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Luoman kyläsuunnitelma -  
lyhyt historia 

• Luoman Kyläyhdistys päätti 14.3.2007 tehdä kyläsuunnitelman, johon kerätään 
kyläläisten mielipiteet ja odotukst kylän tulevaisuudesta 

• Päätöksen taustalla Kirkkonummen kunnan päätös aloittaa osayleiskaavan 
suunnittelutyö v 2012 

• Kyläsuunnitelma julkaistiin vuonna 2009 

• Kunta on useaan otteeseen siirtänyt osayleiskaava-työn käynnistymistä  

• Kyläyhdistys nimesi 8.12.2011 työryhmän päivittämään kyläsuunnitelmaa 

• Työryhmä toteutti keväällä 2012 nettikyselyn kyläläisille  kyläsuunnitelmassa 
esitetyistä tavoitteista; tulokset raportoitiin 23.5.2012 pidetyssä kyläkokouksessa 
kunnantalolla 

• 1.11.2012 pidettiin kyläkokous, jossa kuultiin kunnan kaavoittajia ja Uudenmaan 
Liittoa kaavoitusasioissa 

•  Työryhmä teki uuden nettikyselyn kyläläisille vuoden 2014 aikana. Tulokset 
tarjotaan kunnan kaavoittajille, kun osayleiskaavoitus toteutuu 2016-2018 
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2014 nettikyselyn rakenne 

• Kyläläisiltä tiedusteltiin näkemyksiä Luoman alueen 

– Palveluista 

– Teistä ja liikenteestä 

– Asumisesta 

– Vapaa-ajasta ja yhteistoiminnasta 

• Kysymykset olivat kaksiosaisia 

– Mitä tietyltä aihealueelta halutaan/toivotaan 

– Mitä tältä aihealueelta ei missään nimessä haluta/toivota 

• Asumisen osalta kysymyspareja oli kolme: 

– Kylärakenne ja kylän ulkoinen ilme 

– Uusien rakennusten muotokieli 

– Viherrakentaminen 

• Kysymykset olivat ns. avoimia kysymyksiä 

25.5.2015 Valmistelutyöryhmä/H.Valtanen 3 



Kyselyn vastaukset 

• Monkey Survey –kysely oli auki kesäkuusta vuoden 2014 
loppuun 

• Vastauksia saatiin 54: 
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Ikä, v Vastauksia, %   Henkilöiden lkm Vastauksia, 

% 

18 - 25 2   1 7 

26 - 40 28   2 33 

41 - 65 57   3 7 

65 - 13   4 35 

Yht. 100 (54 kpl)   5 15 

      6 - 2 

      Yht. 100 (54 kpl) 



Palvelut 

• Palveluja käsittelevä kysymyspari oli muotoa: 

– Mitä uusia tai jo olemassa olevia palveluja Sinä 
haluaisit tulevaisuuden Luomaan? Listaa alle 
kolme mielestäsi tärkeintä palvelua! 

– Mitä uusia tai jo olemassa olevia palveluja Sinä et 
missään tapauksessa haluaisi tulevaisuuden 
Luomaan? Listaa alle kolme mielestäsi tärkeintä 
vältettävää palvelua! 
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Toivotut palvelut 

Luomaan toivotut palvelut Mainintojen 

lkm (kpl) 

Mainintojen 

lkm (%) 

Junayhteys, seisake 29 17,5 % 

Kioski, kahvila, leipomo 16 9,6 % 

Koulu, suomen tai ruotsinkielinen 15 9,0 % 

Bussiyhteys Kirkkonummeen keskustaan  13 7,8 % 

Bussiyhteys Länsiväylää pitkin Helsinkiin 12 7,2 % 

Liikuntapalvelut, hiihtolatu, urheilu-, uimahalli 12 7,2 % 

Pieni päivittäistavarakauppa, lähikauppa 8 4,8 % 

Yhteys Luomalahdelle (Venekerho, uimaranta) 8 4,8 % 

Yhteensä (Ehdotuksia kaikkiaan) 113 (166) 68,1 %(100 %) 
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Ei-toivotut palvelut 

Palvelut, joita Luomaan EI toivota Mainintojen 

lkm (kpl) 

Mainintojen 

lkm (%) 

