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Hei kaikki luomalaiset! 

Kädessäsi on Luoman Kyläyhdistyksen tiedotuslehti  

LUOMALAINEN 

Tämä on lehden kolmas numero. Luomalainen kertoo 

kylän arkeen ja kyläläisten elämään liittyvistä asioista ja 

tapahtumista. Toivomme, että löydät Luomalaisesta Si-

nua kiinnostavia asioita ja ne innostavat Sinua myös 

toimimaan kyläyhteisössämme! 

MUISTA MAKSAA KYLÄYHDISTYKSEN JÄSENMAKSU! 

Yhdistyksen jäsenyys edellyttää vuosittaisen jäsenmak-

sun maksamista. Jäsenmaksut 1.1.2022 alkaen: 

– yksi henkilö 10 €, yhteisö 100€ 

– Koko perhe / samassa taloudessa asuvat 25 € 

Yhdistyksen tilin numero on FI17 4055 2020 1345 67, 

HELSFIHH. Merkitse maksukuittiin nimesi/perheen-

jäsentesi nimet. Jäsenyys oikeuttaa yhdistyksen tarjo-

amiin palveluihin: yhteishankinnat, kyläavustajan pal-

velut, kyläyhdistyksen järjestämät juhlat/tilaisuudet 

jne. – Voit rekisteröityä myös kyläyhdistyksen infovies-

tien vastaanottajaksi. Ohje täältä: www.luoma-

boback.fi / Jäseneksi.  

RIIHIJUHLAT JA LKY:N 20-VUOTISJUHLAT! 

Varaa aika kalenteriisi: Juhlat Jussin Ladossa lauan-

taina 13.8.2022 klo 18.00 alkaen! Tarkemmat tiedot 

juhlista ja niihin ilmoittautumisista ilmestyvät alku-

kesästä kotisivuillamme www.luoma-boback.fi ja Face-

bookissa LUOMA-BOBACK. 

VALITUS RASKAASTA RAIDELIIKENNEVARIKOSTA ETE-

NEE KHO:SSA 

Uusimaa 2050-kaavassa olevasta varikkomerkinnästä 

tehdyt valitukset etenevät Korkeimmassa hallinto-oi-

keudessa (KHO). KHO myönsi valitusluvan 22.2.2022 

mm. Luoman Kyläyhdistykselle, useille luomalaisille 

asiasta valittaneille yksityishenkilöille sekä Kirkkonum-

men kunnalle. Uudenmaan maakuntahallitus on jättä-

nyt tehdyistä valituksista lausuman KHO:lle 19.4. Lau-

suma toistaa samoja, Kyläyhdistyksen hallituksen mie-

lestä virheellisiä väittämiä kaavan valmistelusta. Luo-

man Kyläyhdistys on antanut oman vastauksensa Uu-

denmaan liiton lausumaan 24.5.2022.  

Vastauksessaan kyläyhdistys toistaa jo valituksessa esi-

tetyt tosiseikat varikkomerkinnän valmistelussa 

tapahtuneista virheistä. Siinä myös korostetaan, että 

maakuntakaavan valmistelussa on laiminlyöty varikko-

merkinnän vaikutusten riittävä selvittäminen ympäris-

töönsä. Mitään huomiota ei ole kiinnitetty siihen, että 

maapohja on hapanta sulfaattisavialuetta. Varikon vaa-

timat massiiviset maansiirtotyöt (alue on osin tulva-

aluetta) merkitsevät vakavia ympäristövaikutuksia niin 

Espoonlahden Natura-alueelle kuin koko Espoonlah-

den ekosysteemille. 

Kyläyhdistyksen vastauksen maakuntaliton lausumaan 

KHO:lle on laatinut Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy. 

Kyläyhdistys joutuu – valitettavasti – taas kääntymään 

luomalaisten puoleen kustannusten, n. 5 800 € katta-

miseksi. 

- Myös Kirkkonummen kunta on jättänyt oman vas-

tauksensa maakuntaliiton lausumaan ja se tukee voi-

makkaasti Kyläyhdistyksen näkemystä asiassa. 

KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSESSA 10.5.2022 

PÄÄTETTYÄ 

Kyläyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidet-

tiin 10.5. Ljusdalassa. Vuoden 2021 toimintakertomus 

ja tilinpäätös vahvistettiin, vuoden 2022 toimintasuun-

nitelma sekä talousarvio hyväksyttiin ja yhdistyksen 

hallitus valittiin edelleen jatkamaan toimintaansa. Ti-

linpäätös osoitti yli 4 000 euron alijäämää välttämättö-

miksi koettujen asiantuntijapalvelujen (varikon tor-

junta) rahoittamisen seurauksena.   

