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LUOMAN KYLÄYHDISTYS, HALLITUS 

KOKOUKSEN 1/22 PÖYTÄKIRJA 
 
 
Aika:   Tiistai 11.1.2022 klo 19.33-21:41 
Paikka:  Etäyhteys (Teams)  
Osallistujat: Ahlsten Erkki, Bondestam Mårten, Ehrnrooth Georg, Haapanen 

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

 
 

 1. Kokouksen avaus 
Saari avasi kokouksen klo 19:33 ja ilmoitti, että vuoden luomalaiseksi on valittu 
Hannu Valtanen, joka on toiminut useita vuosia erittäin ansiokkaasti kylän ja 
kyläläisten hyväksi. Valtanen kiitti huomionosoituksesta. 
 
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 
Päätettiin hyväksyä kokouksen 8/2021 pöytäkirja. Kokouksen 9/2021 pöytäkirja 
käsitellään seuraavassa kokouksessa. 

 
 5. Rautatievarikko 

Ympäristölaki Oy:ltä saadun tiedon mukaan KHO käsittelee kyläyhdistyksen 
valituslupahakemuksen ensimmäisenä istuntopäivänään tammikuussa 2022. 
 
Pääkaupunkiseudun junakalusto Oy:ltä on tullut vastaus 14.11.2021 sille 
lähetettyyn kirjeeseen. Kyläyhdistyksen huomioihin yhtiö on vastannut todeten, että 
”Varsinainen ympäristövaikutusten arviointi tehdään seuraavissa 
suunnitteluvaiheissa, kun sijaintivaihtoehdot ovat tarkentuneet.” Todettiin, että 
saadun vastauksen perusteella tulevassa suunnittelutyössä tuskin pidetään kovin 
tiiviisti yhteyttä asukkaisiin. Todettiin, että kyläyhdistyksen on syytä yrittää luoda 
toimiva yhteys Anna-Kaisa Kauppiseen, joka edustaa suunnittelutyössä 
Kirkkonummen kuntaa. 
 
Saari on saanut tiedon, jonka mukaan Lauri Solismaa Geologian 
tutkimuskeskuksesta (GKT) on laatinut julkaisua ”Happamien sulfaattimaiden 
kansallinen ohje rakennushankkeisiin”. Todettiin, että Sakari Niemelä täydentää 
kyläyhdistyksen valitusta julkaisun tietojen perusteella, mikäli julkaisu valmistuu 
ennen oikeuden ratkaisua. 
 
Bondestam kertoi löytäneensä Hvitträskin rannalta helmisimpukan kuoria. 
Todettiin, että asia on syytä saattaa ympäristönviranomaisten tietoon.  
 
Todettiin, että kyläyhdistys on tällä haavaa tehnyt voitavansa varikon 
vastustamiseksi. 
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 6. Maakaapeliasia 
Todettiin, että asian eteneminen on nyt pitkälti Fortumin käsissä, joka on laatimassa 
lisäselvityksiä mm. kaapelin terveysturvallisuuteen liittyen. Fortumin tutkimukset ja 
lisäselvitykset valmistunevat alkuvuonna 2022, jonka jälkeen Fortum hakee 
valtioneuvostolta lunastuslupaa hankkeen toteuttamisen aloittamiseksi. 
Lunastuslupahakemukseen liitetään asianosaisten maanomistajien kirjalliset 
mielipidelausumat, jotka on toimitettu Maanmittauslaitokselle 31.12.2021. 
Kyläyhdistyksen laatima lausuma on toimitettu myös suoraan Fortumille. Työ- ja 
elinkeinoministeriöltä on tiedusteltu, kuullaanko maanomistajia ennen 
lunastuslupapäätöstä. Yksiselitteisen myönteistä vastausta kysymykseen ei ole 
saatu.  
 
ELY-keskus odottaa Fortumin lisäselvityksiä YVA-menettelyn tarpeellisuuden 
selvittämiseksi. Lakimies Sakari Niemelä on jättänyt ELY-keskukseen vaateen YVA-
menettelyn suorittamisesta kaapelihankkeessa. 
 