Kapakka, ravintola, kaljakuppila, pizzeria, 

pikaruokapaikka, baari 

18 29,0 % 

Bordelli 9 14,5 % 

Kauppa tai ostoskeskus 7 11,3 % 

Ei rajoituksia 6 9,7 % 

Teollisuusalue  5 8,1 % 

ei mitään, mikä tuo suuria automääriä, melua, 

järj.häiriöitä  

5 8,1 % 

Yhteensä (Ehdotuksia kaikkiaan) 50 (62) 80,6 % (100 %) 
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Tiet ja liikenne 

• Teitä ja liikennettä käsittelevät kysymysparit olivat muotoa: 

– Miten haluaisit kehittää Luoman tiestöä – ”pääteitä”, sivuteitä sekä 
kevyenliikenteen väyliä? Listaa alle mielestäsi kolme tärkeintä 
kehittämisasiaa! 

– Millä tavoin mielestäsi Luoman tiestöä – ”pääteitä”, sivuteitä sekä 
kevyen liikenteen väyliä – ei mielestäsi pitäisi kehittää? Listaa alle 
mielestäsi kolme tärkeintä asiaa! 

• sekä 

– Miten haluaisit kehittää Luoman julkista ja yksityistä liikennettä? Listaa 
alle mielestäsi kolme tärkeintä kehittämisasiaa! 

– Miten Luoman julkinen ja yksityinen liikenne ei mielestäsi saisi 
missään nimessä kehittyä? Listaa alle mielestäsi kolme tärkeintä 
kehityssuuntaa! 

25.5.2015 Valmistelutyöryhmä/H.Valtanen 8 



Toivottu tiestön kehitys 
Toivottu Luoman tiestön 

kehittämistoimenpide 

Maininto-

jen lkm 

(kpl) 

Mainintojen 

lkm (%) 

Kevyen liikenteen väylien rakentaminen 

pääteiden varteen 

31 27,0 % 

Luomankuja kunnostaminen 12 10,4 % 

Katuvalaistuksen lisääminen 11 9,6 % 

Ei kehittämistarvetta  10 8,7 % 

Ajonopeuksien alentaminen 8 7,0 % 

Teiden asvaltoinnin lisääminen  7 6,1 % 

Yhteensä (kehittämisehdotuksia kaikkiaan) 79 (115) 68,7 % (100 %) 
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Ei-toivottu tiestön kehitys 

Ei-toivottu Luoman tiestön kehittämistoimenpide Maininto-

jen lkm 

(kpl) 

Mainintojen 

lkm (%) 

Uusien isojen teiden rakentaminen   8 17,0 % 

Kyläteiden muuttaminen ajoväyliksi   8 17,0 % 

Asvaltointi    7 14,9 % 

Katuvalaistuksen lisääminen 3 6,4 % 

Luomankujan sulkeminen  3 6,4 % 

Liikenneympyröiden rakentaminen  3 6,4 % 

Yhteensä (kehittämisehdotuksia kaikkiaan) 32 (47) 68,1 % (100 %) 
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Toivottu liikenteen kehitys 
Luomaan toivotut julkisen liikenteen 

kehittämistoimet 

Mainintojen 

lkm (kpl) 

Mainintojen 

lkm (%) 

Luoman seisake säilytettävä 27 30,0 % 

Junien ja bussien aikataulut paremmin vastaamaan 

kyläläisten päivittäisiin ja viikoittaisiin tarpeisiin  

16 17,8 % 

Suora bussilinja Helsinkiin 13 14,4 % 

Suora bussilinja Kirkkonummelle  9 10,0 % 

Bussien täsmäkuljetukset koululaisille 5 5,6 % 

Kiertäviä liityntäbusseja Luoman kylältä juna-

asemille 

5 5,6 % 

Riittävät julkiset yhteydet Kauklahteen, 

Espoonlahteen, Kivenlahteen, Masalaan ja 

Kirkkonummelle   

4 4,4 % 

Yhteensä (Kehittämistoimet kaikkiaan) 79 87,8 % (100 %) 
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Ei-toivottu liikenteen kehitys 

Ei-toivotut julkisen liikenteen kehittämistoimet 

Luomassa 

Maininto-

jen lkm 

(kpl) 

Mainintojen 

lkm (%) 

