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TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2020–31.12.2020 

 
 Yhteenveto 

 
Luoman kyläyhdistyksen 20. toimintavuosi  oli Luoman kylän kannalta haastava 
ja työn täyteinen. 
 
Uusimaa-2050 kaavakarttaan oli aivan viime hetkillä tehty Luoma – Mankki -
alueelle velvoittava merkintä raskaan rautatievarikon sijoittamisesta. 
Maakuntakaavaehdotuksesta tehtiin muistutus, valitus ja 
toimeenpanokieltoesitys tältä osin Luoman kyläyhdistyksen toimesta 
Ympäristölaki Oy:tä asiamiehenä käyttäen. 
 
Väylävirasto pyrki sulkemaan Luomankujan tasoristeyksen yleiseltä liikenteeltä. 
Myös tätä kyläyhdistys laati valituksen ja täytäntöönpanokieltohakemuksen 
Helsingin hallinto-oikeudelle. 
 
LKY:n jäsenmäärä on mittava, jäsenluettelon mukaan 752 henkilöä. 
Perhejäsenmaksu kasvattaa hyvin jäsenmäärää, muta samalla tekee tarkan 
jäsenmäärän laskemisen hankalaksi. 
                                                                                                    

     Ensimmäinen seinäkalenteri 'Luoma-Bobäck 2020' julkaistiin. 
 
1. Hallituksen toiminta ja vuosikokous 
 
Koronatilanteen vuoksi vuoden 2019 vuosikokousta ei voitu pitää normaalina 
aikana, vaan vasta oikeusministeriön päätösten perusteella 09.09.2020 Luoman 
Ljusdalassa, joten vuoden 2020 hallituksen ja uuden taloussihteerin toiminta-aika jäi 
normaalia lyhyemmäksi. 
 
Kokouksessa suoritettujen valintojen perusteella vuoden 2020 hallituksen jäseninä 
toimivat Ahlsten Erkki, Bergström Anton, Bondestam Mårten, Brandt Joanna, 
Englund Greger, Haapanen Janina, Haavisto Ilkka, Pudas Annina, Salmela Mikko, 
Tallberg Tiina, Timonen Jaakko, Valtanen Hannu, Vähäkuopus Marko. 
 
Hallitus suoritti järjestäytymiskokouksessaan seuraavat valinnat: 

• puheenjohtaja Erkki Ahlsten 

• varapuheenjohtajat Annina Pudas ja Jaakko Timonen 

• sihteeri Ilkka Haavisto 

• tiedottaja Hannu Valtanen 

• jäsensihteeri Erkki Ahlsten,  

• tietosuojavastaava Erkki Ahlsten 

• rahastonhoitaja Janina Haapanen 

• taloussihteeriksi Kaija Laaksonen Otavoima Osk (hallituksen ulkopuolelta) 
Toimikuntien vetäjiksi valittiin: 

• huvitoimikunta Annina Pudas 

• liikenne- ja varikkotoimikunta Hannu Valtanen 

• tiedotustoimikunta Hannu Valtanen 

• jäsentoimikunta Erkki Ahlsten 

• kyläapu- ja yhteishankintatoimikunta Erkki Ahlsten 

• ympäristö- ja luomanpurotoimikunta Marko Vähäkuopus 

• edunvalvontatoimikunta Erkki Ahlsten 

• venerantatoimikunta, Stefan Selroos (hallituksen ulkopuolelta) 
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Hallitus kokoontui vuoden aikana 12 kertaa. Kokoukset ovat olleet kestoltaan 
keskimäärin 2 tunnin mittaisia ja läsnä on ollut 6–10 jäsentä.  
 
Yhdistyksen puheenjohtajille, hallituksen jäsenille tai toimihenkilöille ei ole 
maksettu palkkaa eikä kokous- tai muita palkkioita. 
 
Hallituksen kokouksissa käsiteltiin mm. seuraavia asioita: 
 
Luomankujan ja sen tasoristeyksen sulkemisyritys 
 

Kunnan tielautakunta on puoltanut Luomankujan liikenteen rajoittamista 
liikennemerkein läpikulkuliikenteen osalta ”vaaratilanteiden välttämiseksi”. 
Kunnanhallitus saatiin kuitenkin puoltamaan liikenteen säilyttämistä 
ennallaan. 
 
