LUOMALAINEN
Hei kaikki luomalaiset!
Luet Luoman Kyläyhdistyksen uutta tiedotuslehteä
– LUOMALAISTA ! Kyläyhdistys haluaa jatkossa
kertoa kylän tapahtumista ja asioista, jotka läheisesti liittyvät kylän arkeen ja kyläläisten elämään.
Toivomme, että koet viestintämme paitsi tarpeelliseksi myös sellaiseksi, että haluat toimia kyläyhteisössämme!
ONKO LUOMAN KYLÄ OLEMASSA?
Kysyimme Kirkkonummen kunnalta, onko kunnassa kyliä ja jos niin miten kylien rajat on määritelty. Kunnan paikkatietokäsittelijä kertoi, että kyliä ei ”virallisesti” enää ole olemassa. Kiinteistötunnuksista sen voi kuitenkin lukea: toinen numero kertoo, missä kylässä kiinteistö sijaitsee.
Luoman numero on 404. – Selvittelemme, mitä
tämä ”ei virallisesti olemassa” tarkoittaa.
Oheinen kuva kertoo, että kiinteistöpohjaisen kylämäärittelyn mukaan Luoma on pinta-alaltaan
suurehko kylä: paljon merenrantaa, Majvik ja Hvitträsk, kantatilojen ”takametsä” Vitträskin toisella
rannalla jne.

MASALAN OSAYLEISKAAVA (OYK)
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KehäIII:n kaakkoispuolella, suurehkoja alueita Masalantien ja KehäIII:n välistä koilliseen sekä Vitträskin ranta-alueita, mm. venevalkama ja uimaranta.
Kyse kuitenkin on kunnan maankäytön suunnittelusta, ei kylien suunnittelusta. Kaavalla pyritään
luomaan järkeviä maankäytön kokonaisuuksia
kaikkien kuntalaisten käyttöön. Pelko siitä, että
Masalan osayleiskaavan rajaukset merkitsisivät,
että alueet olisivat ”varattu” muiden kuin luomalaisten käyttöön on väärä. – Kunnan virkahenkilöt
eivät ole tulleet ajatelleeksi tällaista tulkintaa ja
pyrkivät tulevaisuudessa viestittämään hankkeista
ja kunnan päätöksistä aiempaa paremmin ja ymmärrettävämmin.
JÄREÄN RAIDELIIKENNEVARIKON SIJAINTI
Uusimaa 2050 -maakuntakaavassa varikko sijoitettiin Espoonlahden pohjukkaan. Luoman Kyläyhdistys, monet luomalaiset ja Kirkkonummen kunta
valittivat merkinnästä Helsingin hallinto-oikeuteen (HaO). HaO antoi valituksista hylkäävän päätöksensä syyskuussa. Niin Kyläyhdistys, aiemmin
valituksen HaO:een tehneet luomalaiset kuin Kirkkonummen kuntakin ovat jättäneet asiasta edelleen valituspyyntöhakemuksen ja valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Rantaradan kehittyvää liikennettä palvelevan varikon tarvetta ei kukaan kiistä. Varikkohanke näyttää siirtyneen Väylävirastolta Pääkaupunkiseudun
Junakalusto OY:lle. Se on Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten kaupungin omistama, runsaat
10 vuotta sitten perustettu yhtiö huolehtimaan
pääkaupunkiseudun raideliikenteen kalustosta.
Saamamme tiedon mukaan yhtiö käynnistää uudelleen selvitystyön varikon tarpeesta, sen mitoituksesta ja sijoittumisesta; Kirkkonummen kunnalla on edustaja tässä yhtiön hankkeessa. – Seuraamme ja tarvittaessa tiedotamme tilanteesta.

