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MUISTUTUS MASALAN OSAYLEISKAAVAAN 

 

Masalan osayleiskaavaan (OYK) osalliseksi todettuna organisaationa Luoman Kyläyhdistys jättää Masalan 

yleiskaavaehdotuksesta seuraavan muistutuksen. 

1. Muistutus Masalan OYK:n alueesta 

Masalan OYK:n osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) hyväksyttiin yhdyskuntatekniikan lauta-

kunnassa 21.11.2013, jolloin sille vahvistettiin suunnittelualue. Vastaavasti Luoman OYK:n OAS hy-

väksyttiin 21.1.2016, jolloin sille vahvistettiin suunnittelualue. Tuolloin Masalan ja Luoman OYK:jen 

suunnittelualueiden rajat noudattivat toinen toisiaan. – Rajat eivät tosin toteuta kylien välistä perin-

teistä rajaa. Kaavoittaja on siirtänyt Luoman kylän alueesta merkittäviä alueita Masalan OYK:n suun-

nittelualueeseen. 

Masalan OYK:n valmisteluaineistoa käsiteltiin ja se hyväksyttiin yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 

vuoden 2017 aikana, jolloin suunnittelualuetta laajennettiin Luoman kylän alueelle seuraavasti: 

- Masalantien etelä/itäpuolella alue laajeni radan viertä Luomankujaan asti (Masalantien ja 

Luomakujan risteyksessä pohjoiseen avautuva asuinkiinteistö näyttää olevan Masalan suun-

nittelualueella). Alue rajautuu Luomankujaa pitkin KehäIII:lle, jonka reunaa se etenee aina 

ranta-alueella kunnan omistuksessa olevan tontin länsirajan reunan suuntaisesti Luoman-

lahteen. 

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyi Masalan OYK:n tarkistetun OAS:n kokouksessaan 

26.8.2021. Siinä Masalan OYK:n suunnittelualuetta laajennettiin edelleen Luoman OYK:n OAS:ssa 

hyväksytylle suunnittelualueelle luoteeseen: 

 

- Vitträsk-järven rannalla sijaitsevat Kvarnvikenin pienvenesatama ja uimaranta lisättiin alu-

eeseen. 

  

Masalan OYK:n suunnittelualueen laajennukset ovat merkittäviä Luoman kylän ja sen asukkaiden 

kannalta. Viimeisin laajennus ja sen perustelut antavat olettaa, että kunta suunnittelee Luoman ky-

läläisten aikanaan talkootyönä valmistelemia ja ylläpitämiä virkistysalueita (pienvenevalkama, uima-

ranta) tulevan Suur-Masalan asukkaiden tarpeisiin.  

 

Vastaavasti Luoman kylän maanomistajia, joiden yhteisomistuksessa on kunnan palstan naapurina 

sijaitseva Luomanlahden rantapalsta, ihmetyttää, miksi Masalan OYK:n suunnittelualue laajenee 

Luomanlahden rannalla: luomalaisten perinteinen merenrantayhteys siirretään osaksi Suur-Masa-

lan maankäytön suunnittelua.  

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta vahvisti 29.9.2021 Masalan OYK:n ehdotuksen vietäväksi edelleen 

kunnanhallituksen käsittelyyn. Ehdotuksen suunnittelualue ei kuitenkaan ole sama, kuin yhdyskun-

tatekniikan lautakunnan aiemmin kokouksissaan laajentama OAS:n suunnittelualue. Rantaradan ja 

Kehä III:n välinen alue rajautuen pohjoisessa Luomankujaan ei ole Masalan OYK -ehdotuksessa, 

vaan alue on rajattu sen ulkopuolelle, se on jäänyt ”valkoiseksi alueeksi”: se on osa suunnittelualu-

etta ilman sille osoitettua maankäyttöä. 
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Luoman Kyläyhdistys alueensa asukkaiden ja maanomistajien edustajana ei voi hyväksyä, että  

 

- Luoman OAS:ssa vahvistettu suunnittelualue pienenee voimakkaasti Suur-Masalaksi suunnitel-

lun lähialueen ylimitoitetun asukasmäärän tarpeiden tyydyttämiseksi. 

 

- Luomalaisten talkootyönä valmistelema ja ylläpitämä kylän virkistysalue (venevalkama ja uima-

ranta) Vitträskin rannalla ja Luomanlahden rannan yhteinen laiturialue osoitetaan kunnan toi-

mesta Suur-Masalan asukkaiden käyttöön. 

