liikenteen reitistön ja samalla liikenneturvallisuuden kehittäminen
Launosten ja Kormun välillä sekä Kantatien varressa. Pääliikenneverkkoon mm.
risteysalueille osoitetaan varauksia laadittujen suunnitelmien mukaisesti.
Myös
risteysalueiden turvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota.
Suojelu ja ympäristönhoito
Osayleiskaavassa huomioidaan arvokkaat alueet ja kohteet laadittujen selvitysten
perusteella. Kaavoituksella tuetaan kulttuurimaiseman säilymistä ja uudisrakentamisen
sopeuttamista ympäristöön.

2.5

Mitoitusperusteet
Lopen kunnan valtuusto on 3.3.2008 (§ 17) hyväksynyt kunnan yleis- ja
asemakaavoituksessa sekä suunnittelutarveratkaisuissa noudatettavat mitoitusperusteet.
Näitä mitoitusperusteita käytetään tässä osayleiskaavassa taajama-alueen ulkopuoleisille
alueille mukaan lukien ranta-alueet. Lainvoiman saaneiden ranta-asemakaavojen alueella
noudatetaan ranta-asemakaavan mitoitusta.
Mitoitusperusteilla
tarkoitetaan
niitä
periaatteita,
joiden
mukaan
tilaja
maanomistajakohtainen rakennusoikeus lasketaan asemakaavoitettavaksi tarkoitetun
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taajama-alueen ulkopuolella. Perusteet on tarkoitettu ohjeiksi, joiden avulla pyritään
edistämään johdonmukaista, luonnonolot huomioon ottavaa suunnittelua sekä
maanomistajien tasavertaista kohtelua.
Rantarakennusoikeus perustuu rantaviivan muunnettuun pituuteen. Muu kuin
rantarakennusoikeus (taustamaaston rakennusoikeus) perustuu tilan muunnettuun pintaalaan. Maanomistajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi tilan jäljellä oleva
rakennusoikeus määritetään ns. kantatilaperiaatteella. Kantatila (=emätila) on 31.12.1969
mukainen tila.
Taustamaaston mitoituksessa on käytetty vyöhykejakoa (vyöhyke I ja II). Vyöhyke I on
rakentamisen kannalta edullisin vyöhyke, johon rakennusoikeutta osoitetaan hiukan
enemmän ja jonne laskennallinen rakennusoikeus pääsääntöisesti osoitetaan.
Kaavassa käytetty vyöhykejako liitteessä 2 (LIITE 2).

2.6

Kuulemisessa esiin tulleet tavoitteet (osalliset) ja tavoitteiden
tarkentuminen
Osayleiskaava on nähtävillä kesäkuussa 2009. Lausuntojen perusteella kaavaan tehtyjä
tarkennuksia. Kaavassa on rajattu erikseen ne alueet, jolla yleiskaavaa voidaan käyttää
rakennusluvan perusteena (aluerajaus at). Määräyksiä on tarkennettu esim. T-2, SM, sm-1
M, MA, MY ja MT. Launosten koulu on osoitettu säilytettävänä rakennuksena.
Muinaismuistokohteet on osoitettu Museoviraston lausunnon mukaisesti. SM –kohteet, joita
koskee selvitystarve on poistettu. Kevyenliikenteen yhteystarvemerkintöjä on lisätty.
Kantatie on merkitty merkittävästi parannettavana tieosuutena. Silmäkannon alueelle on
osoitettu eritasoliittymävaraus. Ohjeellinen eritasoliittymävaraus on osoitettu Launosten
uuden sisääntulotien kohdalle.
Mielipiteissä esiintulleita tarkennuksia mm. laskennallisia rakennusoikeuksia on siirretty
maanomistajayksikön sisällä. Määrään on tarkistuksessa tullut muutoksia. AP –
aluerajauksiin on tehty tarkistuksia Launosten taajaman itäpuolella sekä Marjarinteen
alueella. Santamäen kartanon navettarakennusten alue on osoitettu AM/s merkinnällä.
Yhteenveto kuulemisesta on liitteessä 10.
Muita muutoksia. TY ja TY/res alueet on osoitettu Kartanontien ja kantatien risteysalueen
tuntumaan. Selvitysalueena (SE) yritystoiminnan tarpeisiin on osoitettu Makkarahuhdansuo
TY alueeseen liittyen. T-2 –alueen länsipuolelle on osoitettu reservialue kantatiehen liittyen.
Luontokohteet on tarkistettu tehdyn täydennysinventoinnin perusteella.

3. VAIHTOEHDOT
3.1

Luonnosvaihtoehdot
Osayleiskaavavaiheessa ei laadittu erillisiä luonnosvaihtoehtoja. Vaihtoehtotarkastelua on
tehty suunnittelun yhteydessä. Osayleiskaavaluonnoksessa on huomioitu esilläolleet
kohde- ja laajenemisalueet. Toteutuneet alueet mm. asuminen, virkistys ja yritystoiminta on
huomioitu. Erityispiirteet (kuten kulttuuriympäristö- ja luontokohteet) on pääsääntöisesti
huomioitu suunnitelmien ja selvitysten mukaisesti. Osayleiskaavaluonnosta laadittaessa
aluevarauksia ja ratkaisuja on punnittu yksityiskohtaisemmin, mutta päädytty
kokonaisuuden kannalta useita vaihtoehtoisia laajenemisalueita sisältävään melko väljään
ratkaisuun.
Vaikutuksia on arvioitu selostuksen kohdassa 6.
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4. OSAYLEISKAAVA JA SEN PERUSTELUT
4.1

Yleinen perustelu
Launonen - Kormu osayleiskaavalla osoitetaan kehittämisperiaatteet Launosten taajaman
maankäyttöön, sekä periaatteet haja- ja loma-asutusta varten. Kaava laaditaan
oikeusvaikutteisena ja siten, että sitä voidaan käyttää rakennusluvan perusteena MRL 44§
mukaisissa tapauksissa erikseen osoitetuilla alueilla. Kaavassa on määritetty asutuksen ja
työpaikkatoiminnan vaihtoehtoiset kasvusuunnat ja alueet joissa maisema tulee säilyttää
avoimena sekä luonnonympäristön ja kulttuurimaiseman kannalta keskeiset alueet. Alueen
maankäyttö tullaan osittain toteuttamaan asemakaavoituksella, jossa asuinalueiden pintaalat tarkentuvat mm. liikennöintiin ja lähivirkistykseen tarvittavien alueiden osalta.