Luoman seisake lopetetaan (ja Luomankuja suljetaan) 21 38,9 % 

Julkinen liikenne lopetetaan/ sitä heikennetään  18 33,3 % 

Läpiajo lisääntyy Luomassa  Kehä III:lle ja VT 51:lle 4 7,4 % 

Kehä III levennetään 4-kaistaiseksi 2 3,7 % 

Yhteensä (Kehittämistoimet kaikkiaan) 45 (54) 83,3 % (100 %) 
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Asuminen 
kylärakenne ja kylän ulkoinen ilme 

• Asumista käsittelevät kysymysparit olivat muotoa: 

– Miten toivoisit Luoman kylärakenteen ja kylän ulkoisen ilmeen kehittyvän; ts. 
haluaisitko, että kylässä olisi paikoin tiivistä pienkerrostaloasutusta (malli Hgin 
Suutarila), tiivistä kytkettyä pientaloasutusta (malli Sundsberg), pientaloalueita 
(malli Laajakallio ja Neidonkallio), hajallaan sijaitsevia omakotitaloja (malli 
Lapinkylä) ja paikoin avointa metsä- ja peltomaisemaa, vai tulisiko alue 
mahdollisuuksien mukaan rakentaa ”täyteen”? Millä kylän eri alueilla haluaisit 
nähdä erityyppistä rakentamista? Listaa alle kolme mielestäsi tärkeintä seikkaa, 
jotka kuvaavat toivomaasi tulevaisuuden Luoman kylärakennetta! 

– Mihin suuntaan Luoman kylärakennetta ja kylän ulkoista ilmettä ei missään 
tapauksessa saisi mielestäsi kehittää. Ts. kokisitko kylässä paikoin olevan 
mahdollisen tiiviin pienkerrostaloasutuksen, tiiviin kytketyn pientaloasutuksen 
tai pientaloalueiden ja hajallaan sijaitsevien omakotitalojen ja avointen metsä- 
ja peltomaisemien tai kerrostalo- ja rivitaloalueiden kielteisenä kylän 
kehittymiselle? Missä kylän eri alueilla tällainen kehitys olisi mielestäsi kaikkein 
vahingollisinta? Listaa alle kolme mielestäsi tärkeintä seikkaa, jollaista kehitystä 
et haluaisi kylän alueelle syntyvän! 
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Toivottu kylärakenne ja  
ulkoinen ilme 

Kylärakenteen ja ulkoisen ilmeen toivotut 

kehityssunnat 

Maininto-

jen lkm 

(kpl) 

Mainintojen 

lkm (%) 

Valtaosin erillisiä, hajallaan sijaitsevia pien-/omakoti-

taloja – malli ”Lapinkylä” 

36 30,0 % 

Palvelujen turvaamiseksi tiivistä asutusta (esim. pien-

kerrostaloja, rivitaloja, pientaloja) radan varteen, 

Masalan reuna-alueille, Masalantien varteen 

23 19,2 % 

Avointa metsä- ja peltomaisemaa (mm. Luomanpuron 

viljelylaakso) puistoalueita  

22 18,3 % 

Harvaan asuttu luonnonläheinen maalaiskylä, kylä ei 

saa muuttua 

12 10,0 % 

Pientaloalueita, malli Laajakallio ja Neidonkallio 9 7,5 % 

Yhteensä (Ehdotuksia kaikkiaan) 102 (120) 85,0 % (100 %) 
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Ei-toivottu kylärakenne 
ja ulkoinen ilme 

Kylärakenteen ja ulkoisen ilmeen ei-toivotut 

kehityssunnat 

Mainintojen 

lkm (kpl) 

Mainintojen lkm 

(%) 

Kerrostalot, pienkerrostalot 33 37,5 % 

rivitalot 14 15,9 % 

tiivis pientaloalue, Sundsberg  11 12,5 % 

Luomanpuron viljelylaakso tuhoutuu metsien 

häviäminen 

8 9,1 % 

Tiivis rakentaminen mm. Kehä III pohjoispuolelle 7 8,0 % 

ei vuokra-asuntoja 4 4,5 % 

Yhteensä (Ehdotuksia kaikkiaan) 77 (88) 87,5 % (100 %) 
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Asuminen – 
asuinrakennustyypit 