Kunnanhallituksen kokouksesta 25.10. tehtyä muistutusta käsitellään 
kunnanhallituksessa 17.1. Asian esittelevät kunnan lakimies Taija Rönnberg ja vt. 
hallintojohtaja Hannu Sorvari. Muistutuksen aiheena on tapa, jolla kunnanhallitus 
päätti maakaapelin sijoittamisesta Masalantien ja radan väliin selvästi puutteellisten 
tietojen varassa. Muistutuksessa huomautetaan, että kunnanhallituksella ei asiasta 
päättäessään ole ollut käytettävissä asiamukaisia dokumentteja kaapelin 
terveysturvallisuuteen liittyen. Kuntaan on jätetty 26.11. asiakirjapyynnöt näistä 
sekä kaapelin muista reittivaihtoehdoista ja niiden hylkäämisperusteista, mutta niitä 
ei ole saatu.  
 
Keskustelussa todettiin, että vaikka kyläyhdistys on tehnyt asiassa paljon, se voisi 
vielä yrittää jouduttaa Fortumin selvitysten saantia joko kannustamalla ELY-
keskusta vaatimaan päätöksenteon edellyttämiä tietoja, tai vaatimalla niitä itse 
kirjallisesti. 

 
 7. Masalan osayleiskaavaehdotus 

Kyläyhdistys on tehnyt Masalan osayleiskaavaehdotuksesta muistutuksen, jossa 
esitetään (1) suunnittelualueen rajojen uudelleentarkastelua siten, että ne 
kunnioittaisivat Luoman ja Masalan kylien historiallisia kylärajoja, (2) 
suunnittelualueen asukasmäärätavoitteiden ja kerrostalopainotteisuuden 
vähentämistä sekä pientaloalueiden lisäämistä ja (3) Fortumin maakaapelireitin 
osoittamista junaradan ja Kehä III:n väliselle alueelle.  
 
Osa maanomistajista on tehnyt omat muistutuksensa ja neljä maanomistajaa tilasi 
yhdessä lakimies Sakari Niemelältä muistutuksen kaapelireittiä koskien. 
 
Toikka kertoi Sjövikin asukkaiden huomanneen, että osa asuinalueesta oli muutettu 
asemakaava-alueeksi. Lisäksi vanhan höyrylaivalaiturin läheisestä peltoalueesta 
osa oli lohkaistu asemakaava-alueeseen huolimatta siitä, että osa alueesta oli 
merkitty maisemallisesti arvokkaaksi alueeksi. Asukkaat olivat laatineet 
kaavaehdotukseen muistutuksia, kutsuneet kaavoittaja Elina Virtasen käymään ja 
esittäneet hänelle perusteita sille, ettei kyseisiä alueita muutettaisi asemakaava-
alueeksi. Bondestam kertoi Masalan osayleiskaavaan liittyvistä arvioistaan liittyen 
mm. viheralueisiin ja rantaviivan käyttöön. Todettiin, että kyläyhdistys voi tehdä 
aloitteita rannan käytön kehittämisestä vain yhteiseen ranta-alueeseen oikeuden 
omistavien kiinteistöjen omistajien myötävaikutuksella. 
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 8. Yhteydenotot Uudenmaan liittoon 
Uudenmaan liiton hallitus päätti kokouksessaan 20.12.2021 omasta lausunnostaan 
Masalan osayleiskaavaehdotuksesta. Kyläyhdistys toimitti oman lausuntonsa 
kaavasta jaettavaksi liiton hallituksen jäsenille. Pyrkimyksenä oli esittää, että 
Uudenmaan liitto olisi huomioinut omassa lausunnossaan kyläyhdistyksen 
näkemyksiä liittyen etenkin maakaapeliasiaan. Liiton hallitus ei kuitenkaan 
sähköpostiongelmasta johtuen saanut eikä voinut huomioida kyläyhdistyksen 
kirjettä. 
 
Valtasen saaman tiedon mukaan kirje jaettiin liiton hallituksen jäsenille kokouksen 
jälkeen. Päätettiin selvittää mahdollisuuksien mukaan, onko kirje todella tavoittanut 
liiton hallituksen jäsenet vai ei. Jos ilmenee, ettei kirjelmä ole tavoittanut hallitusta, 
se voidaan toimittaa uudestaan. 
 