 

- Luoman kylän keskeisiä alueita Luoman toistaiseksi lakkautetun Luoman seisakkeen ympäris-

töstä Masalan suuntaan otetaan Masalan OYK:n suunnittelualueeksi, mutta alueelle ei osoiteta 

mitään maankäyttöä. Kunnan toiminta antaa aiheen olettaa, että kunnalla on olemassa maan-

käyttösuunnitelmia, joita ei haluta julkisuuteen. 

  

Luoman Kyläyhdistys vaatii, että Masalan OYK:n suunnittelualueen laajennukset Luoman OYK:n 

OAS:ssa vahvistetulle suunnittelualueelle perutaan ja Masalan asuinalueita kehitetään niiden omilla 

luontaisilla alueillaan. Kun Masalan alueelle suunnitellun asukasmäärän tarvitsemaa virkistysaluei-

den tarvetta ei Masalan omalla alueella kyetä osoittamaan, on se osoitus siitä, että Suur-Masalan 

asukasmäärätavoitteet ovat ylimitoitettuja. Masalan osayleiskaavaa on kevennettävä pientalovaltai-

semmaksi. Esimerkiksi Suvimäki-Majvikin jo hyväksytyn asemakaavan ylimitoitettuja kerrostalomer-

kintöjä Kehä III:n melualueella on muutettava radikaalisti ja alueen painopiste suunnattava pienta-

lovaltaiseksi. Alue kuuluu osana Luoman kylän perinteiseen alueeseen, jossa pientalot dominoivat.  

 

Samanaikaisesti Luoman Kyläyhdistys toistaa monesti esittämänsä vaatimuksen siitä, että Luoman 

OYK:n valmistelun välitön eteneminen käynnistetään. Kunnan kaavoitus ei voi perustella OYK:n vii-

västyttämistä raskaan raideliikennevarikon mahdollisella sijoittumisella suunnittelualueelle: kunta 

on selkeästi päättänyt, että varikkoa ei alueelle tule, kunta ajaa korkeimmassa hallinto-oikeudessa 

varikkoaluemerkinnän poistoa Uusimaa 2050 -maakunta-kaavasta ja lisäksi kunnalla on alueellaan 

kaavoitusmonopoli.  

 

Luoman Kyläyhdistys haluaa vaatimustensa tueksi todeta, että kunnan kaavoittajien toiminta Masa-

lan ja Luoman alueilla on johtamassa ja johtanut tilanteeseen, missä luomalaisten luottamus ja usko 

virkamiesten tasapuoliseen toimintaan – ja yleensä toimintaan kuntalaisten parhaaksi - on hävin-

nyt. Kyläyhdistyksen tehtävänä on edistää kyläläisten hyvinvointia; uskoa hyvään tulevaisuuteen 

sekä oman asuinalueen myönteiseen kehittymiseen.  

 

2. Muistutus suurjännitekaapelin linjauksesta Kolabackenista Masalan kylän läpi  

 

Masalan OYK-ehdotuksessa esitetään Espoosta Kolabackeniin suunnitellun suurjännitevoimajohto-

parin, 2*400 kV, maakaapelilinjausta Masalan kylän läpi rantaradan viereen Masalantien puolelle.  

 

Luoman Kyläyhdistys korostaa, että 

A. Yhdyskuntatekniikan lautakunnan kokouksessa 17.6.2021 käsiteltiin Kolabackenin asemakaavaa ja 

sen yhteydessä hyväksyttiin seuraava ponsi: 
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”Lautakunta toivoo, linjausta tehtäessä, että datakeskuksen 2 x 400 kV:n korkeajännite-

maakaapelin linjaus Espoon sähköasemalta Masalan datakeskukselle toteutetaan turvalli-

suusperiaatteen mukaisesti riittävän etäällä omakotitalokiinteistöistä ja erityisesti Masalan 

Sundsbergintien ja Espoon rajan välisellä matkalla sijoittumaan rautatien ja Kehä III:n vä-

liin.” 

 

 

B. Kirkkonummen kunnanhallituksen kokouksessa käsiteltiin Kolabackenin asemakaavaa 21.6.2021: 

 

”Kunnanhallitus päätti yksimielisesti 

… evästää jatkosuunnittelua siten, että datakeskuksen 2 x 400 kV:n korkeajännite-

maakaapelin linjaus Espoon sähköasemalta Masalan datakeskukselle toteutetaan 

turvallisuusperiaatteen mukaisesti riittävän etäällä omakotitalokiinteistöistä ja eri-

tyisesti Masalan Sundsbergintien ja Espoon rajan välisellä matkalla sijoittumaan 

rautatien ja Kehä III:n väliin.” 