Kokouksen aluksi keskusteltiin niin uudesta kyläavusta-

jasta kuin mahdollisista uusista yhteishankinnoista 

asuntojen lämmitysjärjestelmiin liittyen – aiheista lisää 

tässä LUOMALAISESSA. 

 

KUNTA ESITTÄÄ LUOMAN OSAYLEISKAAVAN VALMIS-

TELUSTA LUOPUMISTA 

Kunta valmistelee paraikaa kaavoitusohjelmaa vuosille 

2023-27. Luoman osayleiskaava (OYK) on ollut kunnan 

kaavoitusohjelman ns. toteutuskorissa vuodesta 2008. 

Nyt kunnan Kaavoituspalvelut esittää omassa ehdotuk-

sessaan, että Luoman OYK sijoitetaan odotuskoriin. Pe-

rusteluksi esitetään, että ”Luoman osayleiskaavoitusta 

ei ole edistetty, koska kunta vastustaa alueelle kaavail-

tua lähijunaliikenteen varikkoa.” (!?) 
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Yllä oleva kuva näyttää Luoman kylän keskeisen osan 

voimassa olevasta yleiskaavasta. Kyläkeskus on valta-

osin merkitty AT-alueeksi. Se tarkoittaa kaavaselostuk-

sen mukaan: ”AT – kyläkeskuksen alue. Alue varataan 

kyläasutukselle, sen tarvitsemille palvelu- ja työtiloille. 

Alueella sallitaan maatilataloutta ja siihen soveltuvia si-

vuelinkeinoja palveleva rakentaminen tarpeellisine 

asuin- ja talousrakennuksineen. – Alueelle tulee laatia 

osayleiskaava.” 

Kyläyhdistys pyrkii vaikuttamaan siihen, että Luoman 

OYK säilyy kunnan kaavoitusohjelman toteutuskorissa 

– ja että sen laatiminen edistyy. 

KOLABACKENIN SUURJÄNNITEKAAPELI 

Fortum Oyj on jättänyt 18.5. lunastuslupahakemuksen 

työ- ja elinkeinoministeriöltä sekä toimittanut 6.5. ym-

päristövaikutusten arviointia varten tarveharkinta-ai-

neiston ELY-keskukselle. Fortumin hanke lienee sisäl-

löllisesti ennallaan: kaapeli halutaan sijoittaa rantara-

dan ja Masalantien väliselle alueelle omakotitalojen pi-

hojen läpi. Yhtiö väittää, että tämä on ainoa mahdolli-

nen linjaus Espoon sähköasemalta Kolabackeniin. Ky-

läyhdistyksen tietojen mukaan selvityksiä Espoonlah-

den pohjaan asennettavasta kaapelista ei ole tehty. 

Selvittämättä on myös radan ja KehäIII:n välinen alue, 

vaikka Kirkkonummen kunnan päätöksentekoelimet 

ovat viidessä eri kokouksessa yksimielisesti päättäneet, 

että maakaapeli on sijoitettava Sundsbergintien ja Es-

poon rajan välillä nimenomaan rantaradan ja KehäIII:n 

väliselle alueelle (Kolabackenin kaavaa käsiteltäessä: 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta (YT-ltk) 17.6.2021, 

Kunnanhallitus 21.6.2021 ja kunnanvaltuusto 

30.8.2021; Masalan OYK:a käsiteltäessä: YT-ltk 

29.9.2021 ja kunnanhallitus 25.10.2021). 

Luomalaisia omakotitalojen asukkaita alueella ihmetyt-

tääkin, mitä virkaa kunnan poliittisella päätöksenteolla 

on, kun päätöksillä ei ole mitään merkitystä. 

 

HVITTRÄSK-STIPENDIT JAETTU 11. KERRAN 

Kyläyhdistys jakaa vuosittain Bobäcks skolan ja Masa-

lan koulun oppilaille kaksi 50 €:n Hvitträsk-stipendiä. 

Stipendi myönnetään kulttuuriin kiinnostusta tai lah-

jakkuutta osoittaneelle 5. tai 6. luokan oppilaalle. Tänä 

vuonna stipendin saivat William Widner Bobäcks Sko-

lasta ja Szonja Széll Masalan koulusta. – Lämmin onnen-

toivotus stipendin saajille! 

”KASVATETAAN ILOA” -HANKE 

Luoman kyläyhdistys ja Bobäcks Skola loivat yhdessä 

koulun 3. ja 4. luokkalaisille kasvatusprojektin. Koulu 

hyväksyttiin Kekkilän ”Kasvatetaan iloa” -hankkeeseen 

ja Kekkilä lahjoitti samalla 60 säkkiä multaa sekä lan-

noitteita. Kirkkonummen K-Rauta sponsoroi oppilaille 

kastelukannut, viljelyslavat aluskankaineen, haravat, 

istutus- ja isot lapiot sekä hanskat.  