Sitten Traficom teki päätöksen Luomankujan tasoristeyksen sulkemisesta.  
Asiasta LKY sekä yhdistyksen pyynnöstä myös Kirkkonummen kunta 
tekivät valituksen ja toimeenpanokieltohakemuksen Helsingin hallinto-
oikeudelle. Valituksen ja täytäntöönpanokieltohakemuksen laati hallituksen 
päätöksellä Ahlsten. 
Helsingin hallinto-oikeudelle jätettiin myös vastaselitys Traficomin ja 
Väyläviraston kyläyhdistyksen valitukseen antamiin vastineisiin. Todettiin, 
etteivät Traficom ja Väylävirasto vastineissaan ole vastanneet 
kyläyhdistyksen valituksessaan esille ottamiin seikkoihin. 

 
Raskas rautatievarikko 
 

Luoman alueelle kaavaillun raskaan rautatievarikon sijoittamisen vastustus 
on työllistänyt hallitusta erittäin paljon. Hallituksen tueksi edellisenä vuonna 
muodostettu varikkotyöryhmä jatkoi työskentelyä toimintavuoden 2020 
loppuun saakka ja jatkaa edelleen. 
Varikkotyöryhmän muodostivat: Mikko Salmela pj, ja Hannu Valtanen 
sihteeri, Erkki Ahlsten, Mårten Bondestam, Ernst Grönblom, Georg 
Ehrnrooth, Johanna Hakanen, Rikard Korkman, Annina Pudas, Anna-Mari 
Toikka ja Bengt Ölander.  
Ryhmän työ keskittyi Uusimaa 2050 kaavasta tehdyn muistutuksen ja sen 
jälkeen valituksen tekemiseen Helsingin hallinto-oikeudelle sekä varojen 
keräämiseen varikkovastustuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. 
Muistutuksen ja sen jatkotoimien laadinta tilattiin Sakari Niemelältä 
Ympäristölaki Oy:stä. 
Toimeenpanokieltohakemuksia ovat jättäneet kyläyhdistyksen lisäksi ainakin 
Uudenmaan ELY-keskus, Kirkkonummen kunta, 2 useamman 
maanomistajan kokoonpanoa ja Suomen luonnonsuojeluliitto. Valituksia 
Uusimaa-kaavasta on jätetty kaikkiaan 27 kpl. 

 
Uudenmaan liiton hallitus käsitteli maakuntakaavaa ja päätti äänestyksen 
jälkeen hyväksyä kaavaehdotuksen sivuuttaen mm. varikosta jätetyt 
muistutukset käytännössä kokonaan. Seuraavaksi maakuntakaava eteni 
maakuntavaltuustoon, jossa Kirkkonummen edustaja Timo Haapaniemi 
vastusti varikon sijoittamista Luoma-Mankki -alueelle, mutta kunnan toinen 
edustaja Reetta Hyvärinen äänesti varikon sijoittamisen puolesta. 
Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan, joten kyläyhdistyksen oli ryhdyttävä 
massiivisiin toimiin kaavamerkinnän poistamiseksi. 
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Varikon vastustamisadressiin saatiin 2169 allekirjoitusta ja se luovutettiin 
Maakuntavaltuuston jäsenille. 
 