4.2

Kokonaisrakenne ja mitoitus
Osayleiskaava-alueen maankäyttö jakaantuu seuraavasti
Asuminen (A, AP, AP/s, AP/res, AM, RA)
Palvelut (P, P/s, PY, PY/s)
Teollisuus (T, T-1, T-2, T-2/res, TY, TY/res)
Erityisalueet (ET, EMT, EO, EO/M, EV)
Virkistys(VL, VU)
Maa- ja metsätalous (M, M-1, MT, MT-1 MY, MU, MA)
Suojelualueet (SL,SR)
Liikennealueet (LV,LH/T)
Vesialueet (W)
Selvitysalue (SE)

560 ha
13 ha
121 ha
14 ha
111 ha
4022 ha
10 ha
1 ha
61 ha
35 ha

YHTEENSÄ

4948 hehtaaria

Uusia aluevarauksia on osoitettu
Asuminen (AP, AP/res)

70 ha

Teollisuus (T-1, T-2, T-2/res, TY/res)

98 ha

Aluevaraukset on otettu mukaan laajoina ja yhtenäisinä alueina. Rajauksissa ei ole
huomioitu esim. alueiden sisällä olevia virkistykseen tarvittavia alueita tai maaperän tai
maiseman kannalta huonommin rakentamiseen soveltuvia alueita. Alueet on tarkoitettu
toteuttaa asemakaavoituksen kautta.
Jos mitoituksena käytetään noin kolme asuntoa hehtaaria kohden, tulisi uusien alueiden
kokonaismääräksi reservialueet mukaan lukien noin 210 taloutta. Asukasmäärän lisäys olisi
noin 600 asukasta tai hiukan enemmän. Tavoitteisiin nähden on uusia alueita osoitettu
reilusti. Tähän määrään tulee vielä lisätä rakentamaton Marjarinteen kaava-alue sekä hajaasutukseen osoitetut laskennalliset rakennuspaikat.
Haja-asutusalueelle (vyöhyke I) osoitetaan uusia vakituisen asuinrakennuksen paikkoja (A)
yhteensä 207 kpl, josta at aluerajauksen sisälle on osoitettu 102 kpl. Vyöhykkeen II
mitoitettuja rakennuspaikkoja ei ole osoitettu.
Mitoitetun rantaviivan
rakennuspaikkaa.

perusteella
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uusia

loma-rakennuspaikkoja

10

4.3

Maankäyttö

4.1.1. Asuminen
Nykyiset asemakaavassa osoitetut asuinalueet huomioidaan kaavan mukaisina. Uudet
asuinalueet sijoittuvat taajamaan liittyen tai sen läheisyyteen.
Keskeisiä uusia
asemakaavoitettavaksi tarkoitettavia pientalorakentamisen aluevarauksia ovat:





Vanhan tiilitehtaan ympäristön alue (rakentamatta noin 36 hehtaaria)
Taajama koillispuolella, Lintulan alue (noin 16 hehtaaria)
Launosten kartanon pohjoispuolella (noin 7 hehtaaria)
Reservialueena Marjarinteen laajennusosat (noin 10 hehtaaria)

Haja-asutusta on osoitettu Kormun kyläalueelle, Launosten taajaman ympäristöön sekä
hyvien tieyhteyksien ja siirtoviemärin tuntumaan. Rakentamisen määrä on osoitettu lukuina.
Uusien rakennuspaikkojen ohjeellinen sijainti vyöhykkeellä I on osoitettu kartassa värillisellä
pisteellä.
Merkinnät ja määräykset
A

Asuntoalueet
Alueelle voidaan rakentaa erillispientaloja ja niihin liittyviä
talousrakennuksia sekä palveluja ja ympäristöä häiritsemättömiä
työtiloja. Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden
pientalon sekä tarpeellisia talousrakennuksia.
Numero osoittaa alueen rakennuspaikkojen enimmäismäärän. Uudet
rakennuspaikat on havainnollistettu värillisellä pisteellä.

AP

Pientalovaltainen alue
Alue varataan pääasiassa asuinpientaloille ja erillispientaloille. Alueelle
saa rakentaa myös asumiselle tarpeellisia lähipalveluita ja
virkistysalueita sekä sellaisia pienimuotoisia työtiloja, joista ei aiheudu
melua, raskasta liikennettä, ilman pilaantumista tai näihin verrattavia
ympäristöhaittoja.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja alueella varaudutaan
keskitetyn kunnallistekniikan rakentamiseen.

AP/res

Reservialue (pientalovaltainen asuinalue)
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.

4.1.2. Palvelualueet
Palvelurakentamiseen osoitetut alueet ovat Launosten taajamassa, Kormun kyläalueella
sekä Jylhäkummun alueella. Alueet ovat asemakaavoitettuja ja pääosiltaan toteutuneita.
Julkista palvelutarjontaa ovat koulujen ja päiväkodin alueet. Uusia alueita ei osoiteta.
Lähipalveluita voidaan sijoittaa AP –alueiden yhteyteen.
Merkinnät ja määräykset
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P

Palvelujen ja hallinnon alueet
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja alueella varaudutaan
keskitetyn kunnallistekniikan rakentamiseen.

PY

Julkisten palvelujen ja hallinnon alueet
Alue varataan pääasiassa julkisille palveluille. Alueelle voidaan sijoittaa
myös yksityisiä palveluita.

4.1.3. Työpaikka-alueet
Osa yritystoimintaan varatuista alueista muodostuvat jo toiminnassa olevista alueista.
Yritystoimintaa varten osoitetut uudet alueet sijoittuvat kantatien varteen:






Logistiseen toimintaan varattu kantatiehen rajoittuva alue lähellä Riihimäen
rajaa (noin. 63 hehtaaria)
Yritystoimintaan varten myyty, Kantatiehen ja Kurvintien reunaan rajoittuva
alue (noin 12 hehtaaria) sekä reservialue (noin 8 hehtaaria)
Vähikkäläntien ja kantatien kulmasta osoitetaan reservialue (noin 6 hehtaaria).
Reservialue Kartanontien ja kantatien kulmasta (noin 9 hehtaaria)
Lisäksi osoitetaan selvitysalueena yritystoiminnan tarpeisiin alue
Makkarahuhdansuon alueelta (noin 35 hehtaaria)

Merkinnät ja määräykset
T

Teollisuus- ja varastoalueet
Alue varataan pääasiassa teollisuus- ja varastokäyttöön. Alue varataan
myös sellaisille palveluille, jotka liittyvät alueen käyttöön tai palvelevat
muuta tarkoitusta kuin asutuksen päivittäistavaramyyntiä. Alue on
tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja alueella varaudutaan keskitetyn
kunnallistekniikan rakentamiseen.

T-1

Teollisuus- ja varastoalueet
Alue varataan logistiikkatoimintaa varten. Alueelle ei voi sijoittaa
vähittäiskauppaa tai muuta runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavaa
toimintaa.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja alueella varaudutaan
keskitetyn kunnallistekniikan rakentamiseen. Alueella tulee huomioida
pohjavesialuetta koskevat rajoitukset.

T-2

Teollisuus- ja varastoalueet
Alue varataan pääasiassa teollisuus- ja varastokäyttöön. Aluelle
voidaan sijoittaa alueen pääkäyttötarkoitukseen liittyviä palveluja.
Alueelle ei voi sijoittaa vähittäiskauppaa tai muuta runsaasti
henkilöliikennettä aiheuttavaa toimintaa. Alueella varaudutaan
keskitetyn kunnallistekniikan rakentamiseen. Reservialue (T-2/res)
voidaan toteuttaa uusien liittymäjärjestelyjen jälkeen.

