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Vapaalan Omakotiyhdistys ry. http://www.vapaala.net  on Vantaan 

omakotiyhdistysten Keskusjärjestön ja Suomen Omakotiliiton jäsen. 

Liity jäseneksi: http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake tai ottamalla 

yhteyttä yhdistyksen taloudenhoitajaan.  
 

Hallitus 2015 
Puheenjohtaja Liisa Rajamäki 040 7794192    Lehti         Heikki Niininen 050 5431006 

Varapuh.joht.  Rauni Mononen 050 514 8321    Lehti &     Erja Nuottimäki 050 539 935 

Sihteeri  Arto Hämäläinen 045 1239647   Sähköposti 

Talous  Pertti Louhula 855 5483   Jäsen       Eija Grönfors 0400 939542 

Kotisivu  Kalevi Karling 0500 455755    Jäsen        Eero Kolehmainen 8555482 
Facebook           Kaisa Kauranne 045 6735867   Jäsen       Sari Aulu 050 544 5598 
  

 

Frisulainen: KÄYTÄ LÄHIPALVELUJA! 
Omakotiyhdistyksen toimintaa ovat tukeneet lukuisat 

yhteisöt ja yritykset, ks. sivut 2, 3, 17, 18, 19 ja 20: 

 

 

PARTURI ADAM, nyt myös naisille, Nuijatie 12, puh. 855 5767  

.  

HÄMEENKYLÄN SEURAKUNNAN jumalanpalvelus sunnuntaisin Hä-

meenkylän kirkossa, Auratie 3, klo 10. Lisätietoja toiminnasta Vantaan 
Lauri -lehdessä ja   www.vantaanseurakunnat.fi/hameenkyla Torstaina 
17.3. klo 19 Bachin Johannes-passio Hämeenkylän kirkolla. Evankelistana 
Heikki Rainio, Hämeenkylän ja Leppävaaran kamarikuorot, Espoon barok-
ki ja solistit. Lippu 10 euroa. 

Ravintola KOTO:  
18.3.2016 Yötön Yö-komedia; Tarkoitus on viettää perinteinen juhannus. 
Yllätys yllätyksen perään muuttaa kaiken. Mitä tekevät naapurin nuoret ja 
miten kokkokin voi palaa liikaa. Esiintyjinä Eija Vilpas, Tiia Louste ja Val-
demar Virtanen. Hinta 45 eur (sis. buffet-ruokailun)  
A la Carte lauantaisin klo. 13-20 & lounas ma-pe eläkeläisille 9,00€ 

 

http://www.vapaala.net/
http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake
http://www.vantaanseurakunnat.fi/hameenkyla
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Vapaalan Omakotiyhdistys kiittää pitkäaikaista tukijaansa,  

Ykkösurheilua ja liikkeen vetäjää Juha Leinoa 

 



4 
 

Lusikointia Frisusta 

MITÄ MAHTAAKAAN OLLA TIEDOSSA? 

Tähän kysymykseen ei ole kovin helppo vastata, joten  pelkkä 
yrittäminenkin on jo varsin haasteellista.  Nyt jo yli 40 vuotta 
täällä asuneena voinen pitää itseäni jopa paikallisena asiantun-

tijana silmäiltäessä sitä, mihin on tultu ja tietty minne ollaankaan menossa. 
Painotan tätä lusikointiani täällä liikkumiseen ja lähinnä vielä autoiluun, 
koskapa olen itse jo luopunut ajokortistani. Aletaan siis vaikka ajonopeuk-
sista kylällämme! Voi tietenkin tyydytyksellä todeta, että ainakin 95 % kul-
kijoistamme noudattaa kohtuutta kaikissa tilanteissa, mikä on varsin hyvä! 
Kylällämme on yleinen nopeusrajoitus 40 km/h bussien liikennöimillä teillä, 
siis Vapaalan- ja Ilpolanteillä.  