 

 

C. Kirkkonummen kunnanvaltuuston kokouksessa 30.8.2021 käsiteltiin Kolabackenin asemakaavaa ja 

tehtiin päätös: 

 

”Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti seuraavilla lisäyksillä: 

Jatkosuunnittelu on tehtävä siten, että datakeskuksen 2 x 400 kV:n korkeajännite-

maakaapelin linjaus Espoon sähköasemalta Masalan datakeskukselle toteutetaan 

turvallisuusperiaatteen mukaisesti riittävän etäällä asuinkiinteistöistä ja erityisesti 

Masalan Sundsbergintien ja Espoon rajan välisellä matkalla sijoittumaan rautatien 

ja Kehä III:n väliin.” 

 

D. Masalan osayleiskaavaehdotus oli käsiteltävänä yhdyskuntatekniikan lautakunnan kokouksessa 

29.9.2021. Asiasta tehdyssä päätöksessä todetaan mm:  

”Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti 

 

Datakeskuksen 2 x 400 kV:n korkeajännitemaakaapelin linjaus Espoon sähköase-

malta Masalan datakeskukselle siirretään turvallisuusperiaatteen mukaisesti Masa-

lan keskustan osalta Sundsbergintien ja Kaava-alueen rajan välisellä matkalla sijoit-

tumaan rautatien ja Kehä III:n väliin” 

 

 

Kunnan päätöksentekoelimet ovat neljään kertaan tehneet joko päätöksen, evästyksen tai ponnen, 

joissa yksiselitteisesti todetaan, että ko. maakaapeli tulee sijoittaa rantaradan ja Kehä III:n väliseen 

maastoon. Näistä päätöksistä, ponsista ja evästyksistä huolimatta Masalan OYK-ehdotuksessa edel-

leen kaapeli kulkee radan ja Masalantien välisellä alueella. Kunnan virkamiehet eivät Masalan OYK-

ehdotusta valmistellessaan ole lankaan ottaneet huomioon kunnan päätöksentekoelinten päätök-

siä. Tämä on vastoin kaikkea kunnallisdemokratiaa ja hallinnon normaalia laillista toimintaa.  

 

Asian tekee erittäin vakavaksi se, että kyse on kunnan asukkaiden terveysturvallisuudesta. Maakaa-

pelilinjaus, joka Masalan OYK-ehdotuksessa esitetään, on osa Fortum Power and Heat Oy:n 



 Luoman Kyläyhdistys - Kirkkonummi ry 

 Bobäcks Byaförening - Kyrkslätt rf   12.12.2021 

 

4 
 

maakaapelisuunnitelmaa. Yhtiö suunnittelee sitä olemassa olevan asutuksen keskelle Masalan, Luo-

man ja Mankin kylien läpi ja pientalokiinteistöjen pihojen poikki. Hanke olisi ensimmäinen Pohjois-

maissa maahan kaivettu suurjännitevoimajohto. On tunnustettu tosiasia, että magneettikentille al-

tistuminen aiheuttaa leukemiaa1. Vaikka vaikutusmekanismia ei toistaiseksi tunneta, asiantuntijoi-

den kannanotot on otettava vakavasti. Fortum Power and Heat Oy toteaa hankkeen olevan yleis-

hyödyllinen sen ilmastovaikutusten vuoksi. Kunta on yhtynyt tähän näkemykseen kritiikittä. Yhtiö 

on käynnistänyt kirkkonummelaisiin maanomistajiin kohdistuvat lunastustoimet lakiin ”kiinteän 

omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta (603/77)” perustuen. Mainitusta hankesuunni-

telmasta järjestettiin sanotun lain mukainen kuulemiskokous Kirkkonummella 24.11.2021.  

Mainitun lain 4§ toteaa:   

”Lunastaa saadaan, kun yleinen tarve sitä vaatii. Lunastusta ei kuitenkaan saa panna toi-

meen, jos lunastuksen tarkoitus voidaan yhtä sopivasti saavuttaa jollain muulla tavalla 

taikka jos lunastuksesta yksityiselle edulle koituva haitta on suurempi kuin siitä yleiselle 

edulle saatava hyöty.” 