Todettiin, että Uudenmaan liiton hallitus tuskin käsittelee lausuntoaan uudelleen, 
sillä liitosta saadun tiedon mukaan liiton kaavalausunto ei ole väylä osallisille 
vaikuttaa itse kaavan laadintaan, vaan lähinnä liiton näkemys maakuntakaavan 
ohjaussuhteesta kuntakaavaan. 

 
 9. Pienkeräys/Rahankeruu varikkovastustus  

Rahankeräystilin saldo 31.12.2021 oli 7.575,44 euroa. Ympäristölaki Oy:n lasku 
7.440 € on maksettu kyläyhdistyksen käyttötililtä. Kyläyhdistyksen hallitus on 
aiemmin päättänyt, että yhdistys rahoittaa varikkovalitusta käyttövaroistaan 2.000 
eurolla. Kulujen jälkeen varikkovastustustilin saldoksi jää 1.274,84 euroa. Päätettiin 
jättää summa varikonvastustustilille. 

 
 

 10.Rahankeruulupa kylän yhteishyödyllisiin asioihin 
Lupahakemus on jätetty ja lupa saadaan näillä näkymin maalis-huhtikuussa. 

 11.Kyläjuhlat 
Kyläjuhlat 22.1.2022 perutaan pandemiatilanteen vuoksi, samoin kaavailtu 
yhteistyötempaus 19.1. K-market Masalan kanssa. 
 

 12.Luomalainen - kylälyhdistys tiedottaa 
Keskusteltiin sisältöehdotuksista seuraavaan numeroon. Keskustelussa 
mainittiin seuraavaa: 

  Jäsenmaksut 2022 

  Kysely halukkuudesta erilaisiin yhteishankintoihin (esim. aurinkopaneelit ja 
ilma- tai maalämpöpumppujärjestelmät) 

  Tietoa kyläyhdistyksen telttojen, pöytien ja penkkien vuokrauksesta ja 
hinnoista 

  Muistutus kyläavustajan työaikojen varaamisesta 

  Luomalaisten yritysten esittelyt 
 
Todettiin, että Luomalainen on syytä edelleen jaella monisteena, vaikka painatus 
maksaa noin 500 euroa (600 kpl). Todettiin, että K-market Masala olisi kiinnostunut 
ilmoittamaan Luomalaisessa.  

 
 15.Kvarnviken  
Rannan vuokrasopimus kunnan kanssa on uusittava. Valtuutettiin Ahlsten ja Saari 
hoitamaan asiaa kunnan kanssa.  
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Rantaa on myös kunnostettava. Keväällä pidetään rannan siivoustalkoot. Uima-
rannan hiekka haravoitava ja kunta on luvannut kaataa rannalta muutamia veteen 
nojaavia puita. Myös venerannan poijuja on uusittava ja korjattava. 

 
 16.  Luomankujan sulkemista koskeva hallinto-oikeuden päätös 
Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt kyläyhdistyksen valituksen liittyen Luomanku-
jan tasoristeyksen sulkemiseen. Valituslupahakemus ja valitus korkeimpaan hallin-
to-oikeuteen tulisi jättää viimeistään 31.1. ja valituksen hinta on 530 €.  
 
Mahdollinen valitus voitaisiin tehdä hallinto-oikeuteen jätetyn valituksen pohjalta. 
Keskustelussa todettiin, että valituksen jättämistä puoltavat muun muassa kylän ja-
kamisen johdonmukainen vastustaminen, seisakkeen uudelleen avaamisen mah-
dollisuuden säilyttäminen, varikkohankkeen torjuminen sekä korvaaviin tieyhteyksiin 
liittyvät puutteet. Valittamista vastaan puhuu se, että valitus tuskin menestyy, koska 
tasoristeysten poistamista on lopulta vaikea estää.  
 
Päätettiin jättää valituslupahakemus, valitus ja toimeenpanokieltopyyntö korkeim-
paan hallinto-oikeuteen. Ahlsten ja Salmela valmistelevat valituslupahakemuksen ja 
valituksen. 
 
 17.Raportti kyläaputoiminnasta 
Ahlsten kertoi, että kyläavustajalla on ollut paljon sairaslomapäiviä ja myös 
työtilauksia on vähän. Sairasloman vaihtoehtona olisi korvaavien kevyempien 
työtehtävien osoittaminen kyläavustajalle. 
 
