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LUOMAN KYLÄYHDISTYS, HALLITUS
KOKOUKSEN 3/21 PÖYTÄKIRJA

Aika:
Paikka:
Osallistujat:

Keskiviikko 14.4. klo 19:00-21:00
Etäkokous (Teams)
Annina Pudas, Erkki Ahlsten, Hannu Valtanen, Ilkka Haavisto, Jaakko
Timonen, Janina Haapanen, Joanna Brandt, Marko Vähäkuopus,
Mikko Salmela, Mårten Bondestam. Lisäksi paikalla olivat kutsuttuina
Tuula Saari ja Kaija Laaksonen.

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Ahlsten avasi kokouksen klo 19:00. 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 2/2021 pöytäkirja, joka allekirjoitetaan seuraavan
läsnäolokokouksen yhteydessä.
5. Tilinpäätös ja vuosikokousasiat
Kaija Laaksonen esitteli alustavan tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja kertoi, että
kyseessä on vielä erityisesti taseen osalta luonnos, joka tulee vielä täsmentymään.
Todettiin, että tilinpäätös on poikkeuksellisesti alijäämäinen. Todettiin lisäksi, ettei
kyläyhdistys hakenut kunnalta avustuksia vuonna 2020.
Päätettiin kehittää tuloslaskelman rakennetta siten, että kyläyhdistyksen projektit
(veneranta, kyläapu, luomanpuron kunnostaminen, varikon vastustaminen)
raportoidaan kukin erikseen varsinaisen toiminnan jälkeen siten, että
tuloslaskelmasta ilmenevät kunkin projektin tuotot, kulut ja tulos omilla riveillään.
Ahlsten on laatinut toimintakertomusta ja lähettää sen kommenteille lähiaikoina.
Käsiteltiin Ahlstenin laatimaa ehdotusta toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2021 ja
todettiin, että siihen voi ehdottaa täydennyksiä vielä noin viikon ajan. Talousarvio
vuodelle 2021 laaditaan tilinpäätöksen valmistuttua.
Kaikki vuosikokousasiakirjat hyväksytään hallituksen seuraavassa kokouksessa ja
toimitetaan sen jälkeen toiminnantarkastajien käsiteltäväksi. Haavisto kokoaa
kokouspöytäkirjat ja varmistaa, että ne on allekirjoitettu.
Ahlsten tiedusteli hallituksen jäsenten jatkohalukkuutta. Merkittiin tiedoksi, että
Tallberg on ilmoittanut jättävänsä hallituksen. Lisäksi Haavisto ja Pudas ilmoittivat
harkitsevansa luopumista hallituksen jäsenyydestä.
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6. Varikko
Hyväksyttiin kyläyhdistyksen vastaselitys Helsingin hallinto-oikeudelle ja todettiin,
että se on jätetty määräajassa 8.4.2021. Todettiin, että lopullinen vastaselitys
koostuu kahdesta osasta, (1) Ympäristölaki Oy:n kyläyhdistyksen toimeksiannon
perusteella laatimasta vastaselityksestä, sekä (2) kyläyhdistyksen hallituksen sekä
varikkotyöryhmän jäsenten yhteisestä vastaselitykseen liitetystä lausunnosta.
Merkittiin tiedoksi, että ainakin neljä maanomistajaa/maanomistajien ryhmää,
Kirkkonummen kunta, Suomen luonnonsuojeluliitto sekä Natur och Miljö-yhdistys
ovat kyläyhdistyksen lisäksi jättäneet vastaselityksen. Valtasen kertoman mukaan
kunnan vastaselitys on tasokas.
Todettiin, että juridisen prosessin lisäksi kyläyhdistyksen pitäisi osaltaan pyrkiä käytettävissään olevin keinoin vaikuttamaan siihen, että kuntien välillä käynnistyisi
mahdollisimman nopeasti uudelleen Helsingin seudun MAL-sopimuksessa tarkoitettu vuoropuhelu varikon sijoituspaikasta. Todettiin lisäksi, että Valtasen kirjoitus
varikkoasiasta on julkaistu Länsiväylä-lehdessä.
7. Varikkovastustuksen jatkotoimien rahoitus
Varainkeruun loppuraportointia valmistellut Salmela kertoi, että varikon
vastustaminen on tähän mennessä (ennen vastaselitystä) maksanut 28.959 €, josta
suurin osa on mennyt Niemelän työn rahoittamiseen.
Koska varikon vastustustilille kerätyt varat on käytetty loppuun, päätettiin, että
kyläyhdistys maksaa Ympäristölaki Oy:n vastaselitystyöstä aiheutuneen 3.100 €
laskun. Päätettiin pyytää muita vastaselitystekstiä käyttäneitä, Bobäck-Vitträsk
Fiskelagia sekä muutamia keskeisiä maanomistaja osallistumaan harkintansa
mukaan kuluihin esimerkiksi 500 eurolla.
Todettiin, ettei kyläyhdistyksen kannata toistaiseksi kääntyä kyläläisten puoleen
varikon vastaisten toimien rahoittamiseksi, vaan mahdollinen uusi yleinen jäsen- tai
yleisökeräys voidaan jättää vaiheeseen, jossa asia etenisi kohti Korkeinta hallintooikeutta. Sen sijaan todettiin, että kyläläisten informoiminen varikkoasian
tämänhetkisestä vaiheesta olisi paikallaan. Päätettiin laatia kyläläisille tiedote, jossa
kerrotaan asian etenemisestä ja tilanteesta sekä kiitetään kaikkia tuesta tälle kylän
yhteiselle hankkeelle. Valtanen laatii tiedotteen.
8. Kirkkonummen kunnalle jätetyt avustushakemukset
Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin seuraavat avustushakemusten erittelyt (alakohdat
1,2 ja 3). Todettiin, että saadun tiedon mukaan ympäristösuojeluavustusta ei tulla
saamaan varikon vastustukseen.
Keskustelussa todettiin, että idea luomalaisten hernepellosta Fasan Jussin maille
on hieno. Lisäksi voitaisiin selvittää mahdollisuudet saada varikkoalueelta peltoa
vuokrattavaksi herne- tai kukkapelloksi. Päätettiin myös selvittää mahdollisuudet
saada lehtiin näyttävä artikkeli Luomanpuron kunnostamisesta. Valtanen hoitaa.
1. Kunnanhallituksen järjestöavustushakemus on tehty 729 jäsenen perusteella.
2. Talkooavustushakemuksessa on mainittu seuraavat toimenpiteet:
Kvarnvikin uimarannan siistimistalkoot
200
Kylänraitin kohentaminen kukilla yms.
150
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Kylän liukumäen toteuttaminen talvea varten
Kyläläisten yhteisen hernepellon vuokraus ja viljely
Luomanpuron kunnostustoimet
Yhteensä talkooavustushakemus