TY

Teollisuusalueet, joilla ympäristö asettaa teollisuuden laadulle erityisiä vaatimuksia
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Alue varataan sellaiselle teollisuudelle, joka ei aiheuta haittaa
ympäristön asutukselle. Alue varataan myös sellaisille palveluille, jotka
liittyvät alueen käyttöön tai palvelevat muuta tarkoitusta kuin asutuksen
päivittäistavaramyyntiä. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja
alueella varaudutaan keskitetyn kunnallistekniikan rakentamiseen.
LH/T Huoltoasema-alue tai teollisuus- ja varastoalue
Merkinnällä
on
osoitettu
toiminnassa
oleva
Vaihtoehtoisena käyttönä on osoitettu teollisuustoiminta.
SE

huoltoasema.

Selvitysalue
Alue varataan selvitysalueeksi yritystoiminnan tarpeisiin. Merkinnällä on
osoitettu Makkarahuhdansuon alue.

4.1.4. Virkistys
Virkistysalueiksi on osoitettu Launosten taajaman sekä sen läheiset, keskeiset viheralueet.
Yleiskaavan mittakaavasta johtuen ei kaikkia asemakaavassa osoitettuja lähivirkistysalueita
ole tarkoituksenmukaista osoittaa. Taajaman pohjoispuoleinen harjualue on osoitettu
yhtenäisenä lähivirkistysalueena. Taajamassa olevat kentät on osoitettu urheilu- ja
virkistyspalvelujen alueena.
Merkinnät ja määräykset
VL

Lähivirkistysalueet
Alueelle saa sijoittaa vain yleistä virkistystä palvelevia rakennuksia ja
rakennelmia.

VU

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet

4.1.5. Loma-asuminen
Kaavassa on osoitettu uusia lomarakennuspaikkoja Ali-Heinijärven rantaan kaksi ja YliHeinijärven rantaan kahdeksan. Ranta-asemakaavalla osoitetut 14 rakennuspaikkaa on
osoitettu omalla merkinnällä. Ranta-alueen ulkopuolelle ei osoiteta uusia paikkoja. Osoitetut
lomarakennuspaikat ovat olemassa olevia.
Merkinnät ja määräykset
RA

Loma-asuntoalueet
Luku
merkinnän
alapuolella
enimmäismäärän alueella.

osoittaa

rakennuspaikkojen

Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon,
vierasmajan, saunarakennuksen ja muita talousrakennuksia, joiden
yhteenlaskettu kerrosala on 7% rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin
vähintään 70 k-m2 ja enintään 150 k-m2. Jos muiden rakennusten kuin
saunan etäisyys rannasta on vähintään 100 metriä, rakennusten
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yhteenlaskettu kerrosala on 7% rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin
enintään 300 k-m2.
Rakennusten enimmäiskoko on
- loma-asunto 80 k-m2 ja vähintään 100 metrin etäisyydellä rannasta
150 k-m2
- sauna 25 k-m2 ja vierasmaja 20 k-m2
Kaikki rakennukset on sijoitettava samaan taloryhmään.
rakennuspaikan rakennusoikeutta koskevien määräysten estämättä saa
olemassa olevaa rakennusta peruskorjata tai rakennus korvata uudella
vastaavalla rakennuksella, mikäli se soveltuu paikalle.
RA-1 Loma-asuntoalueet
Merkinnällä on osoitettu ranta-asemakaavan mukainen lomarakennuspaikka. Rakennusoikeuden määrä on ranta-asemakaavan
mukainen.

4.1.6. Liikenne
Nykyinen pääliikenneverkko säilyy ennallaan. Kantatie on osoitettu kt 54, seututienä ja
merkittävästi parannettavana tieosuutena. Tien parannustoimenpiteet edellyttävät nykyisten
liittymien poistamista, jotka kuitenkin toteutetaan myöhemmin. Vähikkäläntie (mt 2834
Launonen - Janakkala), Kartanontie pääkatuna/yhdysteinä (mt 13627) sekä Kormuntie
yhdystienä (yt 2834,). Muut kaavassa osoitetut tiet ovat kokoojakatuja tai pääsyteitä.
Launosten taajamaan on osoitettu uusi sisääntulotie sekä ohjeellinen eritasoliittymä. Kaavaalueen itäosaan on osoitettu varaus läntiselle sisääntulotielle ja eritasoliittymälle. Muita
uusia liittymäjärjestelyjä on osoitettu kantatielle Vähikkäläntien ja Riiheläntien liittymiin.
Marjarinteen alueelle on osoitettu tieliikenteen yhteystarve. Yhteystarve on osoitettu myös
Jylhäkummunalueelta koilliseen.
Kantatien varteen on osoitettu likimääräinen melualueen raja.
Nykyinen kevyen liikenteen verkko on osoitettu Launosten taajamaan. Kevyen liikenteen
yhteystarvetta osoittava merkintä on osoitettu Kantatien varteen, Vähikkäläntien varteen,
Uuden sisääntulotien varteen, Kartanontien varteen sekä Kormuun Herajoentien varteen.
Ulkoilureittinä on osoitettu maakuntakaavan mukainen ulkoilureitti. Ali-Heinijärven rantaan
on osoitettu venevalkama.

4.1.7. Erityisalueet
Alueella sijaitsevat vedenottamot, vesitorni ja mastoalueet on huomioitu alue- tai
kohdemerkinnällä. Toiminnassa oleva soranottoalue on osoitettu. Soranoton loputtua alue
varataan maa- ja metsätalousalueeksi. Maakuntakaavassa osoitetut muut maa-ainesten
ottoalueet osoitetaan aluerajauksella (EO).
Merkinnät
ET

Yhdyskuntateknisen huollon alueet

EMT Mastoalue
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EO/M Maa-ainesten
metsätalousalueeksi.
EV

ottoalue,

joka

ottamisen

päätyttyä

varataan

maa-

ja

Suojaviheralueena on osoitettu alueet Jylhäkummun asemakaava-alueelta.