Masalan osayleiskaava on valmistumassa. Kunnanhallitus päätti 25.10. asettaa Masalan OYK-ehdotuksen julkisesti nähtäville. Se tulee kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi tämän vuoden aikana.
Luomalaisia on ihmetyttänyt, että Masalan kaavaan on liitetty prosessin aikana alueita Luoman
kylästä, mm. koko Luomanlahden ranta-alue
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VARIKON MENESTYKSELLINEN TORJUMINEN
VAATII PANOSTUSTA KYLÄLÄISILTÄ
Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen on tehty
ympäristöasioihin erikoistuneen lakiasiaintoimiston kanssa – sama toimisto auttoi meitä myös valittaessamme hallinto-oikeuteen. Tämä työ ei ole
ilmaista. Kyläyhdistys kiittää kaikkia niitä luomalaisia – ja mankkilaisia – jotka olivat mukana rahoittamassa aiempaa valitusta HO:een. Kyläyhdistys
käynnistää pikimmiten uuden keräyksen KHOn valituksen rahoittamiseksi. Toivomme kaikkien luomalaisten edelleen myönteistä suhtautumista asiaan – kyse on omasta kylästämme.
KOLABACKENIN SUURJÄNNITEKAAPELI
Kirkkonummen kunta on pikavauhtia valmistellut
asemakaavan Sundsbergin Kolabackeniin Fortumin suunnittelemalle datakeskukselle. Kaavan valmistelun yhteydessä huomiotta jäi, että datakeskus tarvitsee toimiakseen merkittävän sähkön syötön. Fortum on suunnitelmiensa perusteella päätynyt maakaapeloimaan 2*400 kV:n suurjännitejohdon Espoosta Kolabackeniin Luoman kylän asutuksen läpi rantaradan ja Masalantien väliin.
Ensikertaa suurjännitejohtopari asennettaisiin
maakaapelina Pohjoismaissa. Lainsäädäntö ei
tunne asiaa ja Fortumilla on ollut kiire käynnistää
kaapeliin liittyvä selvitystyö lunastusmenettelyineen alueella. Asukkaat ovat vedonneet ELY-keskukseen YVA-lain edellyttämän ympäristövaikutusten arvioinnin tekemiseksi hankkeesta. Selvitys
tulee tehdä ei vain Fortumin päättämän linjauksen
suhteen, vaan jotta voitaisiin selvittää yhteiskuntataloudellisesti järkevin ja turvallisin linjausvaihtoehto. – Kyläyhdistys on käynnistänyt keskustelun Fortumin johdon kanssa asiasta. Yhtiön edustajien käyttäytyminen ja haluttomuus antaa hankkeesta uskottavia tietoja Luoman asukkaille ja
maanomistajille yhtiön järjestämissä tilaisuuksissa
on ollut poikkeuksellisen arroganttia.
LUOMANLAHDEN RANNAN KUNNOSTAMINEN
KYLÄLÄISTEN KÄYTTÖÖN
Kyläyhdistys on käynnistänyt suunnittelun Luomanlahdella sijaitsevan heikkokuntoisen laiturin
kunnostamiseksi kyläläisten käyttöön. Alueella on
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kunnan omistama tontti, jonka vieressä on useiden luomalaiskiinteistöjen yhteisomistuksessa
oleva rantatontti huonokuntoisine laitureineen.
Talkoolaisia kaivataan! Kyläyhdistys kertoo kotisivullaan asiasta tarkemmin hankkeen edistyessä.
KULTTUURIKYLÄ LUOMA!
Kyläyhdistyksen kulttuuritoimikunta on käynnistänyt kunnianhimoisia projekteja Hvitträskin taiteilija-ateljeen tuomiseksi aiempaa laajemmin kaikkien tietoisuuteen. Jo paikka sinänsä on omiaan
houkuttelemaan vierailijoita, mutta Hvitträskiin
voidaan perustellusti liittää paljon muitakin ja erilaisia tapahtumia. Kyläyhdistys uskoo, että suunnittelussa olevat hankkeet tuovat näkyvyyttä ja
tunnettuutta kylälle – myönteisesti. Tunnettuus ja
leimautuminen ”kulttuurikylä Luomaksi” on myös
omiaan turvaamaan suunnitelmalta tuhota kylän
kulttuurimaisemia teollisuusalueilla.

– Tulemme lähitulevaisuudessa kertomaan kyläläisille tosi upeita asioita! Ja toivomme innokasta
osallistumista kaikkiin tapahtumiin.
Ja on hyvä pitää mielessä, että vuosi 2023 on Luomalle ja luomalaisille aivan erityinen vuosi: Eliel
Saarisen – Hvitträskin luojan – syntymästä tulee
kuluneeksi 150 vuotta! Niinpä mottona vuonna
2023: ”Luoma maailman kartalle!”

KYLÄJUHLAT LUOMALAISILLE
Pandemia-aikana Luoman kylän yhteiset tapahtumat ovat ilmeisistä syistä jääneet vähiin. Rokotuskattavuuden lisääntyessä Kyläyhdistys on rohkaistunut järjestämään KYLÄJUHLAN 22. päivä tammikuuta todennäköisimmin Luoman Ljusdalassa! –
Merkitse aika kalenteriisi jo nyt! Vietämme samalla Luoman Kyläyhdistyksen 20-vuotisjuhlia!
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