 18.Suomen kylät ry:n kyläkysely 
Suomen kylät ry avannut valtakunnallisen kyläkyselyn ja kutsunut myös Luoman 
kyläyhdistyksen vastaamaan siihen. Kyselyssä selvitetään yhdistysten 
vapaaehtoistoimijoiden ja jäsenten määriä, toimintamuotoja, työllistämistä, 
rahoituskeinoja sekä yhteisöllisiä tiloja (mm. kylätalot). Päätettiin, että Saari ja 
Valtanen vastaavat kyselyyn. 
 
 19.Luomanlehden ranta ja Vitträskin saaressa oleva ranta 
Luomanlahden ja Vitträsksin saaressa olevat yhteiset ranta-alueet ovat kumpikin yli 
sadan eri luomalaisen omistuksessa. Keskusteltiin mahdollisuudesta hyödyntää 
alueita ja todettiin, että maa-alueilla on 3–4 suurempaa omistajaa. Jos jotain teh-
dään, pitäisi järjestää kokous, johon kutsuttaisiin kaikki osuudenomistajat. Kokouk-
sen aiheena olisi alueen antaminen joidenkin vuosien määräajaksi kyläyhdistyksen 
käyttöön.  
 
Todettiin edelleen, ettei saaren alueiden hyödyntäminen ole tarkoituksenmukaista, 
mutta sitä vastoin Luomanlahden rannan kunnostaminen olisi kyläläisten näkökul-
masta kiinnostavampaa. Päätettiin hankkia Maanmittauslaitokselta Luomanlahden 
rannan alueen omistajatiedot.  

 
 17.HELMI -hanke 
Todettiin, että kyläyhdistys on mukana luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen 
tähtäävän valtakunnallisen HELMI- hankkeen avustushakemuksessa yhdessä 
Virtavesien hoitoyhdistys ry:n kanssa, joka on hakenut ELY-keskukselta avustusta. 
Mahdollisesti saatava avustus käytetään Luomanpuron kunnostamisen 
jatkamiseen. 
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 18.  Kyläavustajan puhelinliittymä 
Ahlsten kertoi, että kyläavustajan puhelinliittymä on vaihdettu edullisempaan 
perusliittymään. 
 
 19.  Jäsenmaksut ja niiden markkinointi 
Kyläyhdistyksen tämän vuoden jäsenmaksut on julkistettu verkkosivuilla. Jäseniä 
kyläyhdistyksessä on tällä hetkellä 729, joista kunnassa asuu 652. Vuosittaisen 
jäsenmaksun maksaa kuitenkin vain kourallinen ja jäsenmaksun maksamista on 
syytä markkinoida mm. Luomalaisessa. 
 
 20.Hvitträsk-museo, vuoden 2022 ja 2023 näyttelyt ja taiteiijatapaamiset 
Todettiin, että taiteilijatapaamisia järjestetään, mikäli pandemiatilanne sen sallii. 
Vuosi 2023 on Eliel Saarisen juhlavuosi ja samana vuonna alkaa myös Luomaan 
kohdistuvan matkailun lisäämiseen tähtäävä yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa. 
 
 21.Muut asiat 

  Heijastinpuun heijastimet on hankittu. Steffe Selroosilta saatiin kokouksen 
aikana tieto, että FBK:n joulukuusesta voi tehdä heijastinpuun kevättalven 
ajaksi.  

 

  Todettiin, että kunnan talkoo- toiminta- ja ympäristösuojeluavustusten 
hakemiseen tulee tänä vuonna panostaa, koska yhdistyksen talous tulee 
olemaan aiempaa tiukempi muun muassa kyläavustajatulojen vähäisyyden 
vuoksi. 

 

  Päätettiin tarjota luomalaisille yrityksille mahdollisuuksia esitellä toimintaansa 
Luomalaisessa sekä mahdollisesti myös Luoman ilmoitustauluilla. Ahlsten 
toimittaa yhteydenottoja varten listauksen Luomassa toimivien yritysten 
yhteystiedoista. 
 

 22.Seuraava kokous 
Seuraava kokous on tiistaina 1.2. klo 19:30 VPK:lla tai klo 19:00, mikäli kokous 
pidetään etäyhteydellä. 
 
 22.Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:41. 

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

 
 