Varikon vastustamiseen kerättiin mittava määrä lahjoituksia - noin 30.000 
euroa. Keräystä varten haettiin rahankeräyslupa, joka umpeutui keräyksen 
päätyttyä 28.10. 2020. 
Lisäksi käytettiin kyläyhdistyksen edellisten vuosien aikana keräämiä 
pääomia noin 4.000 euron edestä. 
Varikkoasian aktiivisen tiedottamisen kanavaksi perustettu facebook -
sivusto sekä varikkotyöryhmää tukemaan luotu 'Luoman puolesta -ryhmä 
toimivat todella aktiivisesti.  
Vastustuksen merkeissä on kirjoitettu artikkeleita, aktivoitu valtakunnallisia 
ja paikallisia tiedotusvälineitä, lähetetty kymmeniä vetoomuksia ja 
tiedotteita eri päättäjille, mm.  liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle. 
LKY:n puolesta Hannu Valtanen valtuutettiin avustamaan kunnan 
lakimiestä Kirkkonummen kunnan valituksen teossa. Kunnan käyttöön 
annettiin tietoja Niemelän valitusluonnoksesta. 
Varikkoa koskevia toimeenpanokieltohakemuksia ovat jättäneet 
kyläyhdistyksen lisäksi ainakin Uudenmaan ELY-keskus, Kirkkonummen 
kunta, 2 useamman maanomistajan kokoonpanoa ja Suomen 
luonnonsuojeluliitto. Valituksia Uusimaa-kaavasta on jätetty kaikkiaan 27 
kpl. 
 
Kyläyhdistys jätti Uudenmaan liitolle 1.6.2020 Luoman kyläyhdistyksen 
laatiman henkilön allekirjoittaman vetoomuksen koskien raskaan 
raideliikenteen varikon kaavamerkintää Uusimaa-kaavassa 2050. Tämän 
adressin käsittely on ohitettu Uudenmaan liitossa. Adressin toimittanut 
Johanna Hakanen on laatinut selvityspyynnön Uudenmaan liitolle. 
 
LKY:n toimesta kunnalta tiedusteltiin miten kunta aikoo toimia liittyen 
maakuntavaltuustoedustaja Reetta Hyvärisen kunnan virallisen kannan 
vastaiseen puheenvuoroon ja äänestyskäyttäytymiseen 
maakuntavaltuuston kokouksessa 15.6.2020. Kunta ei kuitenkaan ryhtynyt 
mihinkään toimiin tässä asiassa. 

 
Yhdistyksen säännöt 
 

Yhdistyksen säännöt päivitettiin ajan tasalle Ilkka Haaviston toimesta. 
Tarkoituksena oli lisätä luonnon ja kulttuuriympäristön suojeleminen 
yhdistyksen tarkoitukseen ja toimintamuotoihin (2§) sekä lisätä 
mahdollisuus tehdä viranomaispäätöksiä koskevia muistutuksia ja 
valituksia. Lisäksi sääntöihin tehtiin eräitä yhdistyksen toimintaa 
joustavoittavia uudistuksia, kuten mahdollisuus etäkokouksiin ja 
yhdistyksen kokouksen koollekutsumiseen sähköpostitse kirjeiden sijaan. 
Säännöt on rekisteröity ja astuneet voimaan 22.9.2020. 

 
Fortumin 2 x 400.000 voltin korkeajännitelinja 
 

Saatiin tietoon, että, että Fortum on suunnittelemassa järeää (2x400 kV) 
siirtolinjaa Luomaan. Linja rakennettaisiin maakaapelina Espoon 
muuntamolta ja sen kohde on Masalaan kaavailtu uusi, valtavan suuri 
datakeskus. 
Kyläyhdistys on todennut datakeskuksen hyväksi hankkeeksi, mutta 
Suomen ensimmäinen korkeajännitelinja kaksoismaakaapelina tiedetään  
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ihmisten terveydelle vaaralliseksi. Tästä syystä LKY ryhtyi selvittämään 
kaapelilinjausta ja vastustamaan sen toteuttamista luomalaisten 
asuinkiinteistöjen välittömään läheisyyteen. 
Kunnan yhdyskuntatekniikan lautakunta käsitteli asiaa 17.9. ja laati 
Ahlstenin ja Vähäkuopuksen valmistelemien tietojen pohjalta 
kunnanhallitukselle ponnen, ettei se hyväksyisi hanketta Fortumin 
esittämässä muodossa. Sittemmin kyläyhdistys, erityisesti Tuula Saaren ja 
asiantuntijana toimivan Seija Salmelan avustamana on toiminut aktiivisesti 
kaapelilinjauksen saamiseksi Rautatien ja Kehä III:n väliselle alueelle, 
missä se olisi turvallisella etäisyydellä omakotitalojen asukkaista. 