Tämä tarkoittaa, että viittäkymppiäkään ei saa ajaa missään kylämme alu-
eella! Lisäksi kaikilla pienimmillä kaduilla, kujilla ja poluilla saa ajaa kor-
keintaan 30 km/h. Ja kohdattaessa lapsia nopeuksia on alennettava rajoi-
tustenkin alapuolellekin. Näyttäkääs te fiksut, vielä ajokortin omaavat frisu-
laiset esimerkkiä siitä, miten nopeutta on säädettävä kohdatessanne mei-
tä, jotka eivät vielä tai eivät enää riittävästi pysty liikennettä ottamaan 
huomioon. Nopeutta meillä säädellään sekä varsinaisella nopeusrajoitus-
merkillä että aluenopeusrajoitemerkillä. 

 

Nopeusrajoitusmerkki ja aluenopeusrajoitusmerkki ja niiden päättymisen merkit 

Toinen aluettamme rassaava ongelma on teiden varsille pysäköinti. Alku-
aan kylämme on suunniteltu sillä periaatteella, että jos jollakulla auto on, 
hän pysäköiköön sen sitten omalle palstalleen. Tällä periaatteella kadut ja 
polut on suunniteltu. Autojen määrä on kuitenkin lisääntynyt ja erikoisesti 
vierailujen yhteydessä kiusaus pysäköidä auto tienvarteen on ilmeinen. 
Näin Vapaalassa ei kuitenkaan saa tehdä! Tähän kiusalliseen ongelmaan 
ei oikein ole helppoja ratkaisuja. Kultakin vaaditaan erityistoimia, jotta on-
gelmia ei syntyisi. Onko se sitten pysäköintialueen laajentaminen omalle 
tontille vai autollisten vieraiden jättäminen pois kutsuttujen listoilta. Voi 
tietysti ohjata vieraitaan kylän ulkopuolisille parkkialueille tai kehottaa käyt-
tämään julkisia. 
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Tulevaisuudessahan tämä ongelma tulee katoamaan, kun omat autot kor-
vaantuvat autoroboteilla. Siispä viihtykäämme turvallisessa kylässämme! 
Tätä toivoo  

Kalevi Karling 

VAPAALAN OMAKOTIYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 

Aika:    Tiistai 22.3.2016 klo 18.00 

Paikka:   Friherrsin Torppa, Vapaalantie 28 

KOKOUKSEN OHJELMA 

 Vuosikokous aloitetaan kahvitarjoilulla. 

 Jaetaan Vapaala-stipendi. 

 Vuosikokous 

 Erkko Anttila pitää esityksen 
väitöskirjastaan, jonka aiheena: 
” Esikaupunkien vuosisata: paikallinen 

yhteisöllisyys Helsingin seudun van-

hoissa työväen esikaupungeissa 1900-

luvulla.” Friherrs on ollut tutkimuksessa mukana. 

Tervetuloa kokoukseen! 

 

VUOSIKOKOUKSEN ASIALISTA 

1§ KOKOUKSEN AVAUS 

2§ KOKOUKSEN  JÄRJESTÄYTYMINEN 

3§ KOKOUKSEN LAILLISUUS  JA  PÄÄTÖSVALTAISUUS  

4§ KOKOUKSEN  TYÖJÄRJESTYKSEN  HYVÄKSYMINEN 

5§ VUODEN 2015 TOIMINTAKERTOMUKSEN KÄSITTELE-

 MINEN  JA  HYVÄKSYMINEN 

6§ YHDISTYKSEN VUODEN 2015 TILIT, TOIMINNANTAR-

 KASTAJIEN LAUSUNTO SEKÄ TILINPÄÄTÖKSEN  VAH

 VISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN  MYÖNTÄMINEN  

 TILIVELVOLLISILLE 

7§ VUODEN 2016 TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMI-

 NEN 
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8§ HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA MUIDEN JÄSEN-

 TEN  KOKOUSPALKKIOISTA   SEKÄ  TOIMIHENKILÖIDEN  

 JA TOIMINNANTARKASTAJIEN  PALKKIOISTA PÄÄT-

 TÄMINEN 

9§  VUODEN 2016 TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN 

10§  VUODEN 2017 JÄSENMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 

11§  YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN JA  HALLITUKSEN  

 JÄSENTEN  VALITSEMINEN   

a. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja 

b. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 

 Erovuorossa: Arto Hämäläinen, Pertti Louhula, Rauni Mono-

 nen, Heikki Niininen ja Kaisa Kauranne   

12§   TOIMINNANTARKASTAJIEN (2) JA VARAHENKILÖIDEN 

 (2) VALITSEMINEN VUODEKSI 2016 

13§ MUUT ASIAT 

14§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

TOIMINTAKERTOMUS  VUODELTA  2015 

Toimintakaudella Vapaalan omakotiyhdistys on toiminut tarkoituksensa 
mukaisesti jäsentensä etujen valvojana. Tavoitteena on ollut valvoa asuin-
aluetta koskevia päätöksiä ja suunnitelmia sekä edistää Vapaalan kehitty-
mistä, asuinympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta. 