Fortum Power and Heat Oy ei ole Kirkkonummen kunnalle kiistatta osoittanut, että yleinen tarve 

vaatii hankkeen toteuttamista. Ympäristö/ilmastosyiden tai työpaikkojen luonnin ylimalkaiset mai-

ninnat ilman selkeitä hiilitase- ja työllisyyslaskelmia eivät riitä perustelemaan hankesuunnitelman 

yleishyödyllisyyttä. Hanke näyttää voimakkaimmin tukevan itse yhtiön liiketoimintaa: se myy ensin 

energiayhtiönä sähkön datakeskukseen ja sen jälkeen saman energian tuottaman hukkalämmön 

edelleen mm. Kirkkonummen kunnalle. 

Fortum Power and Heat Oy ei ole myöskään kiistatta osoittanut Kirkkonummen kunnalle, että han-

kesuunnitelman tarkoitusta ei voi saavuttaa vaihtoehtoisella tavalla. Yhtiön suullinen ilmoitus Kirk-

konummen kunnalle siitä, että pohjoiset kaapelireitit ovat asutuksen vuoksi ”liian ahtaita”, ei ole 

ilman yksityiskohtaista selvitystä riittävä osoitus vaihtoehdottomuudesta. – Myös reitti, jolle nyt lu-

nastuslupaa haetaan, on asutuksen keskellä ja ilmeisimmin ”liian ahdas”.  

Rantaradan korjauksen yhteydessä vuonna 2018 Maanmittauslaitos lunasti radanvarren asukkaiden 

kiinteistöiltä kapeahkon maakaistaleen. Samassa yhteydessä Maanmittauslaitos ilmoitti, että ”rau-

tatien suojelualue ulottuu 30 m kummallekin puolelle raiteen keskilinjasta. Suojelualueelle ei saa 

ilman radanpitäjän suostumusta rakentaa uusia rakennuksia tai laitteita, josta tai jonka käytöstä voi-

aiheutua vaaraa raideliikenteen turvallisuudelle taikka haittaa radanpidolle.” On ilmeistä, että 

2*400kV:n suurjännitevoimajohto sähköistetyn rantaradan suojelualueella on Maanmittauslaitok-

sen edellä toteama ”laite, josta voi aiheutua vaaraa”.  Samalla alueella sijaitsee myös muita maa-

kaapeleita ja mm. kunnan vesijohto. Fortum Power and Heat Oy ei ole pyynnöistä huolimatta esittä-

nyt selvityksiä, jotka osoittaisivat, että 2*400 kV:n suurjännitemaakaapeli mahtuu radanpidon kan-

nalta turvallisesti ja asukkaiden kannalta terveysturvallisesti suunnitellulle alueelle.    

Fortum Power and Heat Oy:n suullinen ilmoitus Kirkkonummen kunnalle siitä, että Natura-alueen 

suojeluarvot eivät mahdollista maakaapelin linjausta Natura-alueella ja/tai meren lahden pohjaa 

pitkin Kolabackenin suuntaan ei ole riittävä osoitus vaihtoehdottomuudesta.  ELY-keskus, jonka 

 
1 1970-luvun loppupuolelta lähtien on julkaistu yli 25 väestötutkimusta, joiden yhteisanalyysit viittaavat siihen, että 
voimajohdon läheisyydessä lasten leukemia voisi lisääntyä, kun magneettivuontiheys ylittää 0,4 µT. Maailman terveys-
järjestön syöväntutkimuskeskus IARC on luokitellut magneettikentät mahdolliseksi syöpää aiheuttavaksi tekijäksi. (Duo-
decim: Terveyskirjasto) 
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tehtävä on huolehtia suojeltujen luonnonarvojen säilymisestä ei ole lausunut asiasta, eikä selvitystä 

hankeen vaikutuksista Natura-alueen luontoarvoihin ole tehty.  

Fortum Power and Heat Oy ei myöskään ole osoittanut Kirkkonummen kunnalle tutkineensa mitään 

sellaisia, pidempiä kaapelointireittejä edellyttäviä hankkeita, jotka kulkisivat terveysturvallisuuden 

kannalta riittävän kaukana olemassa olevasta asutuksesta.  

