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LUOMAN KYLÄYHDISTYS, HALLITUS 

KOKOUKSEN 1/21 PÖYTÄKIRJA 

 
 
Aika:  Torstai 21.11.2021 klo 18:13-20:31 

Paikka: Luoman Ljusdala 

Osallistujat: Ahlsten Erkki, Bondestam Mårten, Brandt Joanna, Haapanen Janina, 
Haavisto Ilkka, Pudas Annina, Salmela Mikko, Timonen Jaakko, Valtanen 
Hannu, Vähäkuopus Marko 

 
 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 
Ahlsten avasi kokouksen klo 18:13. Todettiin, että Ahlsten toimii kokouksen 
puheenjohtajana ja Haavisto sihteerinä. 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettiin kokous sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista. 
 

4. Edellisten kokousten pöytäkirjat  
Hyväksyttiin kokouksen 12/2020 pöytäkirja. 
 

5. Varikko 

Todettiin, että uutta selvitystä varikon sijoittamisvaihtoehdoista vaativaa kirjettä 
ministeriölle, väylävirastolle, HSL:lle ja pääkaupunkiseudun kunnille ei ole vielä 
valmisteltu. Keskusteltiin kirjeen jättämisen tarpeesta ja todettiin, ettei tällaisen 
kirjeen jättämisestä olisi ainakaan mitään haittaa.  
 
Päätettiin laatia kirje ja pyrkiä samalla vaikuttamaan Kirkkonummen kuntaan siten, 
että se toimisi asiassa aktiivisesti ja edustaisi luomalaisten ja kirkkonummelaisten 
etua mahdollisimman tehokkaasti. Valtanen laatii kirjeen ja Ahlsten on yhteydessä 
kuntaan. 
 
Kirjeessä vedottaisiin MAL-sopimukseen, jossa kunnat ovat sitoutuneet löytämään 
varikolle sijaintipaikan. Kirjeessä todettaisiin myös faktat, joiden valossa Luoma on 
varikolle epäsopiva sijoituspaikka. Todettiin myös, että hanke Espoon 
kaupunkiradan rakentamiseksi etenee, mikä osaltaan ilmeisesti kannustaa kuntia 
löytämään ratkaisun varikkoasiaan. Siksi kirjeessä voitaisiin esittää, että uuden 
selvityksen tekeminen ja paremman sijainnin löytyminen varikolle olisi nopeampi 
tapa saada asiaan ratkaisu kuin hallinto-oikeusasteiden tekemien päätösten 
odottaminen. Lisäksi kirjeessä voitaisiin myös huomauttaa siitä mahdollisuudesta, 
että työmatkaliikenne jää pandemian jälkeen pysyvästi alhaisemmalle tasolle. Myös 
junaliikenteen tekninen kehittyminen saattaa johtaa siihen, ettei kaavaillun kaltaisen 
liikenneratkaisun rakentaminen olisi järkevää. 

 
Todettiin, että Helsingin hallinto-oikeus on kirjannut kyläyhdistyksen tekemän 
valituksen ja toimeenpanokieltohakemuksen saapuneeksi (9.10.2020 klo 13.54, 
valituksen diaarinumero on 21972/2020). Ahlstenin hallinto-oikeuden tuomari Esa 
Hakkolalta saaman tiedon mukaan valitus ja toimeenpanokielto tulevat käsittelyyn 
noin kahden viikon sisällä. 
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6. Varikkovastustustili 
Salmela on laatimassa rahankeräyksestä loppuraporttia, joka tulee jättää 
lupaviranomaiselle viimeistään 28.4.2021. Nyt tiedetään, että varikkovalituksen 
laatiminen on ollut kallis projekti. Varikon vastustuksen toteutuneet kustannukset 
ovat olleet 25.859 €. Lisäksi asiassa on tulossa vielä yksi (noin 600 euron) lasku. 
Salmela toimittaa varikkovastustustilin tiliotteet Ahlstenille, joka kokoaa 
tilinpäätösmateriaalia. 
 
Rahankeräystiliä ei lopeteta ja uusi rahankeräyslupahakemus jätetään myöhemmin 
tänä tai ensi vuonna, mikäli asiassa edetään korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
Todettiin, että mahdollinen KHO-vaihe jäisi kustannuksiltaan alhaisemmaksi, koska 
uutta materiaalia ei tarvitsisi tuottaa kovin paljon. Todettiin, että asiassa pitäisi 
pyrkiä siihen, että tarvittaessa valituslupa KHO:n saadaan. Päätettiin, että Valtanen 
selvittää Suomen luonnonsuojeluliiton edustajien kanssa, mitä tämä edellyttää.  
 