• Asumista käsittelevät kysymysparit olivat muotoa: 

 Minkä tyyppisiä uusia asuinrakennuksia haluaisit mieluimmin nähdä Luoman alueella 
täydentämässä nykyistä rakennuskantaa? Tulisiko niiden olla tasa- tai viistekattoisia vai 
mansardi- tai harjakattoisia rakennuksia? Suosisitko jyrkkä- vai loivaharjakattoisia 
rakennuksia, entä yksi-, puolitoista-, kaksi- tai useampikerroksisia taloja? Tulisiko talojen 
muotokieli olla ensisijaisesti perinteinen vai moderni? Onko rakennusmateriaaleilla ja 
värityksellä mielestäsi merkitystä kylän eri osissa? Listaa alle mielestäsi kolme tärkeintä 
seikkaa, jotka mielestäsi kuvaavat niitä rakennustyyppejä, joita haluaisit mielelläsi nähdä 
tulevaisuuden Luomassa! 

 Minkä tyyppisiä uusia asuinrakennuksia et missään tapauksessa haluaisi nähdä Luoman 
alueella täydentämässä nykyistä rakennuskantaa? Olisivatko ne tasa- tai viistekattoisia 
vai mansardi- tai harjakattoisia rakennuksia? Vai vierastatko erityisesti jyrkkä- tai 
loivaharjakattoisia rakennuksia tai yksi-, puolitoista-, kaksi- tai useampikerroksisia taloja? 
Vierastatko erityisesti moderneja vai perinteisiä rakennuksia? Onko jokin 
rakennusmateriaali tai väri mielestäsi erityisen kielteinen? Listaa alle mielestäsi kolme 
keskeisintä seikkaa, jotka mielestäsi kuvaavat niitä rakennustyyppejä, joita et missään 
tapauksessa haluaisi nähdä tulevaisuuden Luomassa! 
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Toivotut asuinrakennustyypit 

Toivotut asuinrakennusominaisuudet Maininto-

jen lkm 

(kpl) 

Mainintojen 

lkm (%) 

Rakennustyylillä ei väliä, kunhan sopivat 

ympäristöön ja nykyisiin rakennuksiin 

26 22,2 % 

Perinteiset rakennukset 22 18,8 % 

Korkeintaan kaksikerroksiset omakotitalot 19 16,2 % 

Jyrkät harjakatot, mansardikatot  15 12,8 % 

Puutalot 8 6,8 % 

Yhteensä (Ehdotuksia kaikkiaan) 90 (117) 76,9 % (100 %) 
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Ei-toivotut asuinrakennustyypit 

Ei-toivotut asuinrakennusominaisuudet Mainintojen 

lkm (kpl) 

Mainintojen 

lkm (%) 

Kerrostalot 20 24,7 % 

tasakatot 16 19,8 % 

modernit 11 13,6 % 

teollisuusrakentaminen 7 8,6 % 

ei väliä 6 7,4 % 

Yhteensä (Ehdotuksia kaikkiaan) 60 (81) 74,1 % (100 %) 
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Asuminen –  
Viherrakentaminen 

 

• Asumista käsittelevät kysymysparit olivat muotoa: 

 Minkälaista ympäristöön liittyvää viherrakentamista haluaisit nähdä 
Luomassa? Tulisiko Luoman pääteiden varsille istuttaa puurivejä tai kevyen 
liikenteen väylät erottaa pensasistutuksilla? Miten teiden reuna-alueet ja 
joutomaa-tyyppiset hoitamattomat alueet saadaan pysymään siisteinä ja 
hoidettuina? Listaa alle mielestäsi kolme tärkeintä seikkaa, joilla tulevaisuuden 
Luomasta saadaan ympäristöltään entistä viihtyisämpi alue! 