 
Taloussihteeri 
 

LKY:n yhteistyöorganisaation, Suomen Kylätoiminta Ry:n 
organisaatiomuutosten vuoksi kyläaputoiminnan palkanlaskenta ja siihen 
liittyvät hallinnolliset tehtävät siirtyvät OtaVoima osuuskunnalle, jossa niitä 
suorittava yhteyshenkilö on Kaija Laaksonen. Samalla hänelle siirrettiin 
koko LKY:n maksu- ja kirjanpitotoimi, mikä edellytti kyläyhdistyksen 
käyttötiliin käyttöoikeuksien myöntämistä hänelle. 

 
Luomanlahden rannan yhteislaituri 
 

Tutkittiin mahdollisuutta entistää Luomanlahden rannan yhteislaituri 
Luomanlahdella. Timonen ja Vähäkuopus ovat tutustuneet rakennelmiin ja 
todenneet, että laiturin paikka on pääsemättömissä kaivinkoneella. 
Nykyiset rakennelmat ovat erittäin huonokuntoisia. Lisäksi 
pysäköintialueen rakentamisen mahdollisuudet tulisi selvittää. Päätettiin 
jatkaa siten, että Valtanen, Timonen Pudas selvittävät rannan yhteisalueen 
lähikiinteistöjen omistajat neuvonpitoa varten. 

 
Luoman seisakkeen muistolaatta 
 

Sijoitettiin 'Luoma - Uudenmaan kylä' muistotaulu uudelleen seisakkeen 
läheisyyteen. Todettiin, että seisakkeelta poistettu muistolaatta on nyt 
palautettu paikalleen Steffe Selroosin toimesta. 

 
Vuoden luomalainen 2020 
 

Vuoden luomalaiseksi valittiin Marko Vähäkuopus. Hän on ollut aktiivinen 
hallituksen jäsen, mutta valinta kohdistui häneen suurelta osin sen vuoksi, että 
hän toteutti merkittävän kalatiehankkeen hyvin itseohjautuvasti ja lisäksi vielä 
suurelta osin omalla kustannuksellaan.  
Hänelle luovutettiin kiertopokaali kaiverruksineen. 

  
Kyläapuhanke 
 

Kyläapuhanke on alkanut 16.5.2016 ja jatkui tilikauden aikana jo viidettä 
vuotta. 
Vuonna 2020 yhdistyksen kyläavustajina toimivat Argo Künnapas 
20.05.2019 – 19.05.2020 ja Leif Eriksson 6.6.2020 alkaen. 
Edelleen Luoman kyläyhdistys on onnistunut palkkaamaan hyviä 
kyläavustajia, jotka ovat saaneet palveluja käyttäneiltä erittäin hyvää 
palautetta. Myös kyläavun markkinointi onnistui hyvin. Seuraus oli se, että 
kyläavun työtunnit tulivat käytetyiksi lähes sataprosenttisesti. 



 Sivu 5 

Kyläavustajien työtehtävät olivat hyvin moninaiset: 
Kiinteistöjen pieniä korjauksia, polttopuutöitä, piha- ja tiealue – ja 
puutarhatöitä, lumitöitä, konehuoltoa ja -korjausta jne. 
Kyläavustajan palkattomana työnjohtajana on toiminut Erkki Ahlsten, joka 
on hoitanut markkinoinnin, työaikavaraukset, laskutuksen ja 
yhteydenpidon Suomen Kylätoiminta Ry:een ja työvoimaviranomaisiin. 
Vaikka kyläyhdistyksen subventoima kyläavustajan työn tuntihinta on ollut 
yhdistyksen jäseniltä vain 10 € tunnilta, niin valtiolta saadun palkkatuen, 
loistavan käyttöasteen ja ilmaisen hallinnon sekä työnjohdon vuoksi 
kyläavustustoiminta on muodostunut kyläyhdistyksen tärkeäksi 
tulolähteeksi. Lisäksi projekti on luonut kyläyhdistykselle hyvää imagoa. 

