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LUOMAN KYLÄYHDISTYS, HALLITUS 

KOKOUKSEN 7/21 PÖYTÄKIRJA 
 
 
Aika:   Tiistai 5.10.2021 klo 19:04-21:28 
Paikka:  Luoman VPK 
Osallistujat: Ahlsten Erkki, Brandt Joanna, Haapanen Janina, Haavisto Ilkka, 

Pudas Annina, Saari Tuula, Salmela Mikko, Timonen Jaakko, Toikka 
Anna-Mari, Valtanen Hannu 

 
 

1. Kokouksen avaus 
Saari avasi kokouksen klo 19:04. 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 6/2021 pöytäkirja. 

 

5. Maakaapeliasian tilannepäivitys 
ELY-keskus on vastannut tapaamispyyntöön ilmoittaen, ettei se tapaa 
kyläyhdistyksen edustajia tai maanomistajia vedoten meneillään oleviin 
viranomaisneuvotteluihin. ELY ottaa kuitenkin vastaan aineistoa, jota luomalaiset 
maanomistajat ovat lakimies Sakari Niemelän avustuksella sille jättämässä.  
 
Fortum on puolestaan luvannut toimittaa lisäselvityksiä kaapeliasiasta ELY-
keskukseen 15.10.mennessä, mikä jälkeen ELY-keskus linjaa YVA-menettelyn 
tarpeellisuudesta. Kyläyhdistys saanee Fortumin aineistot nähtäväkseen. 
 
Hallinto-oikeuteen tehty toimeenpanokieltopyyntö (23454/2020) on edelleen 
käsittelyssä. Fortumilla ei tällä hetkellä ole lainvoimaista tutkimuslupaa. 
 
Valtanen on laatinut edellisessä kokouksessa päätetyn mukaisesti kirjelmän 
Fortumin johdolle. Hallituksen jäsenet voivat kommentoida kirjelmää Valtaselle 
sähköpostilla, minkä jälkeen Valtanen lähettää sen. 
 
Todettiin, että tapaaminen Kirkkonummen kunnan edustajien kanssa tapahtunee 
lähiaikoina. Kunnan kanta Fortumin ehdottamaan kaapelilinjaukseen (VE4) on 
häilyvä. Kunta on päättänyt vastustaa sitä, mutta virkamiehet ilmeisesti silti ajavat 
edelleen Fortumin ehdottamaa linjausta. Toikka ja Valtanen ovat osallistumassa 
tulevan viikonlopun valtuustoseminaariin, jossa he voivat mahdollisuuksien mukaan 
ottaa esille kunnan toimintatavat kaapeliasiassa. 
 
Saari ja Valtanen ovat keskustelleet Kirkkonummen Vesi Oy:n hallituksen 
puheenjohtaja Urho Blomin kanssa. Kunnalla on tarve rakentaa uusi runkoviemäri 
kulkemaan Luoman läpi radan läheisyydessä, tarkempaa tietoa linjauksesta eikä 
ajankohdasta vielä ole. Työ voitaisiin tehdä Fortumin kaapelihankkeen yhteydessä 
Fortumin kustannuksella.  
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Saari on ollut yhteydessä Rambolliin saadakseen lisätietoa kaapelihankkeen 
ympäristöselvityksessä olevasta (s. 61), kaapelin säteilyvaikutuksia käsittelevästä 
kaaviosta. Ilmeni, ettei kaavio ole peräisin Rambollilta, vaan sen on toimittanut 
Rambollille ympäristöselvityksen siltä tilannut TLT Building Oy (Fortumin 
urakoitsija). Yhteydenotosta kaapelivalmistaja Prysmianiin on puolestaan selvinnyt, 
että sen tiedot (suuntoporatun kaapelin säteilyvaikutuskaaviot, 10 kpl) perustuvat 
empiirisen tutkimustiedon sijaan pelkkiin laskelmiin (Maxwellin yhtälö). 
 