7. Luomankujan tasoristeys 

Todettiin, että kyläyhdistyksen jättämät valitus ja toimeenpanokieltohakemus 
(31.7.2020) sekä vastaselitys (16.11.2020, diaarinumero 
21347/03.04.04.04.36/2020) ovat käsittelyssä Helsingin hallinto-oikeudessa. 
Ahlstenin saaman tiedon mukaan asian esittelijä on Liisa Selvenius-Hurme.  

 
8. Fortumin suunnittelema korkeajännitemaakaapeli Luoman kautta Masalan 

datakeskukselle 

Todettiin, että valitusta Maanmittauslaitoksen kaapelia koskevasta 
tutkimuslupapäätöksestä ei ole tehty, eikä ilmeisesti kannata tehdäkään. 
Todennäköisyys sille, että hallinto-oikeus estäisi suunnittelutoimenpiteet, on hyvin 
pieni. 

 
Ahlsten on ollut yhteydessä kaapelilinjauksen suunnittelijaan. Saadun tiedon 
mukaan 2 x 400 kV kaapelin reittisuunnitelma on tekeillä, muttei läheskään valmis. 
Ahlstenin mukaan suunnittelijoilla on valmiutta neuvotteluun linjaukseen liittyen. 
Siihen osallistuisivat kyläyhdistyksen, suunnittelijan (Arto Marjoniemi) ja Fortumin 
edustaja (Esa Suoninen) sekä myös kunnan edustaja. Kunnan edustajan 
osallistuminen on tärkeää, koska alustava linjaus ei vastaa kunnanhallituksen 
kantaa ja on mahdollista, että asiassa on tiedonkulun ongelmia. Päätettiin, että 
Ahlsten sopii neuvottelulle ajankohdan ja kutsuu sen koolle. 
 
Salmela on saanut tietoonsa Fingridin tietoja voimalinjojen säteilyvaikutuksista ja 
laatii niistä koosteen, jonka perusteella päätetään, voisiko asiassa jättää esimerkiksi 
lausuntopyynnön Säteilyturvakeskukselle. Todettiin, että joka tapauksessa 
säteilystä on jossain vaiheessa saatava kattava turvallisuusarvio, mikäli 
maakaapelivaihtoehto etenee. 
 
Valtanen totesi, että maakaapeliasiassa on selvinnyt, että Kehä III:n itäpuolisilla 
alueilla on maankäyttövarauksia, vaikka tällaisista ei ole olemassa julkista tietoa. 
Todettiin, että Alhsten voisi yrittää selvittää tätä asiaa myös linjauksesta käytävässä 
neuvottelussa. Aluevarausasia otetaan myös esille kirjoituksessa, jonka Valtanen 
on laatinut maakaapeliasiaan liittyen (liite). Todettiin kirjoitus hyväksi ja päätettiin, 
että odotetaan ensin edellä mainitun neuvottelun tulos, minkä jälkeen tehdyn 
tilannearvion jälkeen Valtanen tarjoaa artikkelia lehtiin. 
 
Linjauksen lähellä sijaitsee luontoarvoiltaan tärkeä metsäalue, jolla saattaa olla 
relevanssia asiassa. Timonen on keskustellut alueen suojelusta Metsäkeskuksen 
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kanssa. Metsäkeskus on todennut, että alue on luontoarvoiltaan tärkeä, mutta ei 
sovi Metsäkeskuksen suojeluohjelmien puitteisiin ja ohjeistanut kääntymään 
asiassa ELY-keskuksen puoleen. Todettiin, että Metsäkeskuksen linjaus vaikuttaa 
oudolta ja päätettiin, että Valtanen selvittää vielä asiaa. 

 
9. Luomanpuroprojektin nykyvaihe ja jatkotoimet 

Väylävirastolle on toimitettu materiaalia liittyen rata-alueen stabiloinnin yhteydessä 
tehdyn työmaatien alituksen korjaamiseen. Väylävirasto on pyytänyt asiasta 
tarkempia tietoja (kartta ja parempia valokuvia). Päätettiin, että Timonen ja 
Vähäkuopus toimittavat ne. 

 

10.  Muut asiat 
 

Luomanlahden yhteislaituri 
Päätettiin jatkaa siten, että Timonen ja Vähäkuopus selvittävät rannan yhteisalueen 
lähikiinteistöjen omistajat neuvonpitoa varten. 

 
LKY:n lippu ja liputus 

Lippu liehuu nyt Haapasen toimesta. Kokouksen kuluessa Pudas selvitti FBK:n 
Selroosin kanssa, että FBK liputtaa mielellään kylän lipulla entiseen tapaan, kunhan 
kyläyhdistys hankkii uudet liput vanhojen, likaisiksi käyneiden tilalle. Päätettiin, että 
Pudas hankkii 4 kohtuuhintaista uutta lippua. 