Fortum Power and Heat Oy ei myöskään ole selvittänyt rantaradan ja Kehä III:n välisen alueen käyt-

tökelpoisuutta maakaapelin sijoittamiselle. Yhtiö on perustellut tämän vaihtoehdon toteuttamiskel-

vottomuutta Kirkkonummen kunnalle sillä, että Helsingin seudun lähijunaliikennettä palveleva huol-

tovarikko mahdollisesti sijoittuisi alueelle. – Alueesta ei ole tehty juridisesti sitovaa maavarausta, 

joka olisi toimitettu tiedoksi maanomistajille. Kirkkonummen kunta ja laaja joukko asianosaisia ta-

hoja ovat vedonneet järeän raideliikenteen varikkomerkinnästä Uusimaa 2050 -maakuntakaavassa 

korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Asian käsittely asiasta alkanee ensi vuonna. – Kunnalla on katego-

rinen kaavamonopoli, eikä kunta tekemiensä päätösten mukaisesti tule kaavoittamaan varikkoa alu-

eelle. 

Fortum Power and Heat Oy on ilmoittanut Kirkkonummen kunnalle, että ELY-keskus on evännyt 

kaapelin asennuksen Espoonlahden pohjukkaan. Maanomistajat kysyivät asiasta ELY-keskukselta. 

Yhtiö ei ole jättänyt ELY-keskukselle hakemusta kaapelin asentamiseksi Espoonlahden pohjaan eikä 

ELY-keskus ole kirjallisesti ilmoittanut yhtiölle, että kaapelia ei saa asentaa Espoonlahden pohjaan. 

 

Keskeistä ovat terveysturvallisuuteen liittyvät asiat. Fortum Power and Heat Oy on ilmoittanut, että 

kaapelin aiheuttaman magneettivuon tiheyden terveysturvallisuusraja 0,4 µT (mikroteslaa) saavu-

tetaan 6,8 metrin etäisyydellä kaapelin keskipisteestä2. Yhtiö sanoo tehneensä laskelmat STUKin val-

vonnassa. Yhtiön teettämässä maakaapelia koskevassa ympäristöselvityksessä kuitenkin todetaan, 

että STUK suosittelee terveysturvallisuusrajaksi 20 metriä. – Lähin ympärivuotisesti asuttu asuinra-

kennus sijaitsee 7 metrin päässä yhtiön kaavailemasta kaapelireitistä ja vain n. 20 metrin päässä ju-

naradasta, siis rautatien suojelualueella. Tuohon väliin Fortum Power and Heat Oy suunnittelee 

asentavansa maakaapelin terveysturvallisesti.  

Fortum Power and Heat Oy:n hankkeen ympäristöselvityksessä on kuvio 1,5 metrin syvyydessä ole-

van suurjännitemaakaapelin magneettivuon tiheyden jakautumisesta etäisyyden funktiona maakaa-

pelin keskipisteestä. Tästä kuviosta yhtiö on tulkinnut edellä mainitun 6,8 m rajan. Yhtiö on näyttä-

nyt tiedotustilaisuuksissaan maanomistajille 10 kpl uusia vastaavanlaisia kuvioita, jotka kuvaavat eri 

syvyyksissä olevien kaapelien vastaavaa jakautumaa. Yhtiön mukaan kuvat on saatu valitun kaape-

linvalmistajan toimesta. Maanomistajat selvittivät maakaapelin valmistajan piirtäneen kuviot For-

tum Power and Heat Oy:n alihankkijan ilmoittamien perustietojen mukaan: kuvioiden piirtäjä ei ole 

ollut tietoinen, mihin tarkoitukseen ne laadittiin. STUKilla ei näytä olleen mitään tekemistä näiden 

kuvioiden laadinnassa, eikä niiden tuloksia ole perusteltua soveltaa olosuhteisiin, joita ei ole selvi-

tetty.  

Kaikki mainitut kuviot esittävät yksittäisen tai rinnakkain samassa tasossa olevien maakaapeleiden 

aiheuttamaa magneettivuota. Fortum Power and Heat Oy on kertonut asentavansa kaapelit 

 
2 Ja Masalan osayleiskaavan selostuksessa turvallisuusraja supistuu edelleen, s. 64: ”Kaavamääräyksen mu-

kaan…Rakennuksia ei saa rakentaa 4 metriä lähemmäksi kaapelin keskilinjaa.”!  
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teknisitä syistä kolmiomaisesti, jolla saavutetaan tiettyjä etuja. Maanomistajien tekemien selvitys-

ten mukaan magneettikenttä maanpinnassa vaimenee tässä kolmioasennuksessa kuitenkin kauem-

pana kaapeleiden keskipisteestä kuin samassa tasossa olevien kaapeleiden. Vastaavasti kaapelin 

keskipisteessä maanpinnan tasolla magneettivuon tiheys on yhden kaapelin asennukseen verrat-

tuna alhaisempi.  Kuviot eivät siten edes kuvaa sitä kaapelin asennustapaa, jota maanomistajille on 

esitelty. – Tiedossa ei ole, onko yhtiö esitellyt näitä samoja kuvia myös kunnan virka- ja luottamus-

miehille päätöksenteon pohjaksi. 