 
Energiaprojekti 
 

Vuosi 2020 oli Luoman Kyläyhdistyksen polttoöljykimpan 17. 
toimintavuosi. 
Polttoöljykimppa on ollut kyläyhdistyksen jäsenetu. Se on hankkinut 
luomalaisille yhteistilauksia tekemällä normaalia edullisempaa polttoöljyä.  
Koska Luoman kiinteistöistä yhä useampi oli siirtynyt käyttämään 
maalämpö- ja ilmalämpöpumppuja sekä aurinkolämpökeräimiä tai niiden 
yhdistelmää, niin kimpassa mukana olleet olivat vähentyneet niin paljon, 
että jäseniä kimpassa oli enää noin 20. 

 
Ympäristötoimikunta 
 
Vitträskin veden laadun seuranta 

Yhdistys käynnisti kesän 2017 aikana Vitträsk -järven vedenlaadun 
tarkkailun kunnan toteuttaman tarkkailun lisäksi. Tarkkailutulokset 
osoittivat, että veden laatu on hyvä ja pysynyt käytännöllisesti katsoen 
muuttumattomana vuosikymmenien ajan. Tästä syystä kyläyhdistys päätti 
lopettaa oman maksullisen tarkkailuprojektinsa, joten järven vedenlaadun 
tarkkailu jatkuu vain kunnan tarkkailuohjelmaan tukeutuvana. 
Päätettiin lakkauttaa LKY:n kustannuksella tehty Vitträskin vedenlaadun 
seuranta, koska kunta seuraa järven veden laatua säännöllisesti kaksi 
kertaa vuodessa tehtävillä mittauksilla ja kyläyhdistyksen kustantama 
lisätarkkailu on osoittanut, että veden laadussa ei ole ilmennyt muutoksia. 
Päätettiin selvittää mahdollisuudet vaihtaa vedenlaadun seurannan 
kohteeksi järven sijaan Luomanpuro. 

 
Luomanpuron kunnostus 

Merkittävän 'Luomanpuroprojektin' tavoite on saada puro ennallistettua 
mm. meritaimenen kutualueeksi. 
Vuonna 2018 aloitettu Luomanpuron kunnostusprojekti meritaimenen 
kutualueeksi saavutti merkittävän välitavoitteen syksyllä 2020, kun 
taimenen nousun estäneen Myllypadon ohitus toteutettiin Marko 
Vähäkuopuksen johdolla ja suurelta osin hänen rahoittamanaan 
rakennetulla kalateillä asiantuntijoiden suunnitelman mukaisesti. 
Asiantuntija-apua saatiin myös TE-keskuksen Harri Aulaskarilta. 
Seuraava vaihe on Luomanpuron muiden taimenen nousuesteiden 
poistaminen ja kutusoraikkojen rakentaminen. Luomanpuro pyritään 
saamaan valmiiksi taimenen kutujoeksi vuosien 2021 ja 2022 aikana 
kyläyhdistyksen talkoiden ja kunnan talkooavustuksen turvin. Tavoitteena 
on, että taimenen poikaset voitaisiin istuttaa puroon vuoden 2022 aikana. 
Kalaportaiden avajaistilaisuus järjestettiin juhlallisesti perjantaina 
25.9.2020. 
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Väylävirastolle on jätetty vaatimus rata-alueen stabiloinnin yhteydessä 
tehdyn radan ja työmaatien alituksen kohdalla olevan puron 
virtaamaesteen korjaamisesta. 
Luomanpuro -projektiin liittyvät jatkotoimenpiteet ovat suhteellisen mittavat 
ja ajoittuvat vuosille 2021–2023. 

 
Venerantaprojekti 
 

Venerannan venepaikkojen vuokraus toimii hyvin Kaikki 34 venepaikkaa 
ovat olleet vuokrattuina ja jonossa on luomalaisia odottamassa paikkaa.  
Toimintavuonna 2020 venerantaa on siivottu ja kunnostettu poijutusta sekä 
parannettu talvisäilytyspaikkoja. 