 

Kotisivujen päivitys 

Todettiin, että liikenne kotisivuilla on vähäistä ja kylän pääasiallinen viestintäkanava 
on tällä hetkellä tosiasiassa Facebook. Päätettiin, että Brandt ja Haapanen pohtivat 
kotisivujen käyttötavan uudistamista ja kyläyhdistyksen sähköistä viestintää 
kokonaisuudessaan ja asiaan palataan seuraavassa kokouksesa. 

 
Vuoden luomalainen 

Kyläyhdistyksen puheenjohtajisto (Ahlsten, Timonen ja Pudas) ovat valinneet 
vuoden 2020 luomalaisen, joka on Marko Vähäkuopus. Koko hallitus onnitteli 
Markoa, jolle luovutetaan pokaali kaiverruksineen vuosikokouksen yhteydessä ja 
valinnasta tiedotetaan kyläläisille. Todettiin, että jatkossa vuoden luomalaisen 
pokaali voitaisiin luovuttaa loppuvuodesta järjestettävässä glögitilaisuudessa. 

 
HSL:n bussiliikenteen linjaston muutokset 
Facebookissa on pyydetty kyläläisiä vastaamaan HSL:n kyselyyn. Muilta osin 
asiassa ei ole ilmennyt uutta. 

 
Vitträskin vedenlaadun seuranta 

Ahlsten ja Selroos ovat keskustelleet vedenlaadun seurannan jatkosta ja tulleet 
siihen, että vedenlaadun seuranta voitaisiin keskeyttää, sillä vedenlaatu näyttää 
olevan tasaisesti hyvä ja mittaus on kallista (noin 800 €/kerta). Päätettiin keskeyttää 
vedenlaadun seuranta ja käynnistää se uudestaan, jos tarvetta ilmenee.  
 
Luoman hiihtolatu ja pulkkamäki 
Steffe Selroos on hankkinut latupuristimen ja toimittanut sen Johan Åkerlundille, 
jonka poika tulee ajamaan ladun heti, kun moottorikelkkaan tullut vika saadaan 
korjattua. Todettiin, että kyläyhdistyksen tulee todennäköisesti olla aktiivinen ladun 
ylläpidossa, jota voisi hoitaa kunta tai tarvittaessa muu toimija. Todettiin, että latu 
kuuluu kunnan verkostoon. Päätettiin, että Brandt selvittää, hoitaako kunta ladun 
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ylläpidon vai voiko kyläyhdistys laskuttaa kuntaa, jos kyläyhdistys tilaa ladun 
kunnossapitoa urakoitsijalta. 
 
Todettiin, että kyläyhdistyksen tulee myös tiedottaa laduista, jotta ne tulevat 
luomalaisten tietoon. Päätettiin, että Valtanen laittaa ladusta tiedon Facebookiin, 
kun latu on valmis. Lisäksi ladun varteen voisi laittaa ”kansanhiihtovihon”, johon 
latua käyttävät voisivat kuitata hiihtonsa ja kyläyhdistys saisi tietoa latujen 
käyttäjämäärästä. 
 
MUF on ehdottanut, että Ljusdalaan tehtäisiin pulkkamäki ylhäältä koulun kentän 
päätyyn. Jos mäki syntyy, voitaisiin järjestää kylärieha esimerkiksi laskiaisena 
(sunnuntai 14.2.). Todettiin, että koronatilanne voi vaikeuttaa tapahtuman 
järjestämistä, mutta mäen tekemistä voisi joka tapauksessa selvittää. Päätettiin, 
että Ahlsten on yhteydessä MUFin Ghitaan ja selvittää asiaa lisää. 
 
Tilinpäätöksen alustava valmistelu 
Ahlsten esitti, että kyläyhdistyksen kirjanpito siirrettäisiin kyläyhdistyksen 
maksuliikennettä hoitavalle Kaija Laaksoselle, joka laatisi jo vuoden 2020 
tilinpäätöksen. Hyväksyttiin esitys ja päätettiin siirtää kirjanpito Kaija Laaksosen 
hoidettavaksi ja valtuutettiin Ahlsten toteuttamaan siirron edellyttämät toimenpiteet 
Haavisto selvittää suomi.fi -valtuuksien antamisen Laaksoselle. 
 
Ahlstenin arvion mukaan tilinpäätös vuodelta 2020 tulee olemaan raskaasti 
tappiollinen. Myös yhdistyksen jäsenmäärä on vähentynyt huolimatta siitä, että 
esimerkiksi rahankeruu onnistui hyvin. 
 

11. Seuraava hallituksen kokous 

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle, kun tarvetta ilmenee. 
 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:31. 
 

 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi, 
 
 
 
------------------------------------------------------           ----------------------------------------------- 
Erkki Ahlsten      Ilkka Haavisto 
puheenjohtaja              sihteeri 