Yhdistys seurasi tarkasti kaupungin suunnitelmia Vapaalan ja koko Länsi-
Vantaan alueella ja otti tarvittaessa kantaa asioihin.  

Vietimme onnistunutta Vapaala-päivää, johon osallistui n. 250 henkilöä. 
Yhteistyökumppaninamme toimi Rajatorppa-Seura. Kaupungin tervehdyk-
sen tilaisuuteen toi apulaiskaupunginjohtaja Jaakko Niinistö. 

Yhdistys toteutti toimintavuonna omakotitalkkaritoimintaa. 

Ikäihmisille järjestettiin ATK-koulutusta. 

Ensimmäinen Vapaala-stipendi myönnettiin Laura Tuomelle. 

Yhdistyksen hallinto ja talous 

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana on toiminut Liisa Rajamäki, vara-
puheenjohtajana Rauni Mononen, sihteerinä Arto Hämäläinen, talouden-
hoitajana Pertti Louhula, Kyläkuulumisten toimittajina Heikki Niininen ja 
Erja Nuottimäki, verkkosivujen ylläpitäjänä Kalevi Karling, s-postiryhmän   
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tiedotusvastaavana Erja Nuottimäki ja Facebook-ryhmän yhdyshenkilönä 
Kaisa Kauranne.  Muina hallituksen jäseninä ovat toimineet Eija Grönfors, 
Sari Aulu ja Eero Kolehmainen. Toiminnantarkastajina ovat toimineet Jor-
ma Kallio ja Aimo Koski, varalla Raija Hakola ja Aimo Herno. 

Hallitus on kokoontunut 11 kertaa ja pöytäkirjat ovat luettavissa yhdistyk-
sen verkkosivuilta. Hallituksen jäsenten yhteystiedot ovat Kyläkuulumiset –
lehden sivulla 2. Yhdistyksen varainhankinta perustui pääasiassa jäsen-
maksutuottoihin. Merkittävä tulonlähde oli myös ilmoitusmyynti Kyläkuulu-
misiin.   

Yhdistyksen talouden tulos oli 2959,32 € ylijäämäinen. Hallitus esittää, että 
ylijäämä merkitään yhdistyksen tileille oman pääoman lisäyksenä. Vuoden 
lopussa yhdistyksessä oli 313 jäsentä.  Yhdistys on Suomen Omakotiliiton 
ja Vantaan Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön jäsen. Yhdistyksemme on 
harjoittanut yhteistyötä lähialueen omakoti- ja asukasyhdistysten kanssa. 
Kuluneena toimintavuonna on eniten ollut yhteistoimintaa Rajatorppaseu-
ran kanssa Vapaala-päivän toteuttamisessa. 
 
Lausunnot ja kannanotot  
1. Kannanotto Vantaan linjastosuunnitelmaan. Kannanotossa todettiin 

liikenneyhteyksien erittäin suuri väheneminen vanhoilla asuin-alueilla 
sekä syöttölinjojen olematon määrä Kehäradan asemille. 

2. Kannanotto Sahapuiston kunnostussuunnitelmaan. Lausunnossa 
esitettiin lisää lasten liikuntavälineitä sekä penkkejä puistoon. Koira-
aitauksen ja parkkialueen kokoa pidettiin suurehkona. 
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3. Esitys hidasteen rakentamisesta Vapaalanpolulle. Esitettiin häiritsevän 

ja vaarallisen mopojen kiihdytysajelun hillintää mm. Vapaalanpolun 
hidasteilla.  

4. Kannanotto asemakaavamuutokseen nro 002275 (Kaavintie-Vuolutie). 
Kannanotossa tuotiin  esille kaavaehdotuksen liian suuri tehokkuus ja 
alueen pienpuistojen tuhoutuminen. 