Ehrnrooth on ollut yhteydessä kansanedustaja Adlercreutziin, joka valtuuston 
puheenjohtajana voi olla läsnä kunnanhallituksen kokouksissa ja vedonnut, että 
tämä pyrkisi vaikuttamaan sekä kaapeli- että varikkoasiassa. Adlercreutzin 
pyynnöstä ympäristöministeriö selvittää osaltaan maakaapeleiden 
ympäristövaikutusten arviointia koskevaa käytäntöä ja lainsäädännön 
uudistamistarpeita.  

 

6. Rautatievarikon tilannekatsaus 
Todettiin, että Helsingin Hallinto-oikeus on 24.9.2021 antamassaan päätöksessä 
(H4582/2021) hylännyt kaikki Luoman/Mankin rautatievarikkoa koskevat valitukset, 
mukaan lukien kyläyhdistyksen valituksen. Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä. 
Todettiin, että viimeinen valituksen jättöpäivä on maanantai 24.10. 
 
Kyläyhdistyksen varikkotyöryhmä on kokoontunut 30.9. ja Valtanen on ollut 
yhteydessä lakimies Sakari Niemelään, joka on tarjoutunut laatimaan 
kyläyhdistyksen valituksen. Kustannusarvio on 5.600–7.500 € (sis alv). Päätettiin 
laatia valitus, hyväksyä kustannusarvio ja tilata työ Ympäristölaki Oy:ltä. Valituksen 
luonnos saadaan varikkotyöryhmän ja hallituksen kommentoitavaksi 12.10. 
Kommenttien ja viimeistelyn jälkeen valitus jätetään 16.10. Päätettiin valtuuttaa 
Niemelä jättämään valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
 
Kyläyhdistyksen ohella kaksi maanomistajien ryhmää (Koskinen, Grönblom) ja 
kaksi yksittäistä maanomistajaa ovat jättämässä omat valituksensa. Yksityishenkilöt 
voivat vaatia suullista kuulemista.  Lisäksi Valtanen on laatinut ja toimittanut 
kuntaan kirjelmän, jossa vedotaan kuntaan valituksen jättämiseksi. Todettiin, että 
kunta ilmeisesti on valittamassa varikosta korkeimpaan halllinto-oikeuteen. 
 
Saari on ollut yhteydessä HSL:n toimitusjohtaja Mika Nykäseen, joka ei ottanut 
kantaa varikkoon ja kehotti olemaan maaperäasioissa yhteydessä GTK:hon. Lisäksi 
on tiedusteltu, olisiko Tuija Vähäkuopus GTK:sta käytettävissä lausunnonantajaksi 
valitukseen. Aiheena olisivat varikon ympäristö- ja kustannusriskit. Tuija 
Vähäkuopus on Ympäristöministeriön asettaman kansallisen IPCC-työryhmän 
jäsen.  
 
Valtanen totesi, ettei pääkaupunkiseudun MAL-yhteistyöryhmä ole selvittänyt 
varikolle vaihtoehtoista sijoituspaikkaa. Valtanen on laatimassa kirjelmää 
Pääkaupunkiseudun junakalusto Oy:n ja HSL:n toimi- ja luottamushenkilöille, jossa 
tuodaan esille Luoman erittäin huono sopivuus varikon sijoituspaikaksi. 
 
Todettiin, että varikkotyöryhmään kuuluvat Erkki Ahlsten, Mårten Bondestam, 
Joanna Brandt (siht.), Georg Ehrnrooth, Ernst Grönblom, Johanna Hakanen, Rikard 
Korkman, Annina Pudas, Mikko Salmela, Tuula Saari, Anna-Mari Toikka, Hannu 
Valtanen (pj.) ja Bengt Ölander. 
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Päätettiin hakea Poliisihallitukselta rahankeräyslupaa varikkovalituksen toisen 
vaiheen rahoittamiseksi. Lupahakemuksen liitteeksi tarvitaan ajantasainen 
yhdistysrekisteriote, tilinpäätös, yhdistyksen säännöt, toimintakertomus, 
toimintasuunnitelma sekä selvitys siitä, miten yhdistys valvoo kerättyjen varojen 
käyttöä. Haavisto kerää tarvittavat asiakirjat ja toimittaa ne Valtaselle.  
 