700
600
3.000
4.650 €

3. Ympäristönsuojeluavustus
Meritaimenen nousuesteen poisto Luomanpuron ja
rantaradan kohdalla olevan huoltotien alitusrummun ja
alapuolisen puron pinnan väliltä
Varikon rakentamisen estäminen
Yhteensä ympäristönsuojeluavustushakemus

5.000
10.000
15.000 €

4. Luoman kulttuuriprojektiavustus
9. Maakaapeliasia
Masalan Datakeskuksen energiatarpeen tyydyttämiseksi Espoon muuntoasemalta
vedetään datakeskukselle 2 x 400.000 Voltin maakaapeli, jonka linjaus tulee
junaradan tälle puolelle, hyvin lähelle asutusta. Kyseessä on Suomen ensimmäinen
näin järeän voimansiirtolinjan toteuttaminen maakaapelina. Tällaisen maakaapelin
mahdollisesti aiheuttamista terveyshaitoista on tutkimuskirjallisuutta, mutta koska
kyseessä on ensimmäinen kyseisen suuruusluokan maakaapelointi, ei haittojen
mittakaavasta ole näyttöä.
Kyläyhdistyksen edustajat ovat ilmaisseet huolensa asiasta palaverissa
kunnanjohtajan sekä valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajien kanssa.
Asiaa on käsitelty myös kunnan YT-lautakunnassa ja kunnanhallituksessa.
Saari kertoi, että hän on talven ja kevään mittaan ollut useampaan otteeseen
yhteydessä maamittauslaitokseen, josta oli kerrottu, että maakaapelin linjausta
koskeva tutkimuslupa odottaa hallinto-oikeuden käsittelyä siitä tehdyn valituksen
vuoksi. Sittemmin on selvinnyt, että kaapelin valmistelu on silti edennyt. Saari on
ollut uudestaan yhteydessä Maanmittauslaitokseen, Fortumiin ja kuntaan.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 12.4. hyväksynyt lausunnon, jonka mukaan
kunnalle sopii maakaapelin rakentaminen sille alun perin kaavailtuun paikkaan.
Valtanen oli tätä ennen ollut yhteydessä kunnanjohtajaan ja lähettänyt linjauksen
muuttamista koskevan vetoomuksen kunnanhallituksen kokoomuslaisille jäsenille.
Saari ja Ahlsten olivat yhteistyönä laatineet kunnanhallituksen jäsenille kirjelmän,
joka sisälsi pyynnön muuttaa päätösesitystä. Kunnanjohtaja olikin kokouksen alussa
muuttanut lausuntotekstiä siten, että siitä poistetiin sanat "vaarantamatta alustavien
varikkosuunnitelmien toteutettavuutta Luomassa tai Mankissa." Muutoin esitys säilyi
muuttamattomana.
Käsittelyn yhteydessä kukaan kunnanhallituksen jäsen ei tehnyt päätösesitykseen
muutosesitystä, joten kunnan lausunto säilyi sellaisenaan vain em. muutoksella
korjattuna. Päätökseen on liitetty muutoksenhakukielto.
Päätettiin asiassa seuraavaa:
 Ahlsten selvittää, onko muutoksenhakukielto tässä tapauksessa
lainmukainen.
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 Saari pyytää kunnasta selvitystä, osallistuiko kunnanhallituksen
päätöksentekoon esteellisiä henkilöitä.
 Pyydetään kunnan päätöksentekijöitä palaveriin asian tiimoilta.
 Pyydetään henkilöitä, jotka asuvat kaapelin haitta-alueella tekemään valitus
kyseisestä kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen
välittömästi, vaikka muutoksenhakukiellon oikeellisuutta ei vielä olisikaan