5.  Esitys HSL:lle bussiyhteyksien parantamiseksi. Kirjelmässä esitettiin 
Vantaan sisäisten linjojen bussien ajamista Nuijatien kautta. Esitys 
tehtiin yhdessä Rajatorppa-Seuran kanssa. 

 
Edustukset ja osallistumiset 

 Vantaan Omakotiyhdistysten keskusjärjestö ry.: Liisa Rajamäki ja Pertti 
Louhula 

 Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin kevätkokous 29.4..: Arto 
Hämäläinen ja Pertti Louhula 

 VOK:n seminaari 29.8., Pertti Louhula 

 Suomen Omakotiliiton järjestöaktiivien seminaari 11.–12.9., Rauni 
Mononen ja Erja Nuottimäki  

Tiedotustoiminta 
Perinteinen tiedotuskanava alueen asukkaiden ja jäsenten suuntaan on 
ollut Kyläkuulumiset. Lehti on jaettu neljä kertaa vuodessa kaikkiin Vapaa-
lan talouksiin. Painosmäärä on 1000 kpl. Tärkeänä tiedotuskanavana toi-
mivat yhdistyksen omat Internet-sivut osoitteessa www.vapaala.net. Tie-
dottamista on hoidettu myös jäsenistön s-postiryhmän kautta kuudella tie-
dotteella.  
Tiedotuskanavana on toiminut myös Facebookissa toimiva Vapaala-
ryhmä. 

Tilaisuudet ja tapahtumat 

 Yhdistyksen vuosikokous 26.3., läsnä 17 osallistujaa, puheenjohtajana 
toimi Jukka Salonen 

 Retki jätevoimalaan 14.4., mukana 44 retkeläistä 

 Vapaalan kirkkopyhä 17.5., osallistujia jumalanpalveluksessa n. 60 
henkilöä. 

 Siivoustalkoot 20.5. mukana 17 henkilöä. 

 Jättipalsamitalkoot 9.6. 

 Vapaala päivä 5.9. Osallistujia päivään n. 250 henkilöä. 

 Teatteriretki 14.11. Espooseen. Esityksenä nähtiin näytelmä ”Breaking 
the Waves”. Retkellä oli 53 osallistujaa. 

 Vapaalan täydennysrakentamisen tiedotustilaisuudet 17.11. ja 8.12. 
Arto Hämäläinen 

http://www.vapaala.net/
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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 

Vapaalan Omakotiyhdistys seuraa aktiivisesti kylän kehitykseen vaikutta-
via kaupungin tai muiden organisaatioiden suunnitelmia ja niihin otetaan 
tarvittaessa kantaa.  

Yhdistys ideoi ja tekee tarvittaessa aloitteita, joilla parannetaan asuinalu-
eemme toiminnallisuutta, yhteisöllisyyttä, viihtyisyyttä ja turvallisuutta. 

Yhdistys kannustaa myös asukkaita ideoimaan ja tekemään ehdotuksia 
alueemme kehittämiseksi. Erityisesti pyritään aktivoimaan nuoria vapaala-
laisia mukaan tähän työhön. 

Yhdistys on Suomen Omakotiliiton ja Vantaan Omakotiyhdistysten Kes-
kusjärjestön jäsen. Näiden kautta vaikutetaan omakotiasujien edunvalvon-
taan valtakunnallisella ja Vantaan tasolla.  

Yhdistys tekee yhteistyötä lähialueen asukasyhdistysten kanssa tarpeen 
mukaan. 

Toimintavuoden tavoitteita 

 Vaikuttaminen tietoliikenneyhteyksien parantamiseen Vapaalassa 

 Osallistuminen täydennysrakentamisselvityksen tekemiseen ja 
ottamaan tarvittaessa kantaa ko. suunnitelmiin 

 Omakotitalkkaritoiminnan jatkaminen, mikäli yhteiskunnan tukitoimet 
jatkuvat 

 Selvitetään ikäihmisten ATK-koulutuksen mahdollista jatkamista. 

 Valmistellaan Vapaalan omakotiyhdistyksen 70-vuotisjuhlavuotta 
tapahtumineen. 

 Selvitetään kylän liikenneturvallisuuden parantamista. 