 

 

Oppilaat kävivät naapurissa olevalta tallilta nouta-

massa hevosen lantaa sekä lähimaastosta risuja ja 
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keppejä. Oppilaiden, opettajien, rehtorin ja koulun 

puutarhurin kanssa kasattiin yhteistyökumppaneiden 

tuotteet koulun seinustalle ja puutarhurin opastuksella 

kasattiin lavat, lisättiin risut, kepit ja mullat sekä lan-

noitteet lavoihin. Koulun loma-aikana luomalaisten 

apua viljelmien kastelussa tarvitaan. Luoman nuoriso-

seuran talo Ljusdala mahdollistaa veden saannin kou-

lun ollessa suljettu. Hanketta voi seurata #kasvate-

taaniloa ja #krautakirkkonummi. 

KYLÄAVUSTAJA 

”Uusi” kyläavustaja Torolf Eskman on vanha tuttu vuo-

silta 2016-17. Torolfin uusi työsopimus jatkuu 

22.05.2023 saakka. Kaksikielinen Torolf osaa piha- ja 

puutarhatyöt sekä lähes kaikki - vaativatkin - rakennus-

ten ulko- ja sisäremontit ammattitaidolla eikä kaihda 

mitään tarjolla olevia töitä. 

Tiedustele vapaita aikoja osoitteella: apua@luoma-

boback.fi - Kerro työtarpeesi ja aika-arviosi. Vapaina 

ovat kesän 2022, tulevan talven ja kevään 2023 ajat. 

Saat vastauspostilla tiedon vapaista työajoista. Kylä-

avustajamme tuntiveloitus on kyläyhdistyksen jäseniltä 

vain 10 €/tunti. 

ENERGIAPROJEKTI 

Autamme luomalaisia tuottamaan ja käyttämään edul-

lista lämpöenergiaa yhteishankinnalla: tehdään tarvit-

tavat selvitykset ja mitoitetaan investoinnit oikein. 

Energiaa tuotetaan maalämmöllä, vesi-ilmalämmöllä, 

ilmalämmöllä ja aurinkopaneeleilla.  

Yhdessä palkattu asiantuntija tutustuu kohteisiin, sel-

vittää kiinteistön energiatarpeen, tekee suositusrapor-

tin sopivasta toteutuksesta ja energia-avustuksen 

saantimahdollisuudesta. Selvityksen perusteella laadi-

taan kiinteistö- ja tarvekohtaiset hankintojen kilpailu-

tukset. Mukana olevat kiinteistöt maksavat osuutensa 

kustannuksista. 

Toistaiseksi ilmoittautuneita on 10 kiinteistöä, lisää tar-

vitaan yhteishankinnan etujen saamiseksi riittäviksi. Il-

moita kiinnostuksesi sähköpostilla osoitteeseen 

apua@luoma-boback.fi. Hanke aloitetaan loppu-

kesästä 2022 ja mahdolliset hankinnat vuoden 2023 ai-

kana. 

* * * 

 

Yritysesittelyt jatkuvat: 

PIENI PILATES STUDIO – RAUHALANTIE 25 

Pieni Pilates Studio on nimensä mukaan pieni ja läm-

minhenkinen Pilates Studio Luoman kylässä. Studion ti-

lausryhmät käynnistyivät toukokuussa 2021 ja varsinai-

nen toiminta alkoi saman vuoden elokuussa.  

 

Kotoisa ympäristö, luonnonrauha ja ihmisten aito koh-

taaminen luovat erityiset lähtökohdat Studion toimin-

nalle. Toiminnasta on haluttu tehdä pientä ja kodi-

kasta, ei suurten ihmismassojen paikkaa. Ihmiset tun-

netaan nimiltä ja kuulumiset vaihdetaan ennen tunnin 

alkua. "Täällä ollaan aidosti läsnä ja kohdataan", kertoo 

Studion omistaja Marjaana Santala.  

Studio palvelee luomalaisia sekä lähialueiden asuk-

kaita. Ryhmäkoot ovat pieniä ja ohjaus yksilöllistä. Va-

likoimassa on eritasoisia Pilates-tunteja, Fascia Method 

venyttelyä ja pian myös Joogaa. Ratsastajien kehonhal-

linnan parantaminen on myös yksi toiminnan kulmaki-

vistä. "Käyn myös talleilla pitämässä ratsukoille istun-

tatunteja, se on todella antoisaa ja mielenkiintoista", 

kertoo Marjaana.  

Syyskauden kurssit julkaistaan toukokuun aikana Pie-

nen Pilates Studion fb-sivuilla. Kannattaa käydä tutus-

tumassa ja tulla mukaan. Kaikki tulijat toivotetaan läm-

pimästi tervetulleiksi. 

Marjaana Santala 

Pieni Pilates Studio 

050 3475448 
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