Fortum Power and Heat Oy on myös kertonut tehneensä magneettivuon tiheysmittauksia Finngri-

din muuntoasemalla Itä-Helsingissä ”STUKin valvonnassa”. Tuloksia näistä mittauksista ei pyyn-

nöistä huolimatta ole saatu. STUKin ilmoituksen mukaan muuntoasemalta alkavan lyhyen maakaa-

pelin olosuhteet eivät vastaa Kirkkonummen olosuhteita eikä kaapeliasennus ole Kirkkonummelle 

suunnitellun kolmioasennuksen mukainen.  

Fortum Power and Heat Oy ei ole antanut hankesuunnitelmastaan sellaista luotettavaa tietoa Kirk-

konummen kunnalle, jonka todenmukaisuuden kunta voisi tarkistaa. Kyse on viimekädessä kunta-

laisten terveysturvallisuudesta. Siksi on välttämätöntä, että kunta siirtää 2*400 kV:n maakaapelin 

kulkemaan Masalan osayleiskaavassa rantaradan ja Kehä III:n väliselle alueelle terveysturvallisuu-

den varmistamiseksi. – Haluamme muistuttaa, että osayleiskaavan tultua hyväksytyksi, se on juridi-

sesti sitova dokumentti, jonka sisältöön eri toimijat, myös Fortum Power and Heat Oy, tulevat pe-

rustamaan omaa toimintaansa.    

YK, Euroopan Unioni ja Suomen laki tuntevat käsitteen varovaisuusperiaate, josta STUKn julkaisu 

”Sähkömagneettiset kentät terveysriskinä” toteaa mm.:   

”Sähkömagneettisia kenttiä koskevat altistumisrajat ovat riskinhallinnan keskeinen lähtö-

kohta. Ongelma on kuitenkin siinä, että ei ole täyttä varmuutta siitä kuinka paljon altistu-

mista pitäisi rajoittaa, koska tutkimustieto on osin puutteellista ja kenttien biologiset vaiku-

tusmekanismit ovat hyvin monimutkaisia. Tämä tilanne on varsin tyypillinen monille ympä-

ristön terveysriskeille.  

Varovaisuusperiaate lähtee siitä, että monia riskejä on syytä rajoittaa etukäteen, vaikka riit-

tävää tietoa niiden haitallisesta vaikutuksesta ei vielä olisi. Varovaisuusperiaate on paikal-

laan silloin, kun on tieteellisillä perusteilla mahdollista olettaa, että riski on olemassa ja siitä 

voi koitua vakavia ja pysyviä seurauksia ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille.” 

STUK säteilyturvallisuusviranomaisena suosittelee siis varovaisuusperiaatteen soveltamista hank-

keissa, joissa riski ihmisten terveydelle on olemassa. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan tervey-

den ja hyvinvoinnin edistäminen on kuntien perustehtävä. – Varovaisuusperiaatetta tulee noudat-

taa myös Kolabackenin maakaapelilinjauksen osalta; kaavaluonnoksen kaapelilinjaus ei näitä vaati-

muksia noudata. 

3. YHTEENVETO 

 

Luoman Kyläyhdistys edellyttää, että Masalan OYK-ehdotuksessa 

 

• suunnittelualue rajataan uudestaan Luoman ja Masalan kylien välillä kunnioittaen his-

toriallisia kylärajoja 

• suunnittelualueen asukasmäärätavoitteita alennetaan merkittävästi 
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• suunnittelualueen kerrostalopainotteisuutta vähennetään pientaloalueita lisäämällä 

niin, että vain Masalan ydinkeskustassa (C-alue) kerrostalot mahdollistuvat 

• Kolabackeniin Espoosta kulkeva maakaapelireitti osoitetaan radan ja Kehä III:n väliselle 

alueelle.  

 

Luomassa 12. päivänä joulukuuta 2021 
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Hallitus - Styrelsen 