 
Tiedotus 
 

 Tärkeänä viestintäkanavana on toiminut kyläyhdistyksen nettisivut, joiden 
lisäksi ’Luoman puolesta’ ja Luoman kyläyhdistyksen Facebook -sivut ovat 
toimineet hyvin. 
Edellisenä toimintavuonna päivitetty ’Luomalaisten osoitteisto’ on ollut 
yhdistyksen tärkein lähes kaikki luomalaiset tavoittava informaatiokanava, 
kun tiedotuksia on voitu lähettää sähköpostitse. 
Perinteisiä, melko kalliiksi muodostuneita ja jakelun kannalta työllistäneitä 
postilaatikkojakeluja ei toimintakauden aikana enää tarvinnut käyttää. 
Perinteistä Luoman kyläyhdistyksen kyläkokousta ei koronaepidemian 
vuoksitoimintavuonna pidetty. 

 
Huvitoimikunta 

    Riihijuhlat 
Perinteisiä Riihijuhlat peruutettiin koronaepidemian vuoksi, vaikka Annina 
Pudaksen toimesta kaikki valmistelut oli ehditty tehdä valmiiksi.  
Perinteistä pikkujoulutapahtumaa ja lyhtykulkueineen ei järjestetty tänä 
vuonna korona -olosuhteitten takia.  

 

Edunvalvontatoimikunta 

Kaavoitus 
Kunnan kaavoituksen eräs painopistealue on itäinen Kirkkonummi. Silti 
Kirkkonummen kaavoitusosasto on lykännyt vuosikausia vireillä ollutta 
Luoman osayleiskaavaa, vaikka sille on kunnan korkein päätöselin, 
kunnanvaltuusto, asettanut useaan kertaan sitovan 
valmistumismääräajan. 
Samaan aikaan kunnan kaavoitusosasto on ottanut työn alle lukuisan 
määrän uusia kaavoja ja moni vanha kaava on edennyt joutuisasti. 
Oireellista on, että samaan aikaan Luoman kylän perinteistä aluetta on 
kaavateknisesti siirretty muiden - lähinnä Masalan - kaavojen käyttöön. 
Syyksi Luoman osayleiskaavan valmistamisen lykkäyksille kunnan 
kaavoitusosasto on edelleen kertonut tietoonsa tulleen raskaan 
rautatievarikon sijoittamissuunnitelman Luoman alueelle, vaikka mitään 
virallisia aluevarauksia ei tätä varten ole tehty, ja vaikka 
maakuntahallinnon tekemästä varikkomerkinnästä on tehty useita 
valituksia Helsingin hallinto-oikeudelle, joten sillä ei ole mitään laillista 
perustetta – ja sen lisäksi koko varikkohankkeelle on hallinto-oikeus 
asettanut toimeenpanokiellon. 
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Hvitträsk-stipendi 
 

Perinteisten Bobäck Skolan ja Masalan koulun valitsemalle oppilaalle 
myönnettävä Hvitträsk -stipendin, suuruudeltaan 40 €, jaettiin Bobäcks 
skolan ja Masalan koulun 5 tai 6 luokan oppilaille hyvästä menestyksestä 
taideaineissa (kuvaamataito ja musiikki). Valintaa tehtäessä koulun 
opettajakunta kiinnitti huomiota siihen, miten oppilas on osannut 
hyödyntää töissään Hvitträsk-vierailujen aiheita. Vuonna 2020 stipendit 
jaettiin 9. kerran. 

 
Toimintavuoden taloudellinen tulos 
 

Valtaosa ylijäämästä on veneranta- ja kyläaputoiminnan tulosta, sillä kaikki 
venepaikat sekä käytännöllisesti katsoen kaikki kyläavustajan työtunnit 
onnistuttiin markkinoimaan. 
Jäsenmaksujen kautta saatiin myös hyvä tuki yhdistyksen talouteen. 
Kyläyhdistyksen tuloslaskelma vuodelta 2020 osoittaa 529,66 euron 
alijäämää ja taseen loppusumma on 46.457,59 euroa. 
Syynä syntyneeseen negatiiviseen tulokseen on LKY:n varikkovastukseen 
ja muuhun edunvalvontaan käyttämä merkittävä panos. 
 

Luoman kyläyhdistys - Kirkkonummi Ry 
Hallitus, 16.06,2021 

 