4.1.8. Kulttuuriympäristö ja luonnonympäristö
Osayleiskaavassa osoitetut suojelu- ja säilyttämistavoitteet jakautuvat seuraavasti:
• Kulttuurihistorian kannalta arvokkaat alueet (aluerajaukset ma-1 ja ma-2 )
• Rakennetut alueet, joilla ympäristö säilytetään ( /s) sekä suojelukohteet ja –alueet
(SR)
• Kiinteät muinaismuistokohteet ja -alueet (SM, sm-1).
• Luonnonympäristön kannalta arvokkaat alueet (SL ja aluerajaus luo)
• pohjavesialue (aluerajaus, pv)
Merkinnät ja määräykset
ma-1 Maisemallisesti arvokas alue
Merkinnällä on osoitettu valtakunnallisesti merkittävä Santamäen
kartano ja kulttuurimaisema.
ma-2 Maisemallisesti arvokas alue
Merkinnällä on osoitettu maakunnallisesti merkittävät Launosten
Santamäen kulttuurimaisema ja Kormun kartano ja kulttuurimaisema.
Alueen ominaispiirteet, kuten vanha rakennuskanta, tiestö, ja avoimet
maisematilat tulee säilyttää. Alueella tapahtuva rakentaminen ja
ympäristönhoito tulee sopeuttaa alueen arvoihin.
SR

Suojeltava rakennus tai rakennettu ympäristö
Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa tehtävien muutos- ja
korjaustöiden
tulee
olla
sellaisia,
että
rakennuksen
kulttuurihistoriallisesti arvokas ja kyläkuvan kannalta merkittävä luonne
säilyy.
Kohteet ja kohdekuvaukset:
27 Ansalan metsästysmaja (433403149, IV)
Metsäisellä rinteellä sijaitsevassa majassa on jyrkkä harjakatto,
ikkunaluukut, lautaverhous ja avoveranta. Rakennus on rakennettu v.
1908.
31 Uusitalo eli Kormun kartano (433403147,A1)
Kormun kartano on muodostunut 1600-luvulla. Kartanokeskus on luodekaakko-suuntaisen harjujakson ja Pihtaojan uoman välille raivatun
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viljelysaukean reunalla. Kartanon kaksi päärakennusta sijaitsevat
rinnakkain maantien eteläreunassa. Tiilinavetta on 1900-luvun alusta ja
pehtorintalo vuodelta 1919, ne jäävät tien pohjoispuolelle. Vanhempi
puukartanoista on satulakattoinen, lautaverhoiltu talonpoikaistalo, joka
on vaiheittain 1800-luvulla saanut nykyisen ulkoasun. Nuorempi
puukartano valmistui v. 1872. Pitkänristipäätyisen rakennuksen
klassistiseen
henkeen
pelkistetty
ulkoasu
on
1930-luvulta.
Kartanokeskuksessa on laaja lehtipuuvaltainen puusto ja kuusiaitoja.
32 Asema (433404003, K1)
Launosten
kylän
elinkeinohistoriaan
liittyvät
asemaja
majatalorakennukset ovat tärkeä osa taajaman ominaisilmettä.
Lautarunkoisen rakennuksen (n. vuodelta 1910) ulkoasu on kokenut
käyttötarkoituksen muuttuessa muutoksia. Rakennusta on korjattu
viimevuosina.
34 Kansallistalo (433404005, K1)
H.G. Paloheimon aikana Santamäen kartano rakennutti suuren
seuratalon, ilmeisesti jo ennen vuotta 1910, kartanon työväen ja kylän
nuorison harrastustoimintaa varten. Nykyään asuntokäytössä oleva
hirsitalo on kattotornia lukuun ottamatta säilynyt vuosisadan alkupuolen
asussaan. Rakennus liittyy historiallisesti ja sijainniltaan Santamäen
kartanon
kulttuurihistoriallisesti
arvokkaaseen
rakennettuun
ympäristöön.
37 Majatalo (433404004, II)
Santamäen kartanon rakennuttama majatalo on osa H.G. Paloheimon
rakennustuotannosta syntynyttä omaleimaista rakennettua ympäristöä,
jonka arvo on huomattava myös valtakunnallisella tasolla. Majatalo
(1910-luku) liittyy syntyhistorialtaan kiinteästi aseman toimintaan.
Majatalossa on 1900-luvun alkupuolelle tyypillinen ikkunoiden ruutujako
ja päätykolmioiden koristelaudat.
39 Santamäki (433404151, K1). Kaavassa on osoitettu SR alue ja SR –
kohde.
Santamäki on muodostunut vähitellen 1800-luvulla. Tila oli vanha
herraskartano,
jonka
kantatilana
oli
kolmannes
Seppälän
säteriratsutilaa. Santamäen kolmen kartanorakennuksen ympäristöt
ovat hoidettua puistoa ja luonnonmetsää. Aluetta kiertää luonnonkivistä
koottu
aita.
Vanhin
kartanorakennuksista
jäi
työväen
asuntorakennukseksi v. 1894, kun arkkitehti H.R. Helinin suunnittelema
uusi päärakennus valmistui edellisen viereen. Molemmat puukartanot
ovat säilyneet rakentamisajalle luonteenomaisessa asussa. Uusin
päärakennus ns. kivikartano valmistui v. 1920 arkkitehti Yrjö
Sadeniemen suunnittelemana hieman erilleen männikön keskelle.
Nykyiseen asuunsa tämä alun perin saksalaisvaikutteinen rapattu
tiilirakennus korjattiin v. 1939. Santamäen tiilitehtaan valmistumisen
jälkeen 1890-luvulla alueelle rakennettiin talousrakennuksia ja tehtaita
tiilestä, myös rakennusten perustuksissa on käytetty tiiltä.
Talousrakennuksista vanhimpia ovat hirrestä salvotut viljamakasiini ja
talli 1870-luvulta. Santamäen jäljellä olevat työväen asuntorakennukset
ovat 1890- ja 1910- luvuilta, useimmat niistä on rakennettu laudasta.
Kivikartanon pihapiirissä on lisäksi omintakeinen vesitornirakennus
1890-luvulta
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41 Vanhakartano (433404150, K1)
Launosten keskiaikaisperäinen kyläkeskus oli 1800-luvun loppupuolelle
saakka Kerolanmäellä Pihtiojan viljelylaaksossa. Mäellä oli vuoden
1539 maakirjan mukaan seitsemän taloa. Ryhmäkylä hajosi 1860luvulla. Samalla viljelysten ympäröimällä mäellä on edelleen Launosten
Vanhakartanon talouskeskus. Kartanon ohi kulkeva maantie juontaa
1700-luvuta, mutta yleiseksi maantieksi se rakennettiin valtion
hätäaputöinä. Päärakennus (1879) ja väentupa (1870-luku) ovat
kartanokeskuksen vanhimmat rakennukset. Muu rakennuskanta on
1900-luvun alkupuolelta. Kerolanmäen ympäristöä luonnehtivat iäkkäät
lehti- ja havupuut.
/s

