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LUOMAN KYLÄYHDISTYS, HALLITUS 

KOKOUKSEN 9/21 PÖYTÄKIRJA 
 
 
Aika:   Tiistai 7.12.2021 klo 19:30-21:30 
Paikka:  Luoman VPK 
Osallistujat: Ahlsten Erkki, Brandt Joanna, Ehrnrooth Georg, Haapanen Janina, 

Pudas Annina, Saari Tuula, Timonen Jaakko, Valtanen Hannu, 
Vähäkuopus Marko 

 
 

 1. Kokouksen avaus 
Saari avasi kokouksen klo 19:30. Todettiin, että Saari toimii kokouksen 
puheenjohtajana ja Haaviston poissa ollessa Valtanen sihteerinä. 
 

 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettiin kokous sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 3. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista. 
 

 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 

 

 5. Rautatievarikko 
LKY:n valitus on todennäköisesti KHO:n käsittelyssä ensimmäisenä istuntopäivänä 
tammikuussa 2022. Uudenmaan Junakalusto Oy selvittää varikkotarpeita ja 
sijoitusvaihtoehtoja kevään aikana. Kirkkonummen kunnalta Anna-Kaisa Kauppinen 
on osallistunut yhtiön niihin kokouksiin, joissa varikkoa käsitelty. 
Pääkaupunkiseudun Junakalusto OY:n ja HSL:n hallituksen jäsenille ja varajäsenille 
sekä toimitusjohtajille on toimitettu LKY:n kirje 4.11.2021. (liitteet) 

 
Kirkkonummen kunta, Fortum Oyj, Väylävirasto ja Pääkaupunkiseudun 
Junakalusto Oy:n ovat pitäneet kokouksen Kolabackenin maakaapelireitin 
sijoittamisesta suunnitellulle varikkoalueelle 29.10.2021. Kokous toteutui 
Kunnanhallituksen 25.10.2021 kokouksen päätöksen mukaisesti, mutta 
tapaamisesta ei ole pöytäkirjaa. Saatujen tietojen mukaan Fortumin edustajat 
käyttäytyivät lähes hyökkäävästi ja kokouksessa olleet kunnan luottamusmiehet 
kuvasivat kokousta ”omituiseksi”. 
 
GTK:n Lauri Solismaa on informoinut, että vuoden 2022 alussa ilmestyy 
”Happamien sulfaattimaiden kansallinen ohje rakennushankkeisiin”. Siitä saa 
lisätietoa happamien sulfaattimaiden ja rakennushankkeiden yhteensovittamisesta. 
 
Todettiin, että tässä vaiheessa Kyläyhdistys on tehnyt voitavansa asialle – 
odotetaan KHO:n kannanottoja. Jos valituslupa evätään, edetään EU-oikeuteen; 
viranomaisten on joka tapauksessa tehtävä varikkohankkeesta YVA-selvitys. 
 
Todettiin myös varikkohankkeen rahatilanne: varikkotilin saldo  4400€, Niemelän 
lasku 7440€. 

 
 6. Maakaapeliasia 

Maanmittauslaitos oli järjestänyt maanomistajien kuulemistilaisuuden 24.11.2021 
lunastuslupaa varten. Tilaisuus koettiin varsin puolueelliseksi. Kokouksessa 
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päätettiin, että maanomistajien tulee toimittaa asiasta kirjalliset lausumansa 
Maanmittauslaitokselle 31.12.2021 mennessä. Valtanen on työstänyt 
perusdokumentin LKY:n lausumaksi, johon maanomistajat voivat niin halutessaan 
tehdä omia täydennyksiään. Asiasta on pidetty neuvottelu 1.11.2021 (Tuula Saari, 
Hannu Valtanen, Ins.tsto J.Kekäläinen. 
 
