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LUOMAN KYLÄYHDISTYS, HALLITUS 

KOKOUKSEN 8/21 PÖYTÄKIRJA 
 
 
Aika:   Tiistai 2.11.2021 klo 19:33-21:41 
Paikka:  Luoman VPK - Bobäck FBK 
Osallistujat: Ahlsten Erkki, Brandt Joanna, Ehrnrooth Georg, Haapanen Janina, 

Haavisto Ilkka, Pudas Annina, Saari Tuula, Timonen Jaakko, Toikka 
Anna-Mari, Valtanen Hannu, Vähäkuopus Marko 

 
 

1. Kokouksen avaus 
Saari avasi kokouksen klo 19:33. Todettiin, että Saari 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 pienin muutoksin. 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen 7/2021 pöytäkirja. 

 

5. Maakaapeliasian tilannepäivitys 
Todettiin, ettei Fortum ole vielä jättänyt kaapelia koskevia lisäselvityksiä ELY-
keskukselle. Kun selvitykset on jätetty, voidaan Sakari Niemelän laatima lausuma 
YVA-vaateesta jättää ELYlle. 
 
Todettiin, että Kirkkonummen kunnan kanta Fortumin ehdottamaan 
kaapelilinjauksen reittiin (VE4) on muuttunut torjuvasta myönteiseksi 
kunnanhallituksessa 25.10. Kunnanhallitukselle oli esitelty Fortumin tietoja kaapelin 
aiheuttaman magneettikentän vaikutuksista, mutta mitään tietoja kokouksessa 
esitetystä materiaalista ei ole julkistettu. 
 
Saari on selvittänyt, että Suomessa ainoat mittauksiin perustuvat tiedot suunnitellun 
kaltaisen maakaapelin säteilyvaikutuksista on saatu Lauri Purasen (STUK) 
selvityksistä, jotka on tehty Fingridin lyhyen, 50 m pitkän ”pilottikaapelin” avulla. 
Todettiin, että on kuitenkin epäselvää, missä määrin kyseiset tulokset ovat 
yleistettävissä Luomaan tekeillä olevaan pitkään kaapeliin. Seija Salmela selvittää 
asiaa.  
 
Fortum on järjestämässä Kirkkonummella 24.11. klo 18 maanomistajien 
kuulemistilaisuuden, mikä jälkeen yhtiön on ilmeisesti tarkoitus lähestyä 
maanomistajia maankäyttösopimusten merkeissä. Saari on konsultoinut Sakari 
Niemelää, joka oli kertonut mielipiteenään, ettei hän suosittele 
maankäyttösopimusten allekirjoittamista näin epäselvässä tilanteessa. Vaikuttaa 
kuitenkin selvältä, että hankkeen edetessä tarvittavat alueet tultaisiin lopulta 
pakkolunastamaan.  
 
Todettiin, että Kirkkonummen kunnan sivuilla on ollut kuulutus, jonka mukaan DNA 
Oy on hakemassa lupaa datakaapeleiden vetämiseksi Espoonlahden pohjukkaan. 
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Meriuposkuoriaisen vuoksi Kirkkonummen puolella kaapelit suuntaporattaisiin. 
Valtanen esitti käsityksenään, että DNA:n hakemus voi olla ”koepallo”, jonka 
tarkoituksena on osoittaa, ettei myöskään Fortumin kaapeleita voida asentaa 
Natura-alueelle. 
 
Todettiin, että tällä hetkellä sekä ELY ja Kirkkonummen kunta ovat Fortumin 
esittämän linjauksen kannalla, huolimatta siitä, että linjausvaihtoehtoja ei ole vielä 
asianmukaisesti tutkittu ja on epäselvää, millaisten tietojen varassa linjaus on tehty. 
Kyläyhdistyksen tulee valmistautua jättämään kunnanhallituksen päätöstä koskeva 
oikaisuvaatimus. Tätä varten olisi saatava käyttöön kunnanhallituksen pöytäkirja 
sellaisine liitteineen, joista selviäisi, mitä tietoja Fortum on kunnanhallitukselle 
esittänyt. On kuitenkin mahdollista, että Fortumin esityksestä ei ole jäänyt kuntaan 
varsinaisia dokumentteja.  
 
Päätettiin asiassa seuraavaa:  
 

 Jätetään kuntaan kunnanhallituksen päätöstä koskeva oikaisuvaatimus, 
jossa esitetään luomalaisten huolenaiheet sekä vaaditaan tietoja 
materiaalista, jonka perusteella päätös on tehty. Oikaisuvaatimus voidaan 
jättää, kun kunnanhallituksen pöytäkirja on tullut julkiseksi. 

 Otetaan yhteyttä kunnan lakimieheen tai kuntaliittoon menettelyohjeiden 
saamiseksi sekä selvitetään, olisiko lakimies Niemelä käytettävissä 
oikaisuvaatimuksen laatijaksi. 

 Pyydetään tapaamista Tarmo Aarnion ja Timo Haapaniemen kanssa, jotta 
saataisiin selkoa siitä, miten ja miksi Kirkkonummen kunnanhallitus muutti 
kunnan kantaa kaapelilinjaukseen. 