Alue, jolla ympäristö säilytetään.
Rakennuksissa tai rakennelmissa suoritettavien korjaus- ja
muutostöiden tulee olla sellaisia, että kohteen kulttuurihistoriallinen arvo
säilyy. Uudisrakentaminen tulee sopeuttaa alueen arvoihin.
Kohteet ja kohdekuvaukset:
28 Hakalan seutu (433403154, A1)
Kormun kartanoalueen luoteispuolella kantatie 54 tuntumassa on
yhtenäinen ryhmä työväen asuinrakennuksia. Alueella on rivissä ensin
kolme yksikerroksista, pilareille perustettua, pystylaudoitettua asuintaloa
ja kaksi edellisiä suurempaa puolitoistakerroksista pystyverhoiltua taloa.
Rakennusten takapihoilla on talousrakennuksia.
29 Kormun koulu 1 (433403152, K1)
Harjakattoinen, rapattu tiilirakennus on valmistunut v. 1957. Rakennus
on tyypillinen jälleenrakennuskauden kivikoulu. Rakennuksen
julkisivussa ei ole tapahtunut suurempia muutoksia.
30 Mäkikujan talot (433403153, II)
Kormun kartanokeskuksen tuntumassa kantatien lähellä on ryhmä
palkollisten asuinrakennuksia. Ne on rakennettu ilmeisesti 1930-luvulla.
Jälkeenpäin
tehdyt
korjaukset
ovat
muuttaneet
julkisivujen
yksityiskohtia, mutta mittakaavallisesti ja yleisilmeeltään talot ovat
säilyneet ennallaan.
35 Kauppala (433404008, III)
Launosten kauppayhtiön rakennuttama tiilinen liikerakennus on
vuodelta 1922. Vuonna 1949 rakennus laajennettiin nykyiseen
kokoonsa. Sen katujulkisivun alaosa on muuttunut suurten ikkunaaukkojen myötä. Tiilitehtaan läheisyyteen rakennettu suurikokoinen
tiilirakennus liittyy vanhaan asemanseutuun.
36 Launosten koulu (433404176, IV)
Nykyinen koulukeskus muodostuu vuosina 1959, 1988 ja 1996
valmistuneista rakennuksista.
39 Santamäki, uuden kartanon ympäristö.
Kohdekuvaus SR -luettelossa
40 Seurala (433404006, III)
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Launosten työväenyhdistyksen v. 1907 valmistunut työväentalo on
kunnan vanhin. Edelleen työväenyhdistyksen omistuksessa oleva
rakennus sijaitsee kylätaajamassa koulun ja entisen aseman lähellä.
Rakennus on laajentunut ja ulkoasultaan muuttunut, mutta on edelleen
tunnistettavasti vanha kokoontumisrakennus.
SM (kohde)

Muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös
Kohdetta
koskevat
maankäyttösuunnitelmat
Museovirastoon lausuntoa varten.

on

lähetettävä

Kohteet:
29 Launonen Oinaala, kivikautinen asuinpaikka (433010008)
34 Loppi Ilomäki, rautakautinen hautapaikka (43301009)
sm-1

Historiallinen kyläntontti
Alueella sijaitsee muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä
muinaisjäännöksiä. Aluetta koskevista rakennushankkeista ja isommista
kaivutöistä on neuvoteltava museoviraston kanssa.
Merkinnällä on toistaiseksi osoitettu Launosten kartanon alue (1) ja
Kormun kartanon alue (2). Alueen karttaselvitys on kesken ja valmistuu
kesän 2010 aikana.

SL

Luonnonsuojelualue
Merkinnällä on osoitettu Luonnonsuojelulain nojalla suojeltu alue.
Numero
merkinnän
alapuolella
viittaa
kaavaselostuksen
kohdeluetteloon.
Merkinnällä on osoitettu Harjumäen suojelualue

luo

luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
MRL 4.2 §: n nojalla määrätään, että alueella ovat kiellettyjä sellaiset
maankamaraan, vesistöön ja kasvillisuuteen liittyvät toimenpiteet jotka
varantavat alueen suojeluarvot.
Kohteet:
3
5-6

pv

Kallioisten lehtoalue
on osoitettu luonnonmuistomerkit

Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue
Alueen käyttöä suunniteltaessa tulee huolehtia, ettei alueen
käyttömahdollisuuksia vesilähteenä vaaranneta tai heikennetä
pohjavesivarojen laatua. Alueen rakentamista tai muita toimenpiteitä
rajoittavat
vesilain
(pohjaveden
muuttamiskielto)
ja
ympäristönsuojelulain (pohjaveden pilaantumiskielto) rajoitukset.
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Merkinnällä on osoitettu vedenhankinnan kannalta tärkeä Launosten
pohjavesialue (luokka I) .

Avokkaana kallioalueena on osoitettu Niittykallion itäreuna.

4.1.9. Maa- ja metsätalous
Valtaosa kaava-alueesta on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi. Alueella on sallittu hajaasutusluonteinen rakentaminen paitsi M, MT, MY ja MU alueet, joissa sallitaan ainoastaan
maa- ja metsätalouteen liittyvät rakennukset. M, MT, MY ja MU alueilla laskennallinen
rakennusoikeus on osoitettu erikseen.
Merkinnät ja määräykset
M

Maa- ja metsätalousvaltaiset alueet
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen.
Alueelle saa sijoittaa ainoastaan maa- ja metsätaloutta palvelevia
rakennuksia.
Alueen rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti siirretty A ja/tai RA
alueille.

M-1 Maa- ja metsätalousvaltaiset alueet
Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen.
Alueella sallitaan haja-asutustyyppinen rakentaminen. Alueen
rakennusoikeus määräytyy erillisen mitoituksen mukaisesti. Maanteiden
läheisyydessä on otettava huomioon, että uusia asuntoja ja
oleskelupihoja ei saa sijoittaa alueelle, jossa liikenteen päivämelu ylittää
55 dBA.
MA

Maisemallisesti arvokkaat peltoalueet
Merkinnällä on osoitettu valtakunnallisesti ja/tai maakunnallisesti
arvokkaan kulttuurimaiseman vaikutuspiiriin kuuluvat yhtenäiset
peltoalueet. Alueen säilyminen avoimena ja viljelykäytössä on tärkeää.
Alueelle saa sijoittaa ainoastaan maa- ja metsätaloutta palvelevia
rakennuksia. Alueen rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti
siirretty A ja/tai RA alueille.
Arvokkaat peltoalueet ovat Launosten taajaman
Kormun kartanon länsipuolella.

MT

ympäristössä sekä

Maatalousalue
Alueelle saa sijoittaa ainoastaan maa- ja metsätaloutta palvelevia
rakennuksia.
Alueen rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti siirretty A ja/tai RA
alueille.
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MT-1 Maatalousalue
Alue on tarkoitettu pääasiassa maatalouden harjoittamista varten.
Haja-asutuksen sijoittamista avoimelle peltoalueelle tulee välttää ja
ohjata se olevan asutuksen yhteyteen, metsäsaarekkeisiin ja
peltoaukeiden reunoille. Alueen rakennusoikeus määräytyy erillisen
mitoituksen mukaisesti.
MU

Maa- ja metsätalousvaltaiset alueet, joilla on erityistä ulkoilun ohjaustarvetta.
Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen.
Alueelle saa sijoittaa ainoastaan maa- ja metsätaloutta palvelevia
rakennuksia. Alueen rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti
siirretty A ja/tai RA alueille.
Merkinnällä on osoitettu harjualue Kartanontien pohjoispuolelta.