Fortumin ilmoituksen mukaan heidän selvityksensä ja tutkimuksensa asiasta 
valmistuvat alkuvuonna 2022, jolloin Fortum hakee Valtioneuvostolta (TEM) 
lunastuslupaa. – Maanmittauslaitoksen ilmoituksen mukaan maanomistajilla on 
tässä yhteydessä mahdollisuus vihdoin lausua hankkeesta niin, että heillä on tietoa 
siitä, minkälaisesta hankkeesta he lausuvat. – Tosin Maanmittauslaitoksen edustaja 
totesi 24.11. kokouksessa, että maanmittauslaitoksella on mahdollisuus päättää 
lunastuksesta itsenäisestikin. -  Tilanne edellyttää maanomistajilta tarkkaa 
seurantaa siitä, milloin Fortumin lisätiedot valmistuvat sekä vaadetta saada lausua 
asiasta Valtioneuvostolle (TEMille). – Myös ELY-keskus odottaa Fortumin 
selvityksiä YVA-vaateen käsittelemiseksi. 
 
Kirkkonummen kunnalla ei ole mitään kirjallista materiaalia Rambollin 
ympäristöselvityksen lisäksi kunnan asiasta tekemiä päätöksiä tukemaan. 
Kunnanhallituksen päätöksestä 25.10.2021 on tehty muistutus, jossa vedotaan 
siihen, että päätös on tehty hyvin vajavaisen tiedon varassa. Toistaiseksi 
muistutusta ei ole käsitelty kunnanhallituksessa, mutta sitä valmistellaan 
virkamiesten toimesta. 
 

 

 7. Masalan osayleiskaava 
Muistutukset tulee jättää 17.12.2021 mennessä. Valtanen laatii LKY:n 
muistutuksen, päähuomio kaapelireitissä; sen lisäksi suunnittelualueen 
laajentuminen Luomaan sekä ylimitoitetut asukastavoitteet ja kerrostaloihin 
keskittyminen. 
 

 8. Pienkeräys/Rahankeruu varikkovastustus 
Tiedoteflyerit rahankeruusta, 600 kpl, jaettu. Asiasta info myös Luoma-Bobäck -FB-
sivulla. Rahankeruu jatkuu 15.12.2021 asti. Bobäck-Vitträsk Fiskelag luvannut 
osallistua. – Niemelän lasku maksettu LKY:n tililtä. 
 
Varsinainen rahankeruulupa saataneen maalis-huhtikuussa 2022. Nämä rahat 
käytetään LKY:n ”yleishyödyllisiin tarpeisiin”. 
 

 9. Muut asiat 
Kyläjuhlat 
Juhlat siirretään koronatilanteen takia. Uusi aika sovitaan myöhemmin. 
 
Luomalainen 
Seuraava numero tuotetaan tammikuussa. Masalan K-kauppa kiinnostunut 
yhteistyöstä. – Jatketaan keskusteluja. Tuotiin esille monia tärkewitä aiheita: 
kyläavustaja, jäsenmaksut, erilaiset kyläläisten yhteishankinnat ym. 
 
Kvarnviken 
Vuokrasopimus uusittava vuonna 2022, keväällä 10 vuotta täyteen. 
 
Yhteisomisteiset tontit Luomanlahden rannalla ja Vitträskin saaressa 
Tontit olisi hyvä saada parempaan kuntoon ja kyläläisten käyttöön. – Hankitaan 
tiedot omistajista ja käynnistetään suunnittelu. 
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Helmi-hanke 
Virtavesien Hoitoyhdistyksen hanke vesistöjen tilan kohentamiseksi. LKY:tä kyytty 
mukaan rahoitukseen. – Valmistellaan asiaa. 
 
Talkoo- ym. avustusten raportointi kunnalle. 
Ahlsten toi esille raportoinnin tarpeen ja huolehtii asian. 
  
 10.Seuraava kokous 
Seuraava kokous on tiistaina 11.1.2022 klo 19 Teamsissä. 
 

 9. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:30. 
 

 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi, 
 
 
 
------------------------------------------------------           ----------------------------------------------- 
Tuula Saari      Hannu Valtanen 
puheenjohtaja              sihteeri 
 
 
 
 
 