 Minkälaista ympäristön liittyvää viherrakentamista et haluaisi nähdä 
Luomassa? Vierastatko puurivejä teidän varsilla tai pensasistutuksia kevyen 
liikenteen väylien yhteydessä? Listaa alle mielestäsi kolme keskeisintä seikkaa 
ympäristö- ja viherrakentamisen alueelta, joita et missään tapauksessa haluaisi 
nähdä tulevaisuuden Luomassa! 
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Toivottu viherrakentaminen 
Toivotut viherrakentamistoimet Maininto-

jen lkm 

(kpl) 

Mainintojen 

lkm (%) 

Ei istutuksia, ei pensaita, luonto hoitaa 18 20,5 % 

Teiden reunat niitettävä, pöheiköt siistittävä  12 13,6 % 

Pensas- ym. istutuksia mm. kevyen liikenteen väylien 

reunaan 

10 11,4 % 

Pääteiden, erityisesti Kuninkaantien varteen puukujia 8 9,1 % 

Joutomaat käyttöön kunnostamalla ne käyttöön talkoilla 8 9,1 % 

Pihat ja tontit pidettävä siisteinä 5 5,7 % 

Keskeiset pellot pidettävä viljeltyinä 4 4,5 % 

Pari näyttävää kukkaistutusta kesäisin keskeisille paikoille 4 4,5 % 

Yhteensä (Ehdotuksia kaikkiaan) 69 (88) 78,4 % (100 %) 
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Ei-toivottu viherrakentaminen 

Ei-toivotut viherrakentamistoimet Mainintojen lkm 

(kpl) 

Mainintojen 

lkm (%) 

Istutuksia     14 41,2 % 

Istutetut puurivit teiden varsilla 5 14,7 % 

Pensasistutuksia 3 8,8 % 

Lähimetsien hoito talousmetsinä 4 8,8 % 

Yhteensä (Ehdotuksia kaikkiaan) 26 (34) 73,5 % (100 %) 
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Vapaa-aika ja yhteistoiminta 

• Vapaa-aikaan ja yhteistoimintaan liittyvät kysymykset olivat 

muotoa: 

 Minkälaisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia / palveluja 
kaipaisit tulevaisuudessa Luomassa? Listaa alle kolme 
mielestäsi tärkeintä asiaa! 

 Miten haluaisit lisätä vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa 
kyläläisten kesken, vai tarvitaanko sitä ylipäätään? Listaa 
alle kolme mielestäsi tärkeintä asiaa! 

 

25.5.2015 Valmistelutyöryhmä/H.Valtanen 22 



Toivotut vapaa-
ajanviettomahdollisuudet 

Luomaan kaivatut vapaa-ajanviettomahdollisuudet / -

palvelut 

Mainintojen 

lkm (kpl) 

Mainintojen 

lkm (%) 

Vapaa-ajan käytössä olevat ulkoilumetsät, -maastot ja 

rannat; ladut ja lenkkipolut  

16 17,2 % 

Nykyiset ajanviettomahdollisuudet riittäviä  11 11,8 % 

Ljusdala tehokkaaseen ja monipuoliseen käyttöön 10 10,8 % 

Lisää liikuntamahdollisuuksia   9 9,7 % 

Kulkuyhteys merenrantaan - venevalkama 7 7,5 % 

Koulun sali urheilukäyttöön luomalaisille; kouluun 

kansalaisopiston kursseja  

7 7,5 % 

Kuntosali, monitoimihalli, urheilu ja jumppatiloja, lento- 

ja sulkapalloseura  

7 7,5 % 

Koulun kentälle aktiviteetteja, mm. keinonurmi, 

tenniskenttä, koriskenttä 

5 5,4 % 

Yhteensä (Mainintoja kaikkiaan) 72 (93) 77,4 % (100 %) 
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Vuorovaikutuksen ja  
yhteistoiminnan lisääminen 

Vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan lisääminen 

Luomassa 

Mainintojen 

lkm (kpl) 

Mainintojen 

lkm (%) 

Kyläyhdistyksen toiminta 15 21,4 % 

Yhteiset tapahtumat 13 18,6 % 

Tiedotuksen parantaminen eri tapahtumista; Facebook, 

tiedotetaulu 

9 12,9 % 

Matalan kynnyksen yhteistoiminta: kirppikset, 

kasvinvaihtopäivät, talkoot 

8 11,4 % 

Muut yhdistykset, VPK ja yhdistysten yhteistyö 7 10,0 % 

En kaipaa enempää vuorovaikutusta 6 8,6 % 

Kyläkeskus tapahtumapaikkana: Ljusdala; kauppa ja 

kahvila  

6 8,6 % 

Yhteensä (Mainintoja kaikkiaan) 64 91,4 % (100 %) 
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Luoman tulevaisuus 

• Luoman tulevaisuutta käsittelevä kysymyspari oli muotoa: 

 Minkälaisen ”leiman” haluaisit antaa Luoman kylälle? Mikä on Luomassa 
”parasta” ja minkälaisten asioiden haluaisit Luomassa säilyvän 
tulevaisuudessakin? Listaa alle kolme mielestäsi keskeisintä seikkaa, jotka 
kuvaavat Luomaa nyt ja tulevaisuudessa! 