MY

Maa- ja metsätalousvaltaiset alueet, joilla on erityisiä ympäristöarvoja.
Alueelle saa sijoittaa ainoastaan maa- ja metsätaloutta palvelevia
rakennuksia. MRL 41.2 §:n nojalla määrätään, että alueella ovat
kiellettyjä sellaiset maankamaraan, vesistöön ja kasvillisuuteen liittyvät
toimenpiteet, jotka vaarantavat alueen suojeluarvot.
Alueen rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti siirretty A ja/tai RA
alueille.
Merkinnällä on osoitettu Kormun harju, kyläkeskuksen itäpuolelta.

4.1.10.
W

Vesialueet
Vesialue
Merkinnällä on osoitettu Ali-Heinijärvi ja Yli-Heinijärvi

4.1.11.

Osayleiskaavamääräyksiä:
 Osayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena (MRL 42§).
 Yleiskaavaa käytetään rakennusluvan perusteena maankäyttö- ja
rakennuslain
 72 §:n ja 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla ranta-alueella. Rakennusluvan voi
myötää ilman ranta-asemakaavaa RA ja AM alueilla. Rakennusoikeus on
ranta-alueella maaomistajakohtaisesti siirretty M ja MT alueilta RA ja AM
alueille.
 Jätevesien käsittely tulee järjestää talousvesien käsittelystä
vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun
asetuksen (VNA 542/2003) mukaisesti.
 Rakentamisessa noudatetaan kunnan rakennusjärjestystä, ellei kaavassa
toisin määrätä.
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5. KAAVAN SUHDE MUIHIN SUUNNITELMIIN
Kaavan suhde maakuntakaavoitukseen
Yleiskaava tukee ja tarkentaa maakuntakaavan tavoitteita. Kaavasuunnittelussa mm.
huomioidaan Launosten taajama kunnallisena ala-keskuksena ja Kormu maaseudun
kehittämisen kohdealueena. Maakuntakaavasta poiketen on teollisuusalueita (T-1, T-2 ja
TY) osoitettu kantatien varteen sekä laaja selvitysalue (Makkarahuhdansuo).

Kaavan suhde kunnan muuhun suunnitteluun
Launosten taajama on asemakaavoitettu. Kaavatyössä osoitetaan asemakaavan mukaiset
aluevaraukset. Ranta-alueilla on osittain voimassa ranta-asemakaava. Muiden rantaalueiden kaavoitus ratkaistaan yleiskaavassa.
Kaava-alue rajoittuu 2007 hyväksyttyyn Lopen kirkonkylän - Jokiniementienoon ja
ympäröivän maaseudun yleiskaavaan. Nyt laadittavassa kaavassa käytetään yhtenäisiä
kaavamerkintöjä liittyvän yleiskaavan kanssa.
Yleiskaavassa osoitettu maankäyttö tarkentuu AP- ja teollisuusalueilla asemakaavoituksen
kautta.

6. KAAVAN VAIKUTUKSET
Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää kaavan perustuvan riittäviin tutkimuksiin ja
selvityksiin ja toteutumisen ympäristövaikutusten selvittämistä. Yleiskaavassa arvioidaan
tavoitteena olevan kehityksen vaikutuksia ja niiden merkittävyyttä ihmisten elinoloihin ja ympäristöön, maaperään, veteen ja ilmaan, luonnon monimuotoisuuteen, alue- ja
yhdyskuntarakentamiseen ja liikenteeseen ja kaupunkikuvaan, maisemaan ja
kulttuuriperintöön.
Vaikutusten arviointi täsmentyy ja täydentyy kaavatyö aikana.

6.1

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomiointi
Toimiva aluerakenne.
Aluerakenteen kehittäminen perustuu alueen omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. Kaavalla
tuetaan asuin- sekä yrityspainotteisen Launosten alueen kehittämisedellytyksiä. Nykyisten
alueiden tueksi osoitetaan laajennusvaraa. Yritystoimintaa varten osoitetaan uusia
aluevarauksia logistisesti hyviltä pakoilta. Palvelujen tarve on vähäisempää. Tarkoituksena
on taata nykyisen palvelurakenteen säilyminen ja kehittyminen.
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Kaavatyössä pyritään vahvistamaan yhdyskuntarakenteen eheytymistä ja tiivistymistä.
Taajaman toteutunut maankäyttö huomioidaan. Laajenemisalueita sijoittuu nykyisten
alueiden yhteyteen ja taajaman lähelle. Kormun aluetta kehitetään. Kaavalla osoitetaan
erilaisia ja vaihtoehtoisia alueita asumisen tarpeisiin. Maankäyttö tukeutuu olemassa
olevaan pääliikenneverkkoon ja kunnallisteknisiin verkostoihin. Taajamarakenne pyritään
toteuttamaan tiiviinä ja toisaalta kylämäisenä. Kaavalla on rajattu kolme kyläaluetta, joissa
yleiskaavaa voidaan käyttää rakennusluvan perusteena (MRL 44§ mukaisesti) ja joissa
rakentamisen määrä olisi kokonaisuuden kannalta perusteltua. Koko kaava-alueelle
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levittyvä
haja-asutustyyppinen
rakentaminen
aiheuttaisi
ristiriitaa
eheytyvän
yhdyskuntarakenteen kannalta.
Omakotityyppinen asutus tukeutuu ympäröivään maisemaan. Kaavalla pyritään turvaamaan
taajamaan liittyvän yhtenäisen virkistysalueen riittäminen.
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistys ja luonnonvarat
Kaavalla osoitetaan ja säilytetään keskeiset kulttuuriympäristöt ja -kohteet sekä
luontokohteet laadittujen selvitysten ja inventointien perusteella. Uusia luontokohteita ei
kaavatyön aikana tullut esiin. Maiseman kannalta tärkeät alueet huomioidaan. Alueella
olevat hyvät virkistysmahdollisuudet säilyvät jatkossakin. Valtaosa osoitetaan maa- ja
metsätalousalueena. Kaavalla on osoitettu yritystoimintaa pohjavesialueelle. Osoitetut
yritysalueet tulee toteuttaa siten, että pohjaveden pilaantumisvaaraa ei synny.
Toteuttaminen edellyttää pohjavesialueen tarkempaa selvittämistä.
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Kaavalla osoitetaan muutoksia pääliikenneverkkoon. Kantatie on merkittävästi
parannettavana tieosuutena. Kantatien uusien ja nykyisten liittymäjärjestelyjen
toteuttaminen
edellyttää
tarkempaa
suunnittelua.
Muutokset
ovat
osittain
liikenneturvallisuuden kannalta myönteisiä. Tuleva maankäyttö sijoittuu pääliikenneverkon
varteen tai läheisyyteen. Uusien yritystoiminta-alueiden toteuttaminen tuo paineita uusiin
liittymäratkaisuihin.