 
Merkittiin tiedoksi, että todistettavasti ainakin kolmelle maanomistajalle on tarjottu 
bonuksia maankäyttösopimuksen allekirjoittamisen vauhdittamiseksi. On 
mahdollista, että kyseessä on lainvastainen lahjonnan yritys ja Fortumin omien 
eettisten toimintaohjeiden vastainen toiminta. Todettiin, että tätä on hyvä selvittää 
ennen Fortumin yhteiskuntasuhteiden johtaja Merja Paavolan kanssa sovittua 
tapaamista. Tapaaminen on järjestynyt kyläyhdistyksen ja Fortumin välisen 
kirjeenvaihdon tuloksena ja tapaamiseen osallistuu myös muita Fortumin edustajia. 

 
 

6. Rautatievarikon tilannepäivitys 
Varikkoa koskeva valituslupahakemus ja valitus on jätetty korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. Lisäksi Kirkkonummen kunta ja muutama maanomistajien ryhmä ovat 
jättäneet omat valituksensa. Ympäristölaki Oy:n lasku valituksen laatimisesta on 
7.440 euroa ja se maksetaan kyläyhdistyksen käyttötililtä. Summa pyritään 
kattamaan uuden rahankeräyksen tuotoilla. Todettiin, että valituksia voitaisiin vielä 
täydentää sulfidimaita koskevilla uusilla tutkimustiedoilla. Päätettiin lisäksi kysyä 
Niemelältä, onko toimeenpanokiellon käsittely edennyt. 
 
Todettiin, että tapaamispyynnön sisältävä kirje on lähetetty Pääkaupunkiseudun 
junakalusto Oy:n ja HSL:n päättäjille. Kirjeessä (liite) esitetään 
asiantuntijaselvityksen aloittamista paremman sijoituspaikan löytämiseksi varikolle 
sekä pyydetään mahdollisuutta vuoropuheluun. 
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7. Masalan osayleiskaava, tilannepäivitys 
Saari ja Valtanen ovat käyneet tapaamassa kunnan maankäytön suunnittelusta 
vastaavia viranomaisia (Anna-Kaisa Kauppinen ja Tero Luomajärvi) selvittääkseen 
Masalan osayleiskaavatyössä Luoman puolelle ulottuneita aluemuutoksia. Luoman-
kujan läheisyydessä muutosten syy on ollut estää Masalan kaavoituksen keskeyty-
minen varikkohankkeen vuoksi. Vitträskin puolella kaavan rajat on vedetty uusiksi 
pitkälti tielinjausten mukaisesti. Kylien rajoihin ei varsinaisesti ole tarkoitus puuttua. 
Valtanen kertoi, että kylien rooli tilastoissa, hallinnossa ja maankäytössä on ilmei-
sen häilyvä, mutta kylien historialliset rajat pätevät edelleen. Masalan osayleiskaa-
vaehdotuksesta voidaan tarvittaessa valittaa, kun kaavaehdotus tulee julkiseksi. 

 
8. Rahankeruuluvan tilannepäivitys 

Lupahakemus on jätetty ja nyt odotetaan luvan käsittelyä, joka saattaa kestää usei-
ta kuukausia. Poliisihallitus on ohjeistanut kyläyhdistystä hakemaan paikalliselta po-
liisilaitokselta pienkeräyslupaa varikkovalituksen rahoittamiseksi. Päätettiin asiassa 
seuraavaa: 

 Haetaan varikkovalituksen rahoittamiseksi pienkeräyslupaa ja asetetaan 
pienkeräyksen tavoitteeksi 10.000 euroa.  

 Kyläyhdistys rahoittaa varikon KHO-valitusta omista varoistaan 2.000 eurolla. 

 Vuonna 2022 käynnistyvän, varsinaisen rahankeräyksen tuotoilla rahoitetaan 
kyläyhdistyksen yleishyödyllisiä toimia, muun muassa Luomanlahdenrannan 
ja Luomanpuron kunnostamista. 

 
9. Kyläjuhlat 22.1.2022, tilannepäivitys  

Juhlat pidetään Luoman Ljusdalassa, jonka tilavuokra on 500 euroa. Kulttuuri- ja 
huvitoimikunnat ovat miettineet ohjelmaksi arpajaisia sekä mahdollisesti varainke-
ruuteemaista ”orjakauppaa”. Toimikunnat valmistelevat asiaa edelleen. 
 
Keskusteltiin lisäksi perinteisen pikkujoulutapahtuman järjestämisestä. Todettiin, et-
tä edellytyksiä järjestää pikkujoulukulkuetta kylän yhdistysten yhteistyönä ei tällä 
kertaa ole. 

 
10. Kyläyhdistys tiedottaa -kirje 

Valtanen esitteli Luomalainen-kirjettä, joka sisältää tietoiskuja varikosta, maakaape-
lista, Masalan osayleiskaavasta sekä kyläjuhlista. Todettiin kirje onnistuneeksi ja 
pyydetään Bengt Ölanderia kääntämään se ruotsiksi. 

