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LUOMAN KYLÄYHDISTYS, HALLITUS
KOKOUKSEN 11/20 PÖYTÄKIRJA
Aika:
Torstai 08.10.2020 klo 18:37-19_55
Paikka:
Luoman Ljusdala, Gränsnäsintie 37, 02440 Luoma
Osallistujat: Ahlsten Erkki, Haapanen Janina, Pudas Annina, Salmela Mikko, Timonen
Jaakko, Valtanen Hannu, Vähäkuopus Marko
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Ahlsten avasi kokouksen klo 18:37. Todettiin, että Ahlsten toimii kokouksen
puheenjohtajana ja Valtanen sihteerinä.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista pienin täydennyksin.
4. Edellisten kokousten pöytäkirjat
Hyväksyttiin kokousten 10/2020 ja 9/2020 pöytäkirjat.
5. Rahankeräys varikkovalitukseen ja tirdossa olevat kulut
Todettiin, että tämän 6.10. saldo varikkovastustustilillä 8 147 €. Lisäksi Fiskelagetin
varaus 20 % kokonaiskuluista. Luvy:n lausunnon kustannus on 2 000 € ja arvio
Niemelän kuluista n. 6 000 €. Todettiin tilanne. Rahankeräyslupa umpeutuu
28.10.2020.
6. Varikkovalitus
a. Niemelän valmistelema valitus
Valtanen toimittanut varikkotyöryhmälle luonnoksen valituksesta
kommentoitavaksi hänelle huomisaamuun mennessä. Valtanen toimittaa
kommentit Niemelälle, joka viimeistelee valituksen perjantaina toimitettavaksi
hallinto-oikeuteen.
b. Yhdistyksen valtuutus
Päätettiin valtuuttaa asianajaja Sakari Niemelä toimittamaan yhdistyksen
puolesta valitus Uusimaa 2050 -maakuntakaavan varikkomerkinnästä Helsingin
hallinto-oikeuteen 9.10.2020.
c. Kunnan valitus – avustaminen
Päätettiin valtuuttaa Valtanen avustamaan kunnan lakimies Hannu Sorvaria
Kirkkonummen kunnan valituksen teossa asiasta. Valtasen käytettävissä on
Niemelän valitusluonnoksen sisältö.
7. MAL-sopimus
Todettiin, että kunnanvaltuusto on hyväksynyt neuvotellun MAL-sopimuksen 202123 eräin varauksin (tietullit). Sopimuksen mukaan kunnat käynnistävät neuvottelut
HSL:n ja Väyläviraston kanssa sopivan sijainnin löytämiseksi rantaradan
raideliikennevarikolle. – Todettiin, että Kirkkonummen kunnan neuvotteluaseman
kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että kunnan valitus varikosta on hyvin valmisteltu.
.

Luoman Kyläyhdistys - Kirkkonummi ry / Bobäcks Byaförening - Kyrkslätt rf
8. Fortumin suunnittelema korkeajännitemaakaapeli Luoman kautta
Sundsbergin Kolabackenin datakeskukselle
Vähäkuopuksen käymien keskustelujen perusteella on syytä epäillä, että
Väylävirastolla on laajat maavaraukset Mankinpurolta Kolabackenin kaava-alueen
reunaan. Epäiltiin, että kunnalla ei ole näistä varauksista tietoa. Päätettiin, että
Ahlsten on yhteydessä asiassa kunnan viranomaisiin ja edellyttää heisän
selvittävän tilanteen.
9. Luomanpuroprojekti - jatkotoimet
Kiitettiin Vähäkuopusta hienosta työstä ja onnistuneesta kalatien
avajaistilaisuudesta. Päätetiin siirtää jatkotoimenpiteiden tarkempi suunnittelu
seuraavaan kokoukseen.
10. Muut esille tulleet asiat
a. Luomankylän lippu – tilanne
Todettiin, että Bobäck FBK on saanut uuden lipun ja Luomakylän liputus FBK:n
tangossa on päättynyt. Liputus jatkunee edelleen Bobäck skolanin ja Masalan
koulun tangoissa. – Haapanen tarjoutui liputtamaan omalla tontillaan KehäIII:n
kupeessa; tarjous otettiin kiitollisuudella vastaan. Valtanen selvittää Selroosilta
lippujen olemassaolon.
b. Luoman seisakkeen muistotaulu
Päätettiin sijoittaa muistotaulu uudelleen seisakkeen läheisyyteen kuitenkin niin,
ettei se muodosta näkymäestettä radan kumpaankaan suuntaan Luomankujalta.
– Päätettiin pyytää Selroosia hoitamaan asia, Valtanen pyytää.
c. Luomanlahden rannan yhteislaituri
Keskusteltiin osan Luoman kiinteistöjen yhteisomistuksessa olevan
Luomalahden rantatontin laiturein kunnostamisesta. Alue on Natura-alueella ja
siellä on rakennuskielto, mutta vanhoja rakenteita saa uusia ja korjata. Päätettiin
käynnistää hanke laiturin korjaamiseksi. Timonen lupautui hankkeen vetäjäksi. –
Osan tarvittavista materiaaleista (mm. kyllästetyt pylväät) on mahdollista saada
lähietäisyydeltä, kuten Rauhalantien tiekunnalta.
d. Kyläyhdistyksen kotisivut ja sähköpostiosoite
Päätettiin, että Valtanen ryhtyy päivittämään kotisivuja ja hankkii siihen oikeudet
Pylväläiseltä. Yhdistyksen sähköpostien lähettämiseksi Valtanen pyytää myös
tarvittavan alias-osoitteen Pylväläiseltä.
11. Seuraava hallituksen kokous
Puheenjohtaja kutsuu seuraavan kokouksen tarvittaessa kokoon.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:55.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

-----------------------------------------------------Erkki Ahlsten
puheenjohtaja

----------------------------------------------Hannu Valtanen
tp. sihteeri