6.2

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Muinaismuistolain mukaiset kohteet on osoitettu maakuntakaavan - ja inventoinnin
mukaisesti. Kyläkuvan ja kulttuuriympäristön säilymisen kannalta arvokkaat alueet on
huomioitu kaavamerkinnöillä ja – määräyksillä. Kohteet perustuvat laadittuihin
inventointeihin. Arvokkaimmat kohteet tai alueet on huomioitu suojelumerkinnöin.
Kyläkuvallisesti ja maisemallisesti arvokkaat alueet on osoitettu aluerajauksin. Yleiskaava
ohjaa rakennetun ympäristön vaalimista ja suojelutavoitteita tarkempaa suunnittelua varten.
Kaavassa on huomioitu toteutuneet rakennetut sekä asemakaavoitetut alueet. Alueiden
sisään jää täydennysrakentamismahdollisuutta jonkin verran. Uusia ja vaihtoehtoisia
asuinaluevarauksia osoitetaan Launosten taajamaan liittyen. Nykynäkymien mukaiseen
kehitykseen nähden kaikkia aluevarauksia ei ehditä rakentamaan. Alueet on tarkoitettu
asemakaavoitettavaksi.
MRL:n mukaista kylämäistä asutusta on osoitettu kolmelle
alueelle, joissa on olemassa olevaa kylämäistä asutusta. Alueilla on rakennettua verkostoa.
Lisäksi on osoitettu I –vyöhykkeelle sijoittuva laskennallinen rakennusoikeus. Erikseen
osoitettujen rakennuspaikkojen määrä perustuu mitoitukseen.
Maakuntakaavan tavoitteista poiketen kaavalla osoitetaan teollisuusaluevarauksia kantatien
varteen. T-1 alueesta tulisi laajempaa aluetta palveleva kokonaisuus. Alue on ollut esillä
Hyvinkään – Riihimäen seudun maankäytön kehityskuvatyössä ja huomioitaneen
maakuntakaavan tarkistuksessa. Kantatien eteläpuoleinen T-2 alue perustuu kunnan ja
yrittäjän välisiin neuvottuihin. Alue varataan ensisijaisesti varastotoimintaa varten.
Palvelurakenteeseen ei tule erityisiä muutoksia. Nykyiset palvelut pyritään turvaamaan.
Alueen palvelut keskittyvät jatkossakin Launosten taajamaan sekä Jylhäkummun alueelle.
Muilta osin alue tukeutuu Lopen keskustan palveluihin ja kaupallisten palvelujen osalta
myös Riihimäen tarjontaan.
Pääliikenneverkko säilyy pääosin nykyisellään. Kevyen liikenteen yhteystarve osoitetaan
pääteiden yhteyteen. Muutoksilla pyritään parantamaan liikenneturvallisuutta. Kaavan
mukaisen rakentamisen toteutuminen lisää liikennettä nykyisellä tie- ja katuverkolla.
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Teollisuusalueiden toteuttaminen voi edellyttää kantatielle eritasoliittymäratkaisuja. Uusien
alueiden hulevesiratkaisuissa tulee huomioida Tiehallinnon vaatimukset.

6.3

Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan
Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet sekä muodostettu luonnonsuojelualue
on osoitettu kaavassa. Luontoselvityksen päivityksessä ei todettu sellaisia arvoja, joita tulisi
erikseen kaavassa huomioida.
Luonnontilainen ympäristö pienenee jonkin verran laajentumisalueiden toteutumisen myötä.
Uudet alueet pääsääntöisesti täydentävät nykyisiä rakennettuja alueita. Vaikka metsien
määrä jonkin verran vähenee, säilyy alueella kuitenkin laajoja ja yhtenäisiä
rakentamattomia alueita.
Uusien alueiden toteutuminen lisää liikkumista alueiden
lähiympäristössä. Ulkoilu tulisi ohjata olemassa oleville poluille ja reiteille.
Osayleiskaavassa huomioidaan nykyinen soranottoalue. Uutta maa-ainesten ottoa on
osoitettu
maakuntakaavan
tavoitteiden
näkökulmasta.
Muuta
tavanomaisesta
rakentamisesta poikkeavaa maankäyttöä ei osoiteta.
Uudet asemakaavoitettavat alueet tullaan liittämään vesi- ja viemäriverkostoihin.
Siirtoviemäri sekä vesiosuuskuntien verkostot mahdollistavat liittymisen keskitettyyn
verkostoon laajemmilla ns. kyläasutustyyppisillä alueilla. Rakentaminen osaltaan vaikuttaa
pintavesistöihin ja erityisesti alueet joissa tulee laajoja vettä läpäisemättömiä pintoja.
Tarkemmassa suunnittelussa tulee huomioida, ettei hulevesistä aiheudu muutoksia
pohjaveteen, vesistöihin tai luontoarvoihin.
T-1 ja T/res alueiden osalta tarvitaan pohjavesialuetta koskevia selvityksiä vaikutusten
arvioimiseksi.
Kaavalla ei osoiteta muutoksia maiseman kannalta keskeisille alueille eikä arvokkaaseen
maisemarakenteeseen ole kaavalla merkittäviä vaikutuksia. Uudet alueet on sijoitettu
pääsääntöisesti metsäalueille tai rakennettujen alueiden yhteyteen. Uusien alueiden
maisema muuttuu rakennetuksi ympäristöksi. Erityisiä haasteita tulee pääliikenneväylien
varrelle sijoittuvien yritysalueiden suunnitteluun ja toteutukseen. Kaavassa on erikseen
huomioitu maisemallisesti tärkeät peltoalueet Launosissa ja Kormussa, sekä tärkeät
harjualueet. Taajamakuvallisiin sekä kyläkuvallisiin seikkoihin on kiinnitettävä erityistä
huomiota asemakaavoituksen – sekä lupamenettelyn yhteydessä.

6.4

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Teollisuusalueet lisäävät toteutuessaan työpaikkojen määrää huomattavasti. Uudet
asukkaat tuottavat verotuloja, mutta toisaalta luovat paineita julkisten palvelujen
järjestämiseen. Taajaman laajenemisalueet sekä kolme kyläaluetta (aluerajaus at)
sijoittuvat rakennetun infrastruktuurin läheisyyteen ja alueet on liitettävissä olemassa oleviin
verkostoihin. Toteuttaminen edellyttää kullakin alueella (erityisesti AP alueiden sisällä) mm.
teiden ja verkostojen sekä hulevesijärjestelyjen rakentamista. Näiden sisäisten
kustannusten lisäksi tulee mm. kytkentäkustannuksia olemassa oleviin verkostoihin sekä
käyttökustannuksia. Suurena yksittäisenä kustannustekijänä voidaan pitää mahdollisten
eritasoliittymäratkaisujen toteuttamista, joita mahdollisesti tarvitaan kantatien varteen
sijoittuvien yritysalueiden (T-1 ja T-2) liikennöintiä varten. Uusien kevyenliikenteen
yhteyksien rakentaminen tuo kustannuksia. Selvitysalueen (SE) vaikutuksia tulee tutkia
yksityiskohtaisemmin mm. liikenteen ja alueen rakennettavuuden osalta.
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Tiivistyvällä ja eheyttävällä yhdyskuntarakenteella on myönteisiä vaikutuksia
yhdyskuntatalouden
kannalta
sekä
palveluelinkeinojen
toimintaedellytyksiin,
kannattavuuteen ja kasvuun. Kaavassa osoitetut kylä-asutus tyyppiset rakennuspaikat on
pyritty sijoittamaan nykyisten liikenneyhteyksien varsille tukeutuen pääosiltaan
rakennettuihin alueisiin. Yhdyskuntatalouden kannalta väljempi rakenne on kalliimpi.

