Lopen Keskustan blogi 3.6.2021, osa kirjoituksesta on julkaistu Lopen lehdessä

Seutukunnan kehittämistä jatkettava
Kuntavaalit lähestyvät ja tulevalla kunnanvaltuustolla on paljon ratkaistavia asioita edessään. On
kuitenkin pari asiaa, jotka on hyvä nostaa erikseen esille vaalien lähestyessä.
Launosten ja Riihimäen välille tulee vihdoinkin saada turvallinen kevyenliikenteen väylä. Hankkeesta
on tehty lukuisia esityksiä, joista vanhin on tehty jo yli 30 vuotta sitten! Liikennemäärien kasvettua
on myös tarve kasvanut koko ajan, sillä monin paikoin piennarta ei käytännössä ole lainkaan. Olen
itse hahmotellut mahdollisia reittivaihtoehtoja jo pitkään ja olen tarvittaessa apuna reittien
suunnittelussa.
Reitti kulkisi Launosten Ratatieltä edelleen Kormuun, missä se haarautuisi kahteen eri reittiin, joista
toinen kulkisi Kantatie 54:n vieressä vähintäänkin Silmänkantoon, Sipiläntien risteykseen tai edelleen
peräti Reunalantien risteykseen, mistä olemassa oleva kevyenliikenteen väylä onkin jo valmiina
Riihimäelle asti.
Toinen reitti kulkisi Herajoentien vieressä kunnan rajalle tai mahdollisesti peräti Hirvijärventien
risteykseen asti, mistä olemassa oleva kevyenliikenteen väylä johtaa jo nyt moottoritien linjaautopysäkille ja edelleen kohti Riihimäkeä. Tästä reitistä on myös Kormun Kyläyhdistys tehnyt
kansalaisaloitteen, mistä iso kiitos kylän aktiiveille.
Näin menetellen turvattaisiin koulu- ja työmatkoja sekä vapaa-ajan pyöräilyä. Lisäksi
kevyenliikenteen väylä edesauttaisi esim. Herajoentien varrelle jo lohkottujen omakotitalo –tonttien
myyntiä lapsiperheille, kun perheitten ei enää tarvitsisi olla huolissaan lastensa tulevasta koulutiestä.
Lisäksi se omalta osaltaan vähentäisi tarvetta koulukuljetusten järjestämiseen (joko vanhempien tai
kunnan toimesta). Tämä edellyttää luonnollisesti sitä, että väylien alle jäävät maa-alueet korvataan
maanomistajille käyvästä hinnasta (mahdollisine haittakorvauksineen) ja tielinjausta osin muutetaan
tarvittaessa. Lopen kunnan tulee yhdessä Riihimäen kaupungin kanssa ottaa välittömästi yhteyttä
ELY-keskukseen ja muutoinkin ryhtyä asian edellyttämiin toimenpiteisiin.
Toinen tärkeä kohde on Lopen Ampumaurheilukeskus, mikä on Lopen markkinoinnissa jäänyt
vähemmälle huomiolle. Alue on nyt jo suhteellisen aktiivisessa käytössä paitsi Lopen metsästäjien ja
reserviläisyhdistysten, niin myös monien ampumaseurojen ja muitten toimijoitten toimesta. Lukuisa
määrä ampumaseuroja pääkaupunkiseudulta onkin ottanut alueen jo käyttöönsä, mutta EteläHämeessä ja muualla Uudellamaalla ei alueen tunnettuus ole vielä kovinkaan hyvä.
Ampumaurheilukeskus nousee nyt ehkä paremmin yleisön tietoisuuteen, kun Suomen
Metsästäjäliitto järjestää SM-kilpailunsa Lopella heinäkuussa. Ampumarata paitsi tukee loppilaisten
harrastustoimintaa, lisää myös omalta osaltaan vahvasti Lopen kunnan näkyvyyttä koko EteläSuomen alueella.
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