 Minkälaisen ”leiman” haluaisit poistaa Luoman kylältä? Mikä on Luomassa niin 
”huonoa”, että haluaisit siitä eroon? Listaa alle kolme mielestäsi keskeisintä 
seikkaa, joita ilman Luoman kylän tulevaisuus paranee! 
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Toivotut Luoman  
ominaispiirteet 

Tulevaisuuden Luoman ominaispiirteet Mainintojen 

lkm (kpl) 

Mainintojen 

lkm (%) 

Rauhallinen, suurille tonteille harvaan rakennettujen 

omakotitalojen maalaiskylä 

24 23,3 % 

Luonnonläheisyys: metsät, pellot, puro, järvi ja meri 19 18,4 % 

Kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuinen ympäristö: 

Hvitträsk, vanhat huvilat ja tilat 

16 15,5 % 

Sijainti: maalaiskylä 20 min. ajomatkan päässä 

Helsingistä - maaseutu hyvillä yhteyksillä 

15 14,6 % 

Turvallinen / rauhallinen 10 9,7 % 

Yhteensä (Mainintoja kaikkiaan) 84 (103) 81,6 % (100 %) 
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Luoman ominaispiirteet,  
joista halutaan eroon 

Luoman kielteiset ominaispiirteet, joista 

halutaan eroon 

Mainintojen 

lkm (kpl) 

Mainintojen 

lkm (%) 

Ei ole kielteisiä "leimoja" 10 16,9 % 

Huonot joukkoliikenneyhteydet 7 11,9 % 

Luoma - rikkaiden eliittikylä 6 10,2 % 

Luomaa kehitetään ympäröivien alueiden 

lähtökohdista  

5 8,5 % 

Taantuva ”tuppukylä” 4 6,8 % 

Yhteensä (Mainintoja kaikkiaan) 32 (59) 54,2 % (100 %) 
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Terveiset kaavoittajalle 

Terveiset kaavoittajalle Mainintojen lkm 

(kpl) 

Mainintojen 

lkm (%) 

Julkinen liikenne säilytettävä/kehitettävä 10 15,2 % 

Kyläläisiä perusteltua kuunnella kaavoituksessa 9 13,6 % 

Ei kerrostaloja, ei tehorakentamista, ei tiiviitä 

nukkumalähiöitä 

9 13,6 % 

Luoman ainutlaatuisuudesta huolehdittava 

kaavoituksessa 

7 10,6 % 

Maaseutumaisuus säilytettävä 6 9,1 % 

Kaavoitus nopeasti käyntiin 4 6,1 % 

Teiden parantaminen etusijalle 4 6,1 % 

Yhteensä (Mainintoja kaikkiaan) 49 (66) 74,2 % (100 %) 
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Yhteenvetoa 

• ”Haluttu Luoma” 

• Ympäristöönsä sopivia, hajallaan sijaitsevia pientaloja, joita ympäröi 

rakentamaton luonto. Liikkumisen helpottamiseksi kylään tarvitaan kevyen 

liikenteen väyliä ja Luoman seisake turvaa yhteydet keskuksiin. 

• ”Ei-haluttu Luoma” 

• Kylätiet ovat muuttuneet läpiajoväyliksi, uusia leveitä teitä on rakennettu, 

niiden varsilla on säännöllisiä istutuksia, seisake lopetettu, palveluja kylään 

keskittämällä on rakennettu kerrostaloja ja tiivistä asutusta ja aikaan saatu 

häiriötä tuottavia palveluja 
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Yhteenvetoa 

• ”Luoman visio 2030” 

• Rauhallinen, suurille tonteille harvaan 

rakennettujen omakotitalojen luonnonläheinen 

maalaiskylä, joka tukeutuu lähialueiden 

palveluihin. 
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