6.5

Sosiaaliset ja kulttuurivaikutukset
Alueen positiivinen kylämäisyys on pyritty turvaamaan. Pienipiirteinen miljöö luo
viihtyisyyttä ja turvallisuutta etenkin lapsiperheille ja vanhuksille.
Yleiskaavalla ohjataan asemakaavasuunnittelua ja rakentamista. Erityisesti taajamaalueelle ja sen lähiympäristöön sijoittuva rakentaminen tukee palvelujen säilymistä
Launosissa. Usein esitetään toiveita viihtyisistä ja luonnonläheisistä asuinalueista, joilta on
hyvät virkistysmahdollisuudet. Kaavalla tarjotaan asuinympäristöjä, jotka houkuttelevat
muuttajia. Uudet alueet tukeutuvat nykyiseen pääliikenneverkkoon, mikä mahdollistaa
joukkoliikenteen kehittämisen.
Osayleiskaavassa on paljon työpaikka-alueita lyhyen
työmatkan päässä. Työpaikka-alueet sijoittuvat logististen väylien varsille. Alueella on
runsaasti ja monipuolista virkistystarjontaa.

6.6

Oikeusvaikutukset
Ohjausvaikutus muuhun suunnitteluun
Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä
muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 42 § 1 mom.). Yleiskaava
korvaa samaa aluetta koskevan aikaisemmin hyväksytyn yleiskaavan, jollei kaavassa toisin
määrätä. Yleiskaava ei ole asemakaava-alueella voimassa muutoin kuin 1 momentissa
tarkoitetun asemakaavan muuttamista koskevan vaikutuksen osalta (MRL 42 § 3 mom.).
Yleiskaavan keskeiset periaatteet tulee ottaa huomioon asemakaavaa laadittaessa.
Viranomaisvaikutus
Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään
niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan toteutumista
(MRL 42 § 2 mom.). Velvoite koskee kaikkia kunnan ja valtion viranomaisia, joilla on
alueiden käyttöön liittyviä suunnittelu- tai toteuttamistehtäviä.
Rakentamisrajoitukset
Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan
toteutumista. Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos yleiskaavasta johtuvasta luvan
epäämisestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa haittaa eikä kunta tai valtio lunasta aluetta tai
suorita haitasta kohtuullista korvausta (MRL 43 § 1 mom.).
Suojelumääräykset
Jos jotakin aluetta tai rakennusta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön,
kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisarvojen vuoksi suojeltava, yleiskaavassa
voidaan antaa siitä koskevia tarpeellisia määräyksiä (MRL 41 § 2 mom.).
Lunastus
Ympäristöministeriö voi myöntää kunnalle luvan lunastaa alue, joka on yleiskaavassa
osoitettu
liikenneväyläksi,
asuntorakentamiseen
tai
siihen
liittyvään
yhdyskuntarakentamiseen
ja
jota
tarvitaan
kunnan
suunnitelmanmukaiseen
yhdyskuntakehitykseen, - - - (MRL 99 § 3 mom.).
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Suhde muuhun lainsäädäntöön
Edellä on esitetty maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisia yleiskaavan
oikeusvaikutuksia. Myös muissa laeissa on säännöksiä, jotka edellyttävät yleiskaavan
huomioon ottamista niiden lakien mukaisissa menettelyissä. Näistä keskeisimpiä ovat
tielait,
maa-aineslaki,
vesilaki,
metsälaki,
jätelaki,
rakennussuojelulaki
ja
ympäristönsuojelulaki. Luonnonsuojelulain ja muinaismuistolain huomioon ottamisesta
säädetään vielä tarkemmin MRL 197 §:ssä.

7. KAAVAN TOTEUTUS
Osayleiskaava toteutetaan asemakaavoituksen sekä at -alueilla suoraan myönnettävien
rakennuslupien kautta. Asemakaavoitus etenee vaiheittain. Asemakaavoissa ja –
muutoksissa tulee arvioida, vastaako hanke osayleiskaavan tavoitteita. Osayleiskaavassa
on osoitettu uusia ja vaihtoehtoisia asuinaluevarauksia runsaasti. Osoitetut uudet
aluevaraukset vastaavat nykynäkymien mukaiseen tarpeeseen pitkällä ajalla. Osa alueista
jäänee toteutumatta 10-15 vuoden tarkastelujakson aikana. Kunnan kaavoitusohjelmassa ja
päätöksenteossa määritellään tarkemmin alueiden käyttöönottojärjestys.
Käyttöönottoon vaikuttaa kunnan maanomistus ja maanhankinnan eteneminen eri alueilla
sekä olemassa olevan verkoston läheisyys, hyödyntämismahdollisuudet ja toteuttamisen
kustannukset sekä tonttien kysyntä.
Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuu erityisiä tavoitteita, joita voidaan hyödyntää
virkistykseen sekä alueen markkinoinnissa. Alueella on jäljellä erityisen arvokasta
rakennuskantaa. Näillä alueilla ja lähiympäristössä täydennysrakentaminen tulee sovittaa
kokonaisuuteen erityisen huolella.
Uusien laajojen yritysalueiden toteuttaminen edellyttää pohjaveden muodostumisalueen ja
virtaussuuntien yksityiskohtaista selvittämistä ja lisäksi saattaa edellyttää merkittävien
liikennejärjestelyjen toteuttamista.
Seurantaa tulee jatkaa kaavan hyväksymisen jälkeen. Seurannalla voidaan ennakoida
muuttuvaan kehitykseen. Toteutuksessa on tärkeää, että asukkaille pystytään tarjoamaan
riittävät palvelut. Tarvittaessa muutetaan yleiskaavaa tai ryhdytään muihin toimenpiteisiin.

8. SUUNNITTELUN VAIHEET
Aloitusvaihe
- Kunnanhallituksen päätös kaavan vireille tulosta.
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville.
- Viranomaisneuvottelu (§ 66) 4.11.2008.
Luonnosvaihe
- Luonnos kunnanhallituksessa 1.6.2009
- Luonnosvaiheen asiakirjat nähtävillä kesällä.2009.
- Työneuvottelu Hämeen ympäristökeskuksessa 14.1.2010.

LOPEN KUNTA
LAUNONEN-KORMU OSAYLEISKAAVA JA-MUUTOS
AIRIX Ympäristö Oy

34

Ehdotusvaihe
- Osayleiskaavaehdotus kunnanhallituksessa 24.5.2010.
- Osayleiskaavaehdotus nähtävillä _______________.
- Viranomaisneuvottelu _______________.
Hyväksyminen
- Lopen kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan ___________.
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