 
11. Luomanranta 

Saari ja Pudas ovat käyneet katsastamassa rannan tilannetta ja todenneet, että 
rannassa on paljon pajukkoa ja kaislaa. Timonen on ollut yhteydessä kunnan ra-
kennusvalvontaan koskien laiturin kunnostamista. Rakennusvalvonta oli pyytänyt 
toimittamaan kuvia rakenteista.  
 
Todettiin, että koska hankkeessa kunnostetaan olemassa oleva laituri, ei aihetta 
toimenpideluvan hankkimiseen välttämättä ole. Rannalle tarvitaan myös parkkipaik-
ka ja kulkuyhteys traktorille ja kaivinkoneelle.  
 
Hankkeen käynnistämiseksi tarvitaan yhteys niiden kiinteistöjen omistajiin, joille 
kuuluu osuus rantaan. Valtanen on kerännyt tiedot osuuksia omistavista kiinteistöis-
tä ja on yhteydessä Steffe Selroosiin, jolla on hallussaan tarvittavat tiedot kiinteistö-
jen omistajista.  
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12. Telian puhelinlasku 

Todettiin, että kyläavustajan puhelinliittymän kuukausimaksu on noussut ja on mel-
ko korkea (30,88 €). Päätetiin, että Ahlsten selvittää mahdollisuudet siirtyä edulli-
sempaan liittymään. 

 
13. Luoma-Bobäck-verkkosivut 

Keskusteltiin kyläyhdistyksen verkkosivuston kehittämistarpeista. Todettiin, että si-
vustolla voisi olla nykyistä enemmän tietoa Luoman kylästä sekä kyläyhdistyksen 
toiminnasta. Ajankohtaisten asioiden viestinnässä Facebook toimii paremmin. 

 
14. Muut asiat 

 Ahlsten kertoi, että kyläavustajan ajat on varattu 1,5 kuukaudeksi tästä 
eteenpäin, mutta talveksi ei vielä ole varauksia. Palaute kyläavustajasta on 
viime aikoina ollut positiivista.  

 

 Merkittiin tiedoksi, että hallituksen muutosilmoitus yhdistysrekisteriin on rekis-
teröity. 

 

 Valtanen on osallistunut kunnanvaltuuston iltakouluun, jossa oli vedetty yh-
teen kunnan strategian painopisteitä. Tilaisuudessa oli esitelty mm. kunnan 
kulttuuriympäristön vahvuuksia, mutta materiaaleissa ei ollut mainintaa Hvit-
träskistä. Todettiin, että kyläyhdistyksen on toimittava aktiivisesti Luoman 
esilletuomiseksi, koska kylä ei vaikuta kiinnostavan kuntaa.  
 

 Kulttuuritoimikunta on ollut yhteydessä Helsingin kaupungin markkinointiin 
yhteistyön rakentamiseksi. Tavoitteena on tehdä matkailijoille vuodeksi 2023 
Luomaan päivämatkapaketti sekä yliyön paketti yhteistyössä Majvikin sekä 
Hvitträskin museon ja ravintolan kanssa. Lisäksi Saari on ollut yhteydessä 
useisiin tahoihin kulttuuriyhteistyön rakentamiseksi. Myös rahoitusta on haet-
tu. Todettiin, että lisärahoitushakua tarvitaan. 

 

 Merkittiin tiedoksi, että kunnalta tälle vuodelle saatujen avustusten raportoin-
tiin tulee valmistautua hyvissä ajoin. 

 

 Haapanen ja Brandt ovat hankkineet heijastimet heijastinpuuta varten. Etsi-
tään sopiva puunkarahka, jonka voisi pystyttää FBK:n alueelle. Vaihtoehtoi-
sesti heijastimia voisi ripustaa ilmoitustauluun. 

 

 Brandt ja Haapanen ovat selvittäneet mahdollisuuksia saada roska-astioita 
Masalantien varteen ja saaneet tiedon, että roska-astiat kuuluvat ELY-
keskukselle.  

 

 Kirjelmä tienvarsien rumasta niitosta on jätetty ELY-keskukseen, joka on lu-
vannut selvittää asiaa urakoitsijan kanssa. 

 

 Merkittiin tiedoksi, että bussipysäkkien katoksiin tulee palata tulevissa ko-
kouksissa. 

 

 Käydään tarkistamassa Luoman seisakkeelle liikennöinnin loppumisesta ker-
tova muistotaulu, mahdollisen vuosipäivän muistamisen mahdollistamiseksi. 
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15. Seuraava kokous 

Seuraava kokous on tiistaina 14.12. klo 19:30 VPK:lla. Tarvittaessa pidetään 
ylimääräinen kokous tai sähköpostikokous. 
 

16. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:41. 
 
 
 
 
 
 
 

Pöytäkirjan vakuudeksi, 
 
 
 
------------------------------------------------------           ----------------------------------------------- 
Tuula Saari      Ilkka Haavisto 
puheenjohtaja              sihteeri 

 

 
 
 