selvitetty.
 Salmela selvittää tutkimustietoja järeiden maakaapelien aiheuttamista
terveyshaitoista.
 Valtanen ja Saari laativat Länsiväylään ja Kirkkonummen Sanomiin
ehdotuksen artikkelista, joka kertoo kaapelin mahdollisista eri
haittavaikutuksista, asian valmistelun kulusta eri viranomaistahoissa ja
kunnassa sekä kunnalle esitetyistä pyynnöistä ja niihin saaduista
vastauksista ja reagoinnista. Lisäksi artikkelin tulisi sisältää avoin kysymys
siitä, ajavatko nykyiset kunnanhallituksen jäsenet (nimellä mainiten) kunnan
ulkopuolisten toimijoiden etuja sen sijaan, että he ottaisivat huomioon
kuntalaisten terveyden turvaamisen ja maankäyttöoikeudet. Artikkelissa tulisi
mahdollisesti ottaa esille myös kysymys siitä, ajavatko kunnanhallituksen
jäsenet piilevästi raskaan rautatievarikon rakentamista Mankki-Luomaalueelle, vaikka kunnan virallinen kanta on se, ettei se hyväksy varikkoa
minnekään alueelleen.
10. Kyläaputoiminta
Ahlsten kertoi, että nykyisen kyläavustajan Leif Anderssonin työsopimus
kyläavustajana päättyy 6.6.2021, eikä sitä voida jatkaa työllistämistukeen liittyvien
määräysten vuoksi. Todettiin, että mikäli kyläaputoimintaa jatketaan, on uuden
kyläavustajan etsiminen aloitettava pikaisesti, koska aiemmat haut ovat
osoittautuneet hyvin hitaiksi. Kiireellisyyteen vaikuttaa myös se, että nykyisellä
kyläavustajalla on vielä 6 vuosilomapäivää käyttämättä.
Koronan ja talviajan työkohteiden rajallisuus ovat aiheuttaneet ajanjaksolla
12/2020–2/2021 merkittävää vajausta työtilauksissa aiempiin vuosiin verrattuna.
Tästä syystä Ahlsten ja Eriksson ovat sopineet ’työaikapankkijärjestelmän’
käyttöönotosta. Sen puitteissa maaliskuun 2021 työpäivät, jotka uhkasivat jäädä
vapaiksi, siirrettiin työaikapankkiin ja työaikapankista ollaan ottamassa noita
säästöjä huhti- ja toukokuun 2021 aikana siten, että 3-päiväisen työviikon sijasta
noudatetaan 5-päiväistä työviikkoa.
Päätettiin jatkaa kyläapuprojektia ja aloittaa uuden kyläavustajan hakeminen.
Valtuutettiin Ahlsten allekirjoittamaan yksin kyläavustajan hakuun sekä
maksatuspyyntöihin liittyvät dokumentit. Lisäksi päätettiin hyväksyä työaikojen
joustavuutta lisäävä työaikapankkijärjestelmä.
11. Muut käsiteltäväksi hyväksytyt asiat
Bondestam kertoi kirjelmöineensä viime vuoden lopulla Tero Luomajärvelle
varikkoasiasta ja saaneensa siihen vastauksen, jonka mukaan asian selviämistä
tulee nyt odottaa.
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Salmela esitti, että kyläyhdistys voisi kirjelmöidä HSL:lle julkisen liikenteen
puutteista Luomassa. Päätettiin, että Valtanen laatii luonnoksen kirjeeksi ja lähettää
sen hallitukselle kommentoitavaksi ennen lähettämistä.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:00.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

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

----------------------------------------------Ilkka Haavisto
sihteeri