Haavisto jättää yhdistysrekisteriin muutosilmoituksen, jotta hallituksen kokoonpano 
saadaan rekisterissä ajantasaiseksi. Salmela toimittaa poliisihallitukselle 
yhdistyksen toiminnantarkastuskertomuksen vuodelta 2020, jotta edellisen 
rahankeräyksen raportointi saadaan päätökseen. Todettiin, että rahankeräysluvan 
saaminen voi viedä aikaa ja kyläyhdistyksen on siksi varauduttava rahoittamaan 
valituksen kuluja ensin omista varoistaan. 
 
Päätettiin antaa Hannu Valtaselle käyttöoikeus kyläyhdistyksen rahankeräystiliin 
FI60 4055 0016 9712 73 Aktiassa, ja valtuutettiin Valtanen tilin käyttöön tarvittavien 
käyttäjätunnusten ja tunnistusvälineiden haltijaksi.  
 
Todettiin, että varikkotyöryhmä organisoi varainkeruun entiseen tapaan. Lisäksi 
selvitetään mahdollisuus kerätä varoja Facebookin kautta. 

 

7. Masalan osayleiskaavan laajennukset 
Todettiin, että Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan lautakunta on 
laajentanut Masalan osayleiskaavan suunnittelun aluetta Luoman puolelle Vitträsk-
järven rantaan, Masalantietä itään Luomankujaan ja Kehä III:n eteläpuolta 
Luomanlahden rantaan. On mahdollista, että tehty laajennus on lainvastainen. 
 
Valtanen kertoi, ettei yt-lautakunnan kokouksessa 29.9. saatu selville, miksi 
laajennus on tehty. Tapaaminen Kirkkonummen kunnan kaavaosaston Anna-Kaisa 
Kauppisen kanssa ei ole järjestynyt. Toikan mukaan osa kyseessä olleista alueista 
on siirretty Masalan osayleiskaavan piiriin jo Suvimäki-Majvikin asemakaavan 
laatimisen yhteydessä.  
 
Päätettiin kirjelmöidä asiasta kunnanhallitukselle ja pyytää selvitystä laajennuksen 
perusteista sekä varautua vaikuttamaan asiaan tulevissa kunnanvaltuuston 
kokouksissa. 
 
Päätettiin käynnistää suunnitelman ja kustannusarvion laatiminen Luomanrannan 
yhteislaiturin kunnostuksesta. Saari ja Timonen kokoavat ryhmän, joka kokoontuu 
paikan päälle miettimään etenemistä ja tarvittavia toimenpiteitä. 
 

8. Muut asiat 

 Brandt on päivittänyt kotisivuja ajan tasalle. Todettiin, että läsnä olleille 
hallituksen jäsenille sopii, että heidän yhteystietonsa näkyvät kotisivuilla. 
Haavisto toimittaa Brandtille tiedot ensi vuoden jäsenmaksuista. 

 

 Selvitetään mahdollisuuksia saada ns. heijastinpuu esimerkiksi koulun 
risteyksen läheisyyteen. Puuhun voisi ripustaa heijastimia tai ottaa siitä 
heijastimen käyttöönsä. Brandt ja Haapanen selvittävät. 

 

 Huvitoimikunta selvittää mahdollisuuksia järjestää juhlat Ljusdalaan 
varainkeruuteemalla.  

 

 Selvitetään mahdollisuudet saada roska-astioita Masalantien varteen. Brandt 
ja Haapanen tiedustelevat asiaa kunnan kunnossapidosta. 
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 Saari on selvittänyt mahdollisuutta vesibussilla tapahtuvan turistiliikenteen 
saamiseksi Luomaan, Majvikin laituriin. 

 

 Valtanen on laatinut ja lähettää ELY-keskukselle kirjelmän tiereunusten niiton 
rumasta jäljestä (liite). 
 

 Päätettiin, että Toikka laatii yhdistyksen ylläpitämien rekisterien 
tietosuojaselosteen/-selosteet.  

 
9. Seuraava kokous 

Seuraava kokous on tiistaina 2.11. klo 19 VPK:lla. 
 

10. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:28. 
 

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