 Tutkitaan mahdollisuutta perustaa kulttuuri- ja liikuntakerho. 

Tapahtumat ja tilaisuudet 

 Vapaalan kirkkopyhä  

 vuosikokous 22.3. 

 siivoustalkoot keväällä 

 kevätretki 

 teatteriretki syksyllä 

 puutarharetki 
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Tiedottaminen   

Kyläkuulumiset – lehteä julkaistaan 4 numeroa. Tiedotetaan ”Omakotiyh-
distys tiedottaa” -viesteillä sähköpostiosoitteiden kautta. Kerätään lisää 
jäsenten sähköpostiosoitteita suoran tiedottamisen parantamiseksi.  Ajan-
kohtaistiedottamista tehdään yhdistyksen verkkosivujen kautta. Verk-
kosivuja pyritään kehittämään vuorovaikutteisiksi.  Tiedotus- ja keskuste-
lukanavana käytetään myös Vapaalan Facebook-ryhmää. 

Muu toiminta   

 Osallistutaan kylähistoriikin tuottamiseen.  
 Arto Hämäläinen 

 

 
OMAKOTIYHDISTYKSEN KEVÄTRETKI TARTTOON JA 
TÜRIN KUKKAMARKKINOILLE 
 
Tänä vuonna suuntaamme kevätretkelle lauantaina 21.5.2016 Tarttoon ja 
vietämme sunnuntain 22.5 Türin kukkamarkkinoilla. 

Türin kukkamarkkinat avaa-
vat Viron puutarhakauden! 
Kojuilta löytyy tietenkin kaik-
kea mahdollista puutarhaan 
siemenistä ja sipuleista pen-
saisiin ja puihin, työvälineitä 
ja – koneitakin, mutta myös 
monipuolisesti käsitöitä sekä 
paikallisia herkkuja. Katselta-
vaa, haisteltavaa ja maistel-
tavaa riittää moneen makuun 
ja aika kuluu kuin siivillä kier-
rellessä.  
 
Matkaa taitetaan tietenkin 

bussilla, joten jos kojuilta jotain sattuisi mukaan tarttumaan, kulkevat os-
tokset autossa lähes kotiovelle saakka.  

Matkanjärjestäjänä toimii Matkatoimisto Astor, jonka bussilla kuljemme. 
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Matkaohjelma:  

21.05. lauantai   

Klo 6:30  lähtö Rajatorpasta Nuijatie 19 bussipysäkiltä kiertäen Vapaa-
lantietä takaisin Rajatorppaan Nesteen huoltoaseman sivuit-
se Vihdintielle viimeiseltä pysäkiltä Länsisatamaan klo 7.00 

Klo 08:30- Helsinki – Tallinna, Eckerö Line Finlandia, Tallinnasta 
 jatketaan kohti Tarttoa, matkalla lounas.  

n. klo 15:30  saapuminen Tarttoon, majoittuminen Hotelli Aleksandri 
2:een ja tunnin verran virkistäytymisaikaa.  
Hotelli sijaitsee n. kilometrin päässä torista ja keskustan kä-
velykadusta. Vuonna 2002 
avattu hotelli on kunnostet-
tu 1880 valmistuneeseen 
rakennukseen. Hotellissa 
on ravintola ja pubi sekä 
kauneushoitola, sateliitti-
TV, WIFi, puhelin, WC, 
suihku ja hiustenkuivaaja. 

Klo 16:30  parin tunnin opastettu kau-
punkikierros, jonka aikana 
nähdään kaupungin tär-
keimmät nähtävyydet ja kuullaan tietenkin myös historiasta, 
kävelyosuus vie puolestaan vanhan kaupunkiin ja Raatihuo-
neen torille. Ilta vapaata aikaa kaupungilla.  

 
22.05. sunnuntai - aikainen aamiainen hotellissa  

klo 08:00  lähtö kohti Türia, jonne tähtäämme klo 09:30. 
Klo 13:15  lähtö Türista kohti Tallinnaa  
Klo 14:00  lounas paikallisessa kievarissa Raplassa  
N. klo 16:00 Tallinnassa, jossa jää aikaa vielä viimeisiin ostoksiin satama-

kaupoissa.  
Klo 18:45 -  Tallinna – Helsinki, Eckerö Line Finlandia  
Klo. 22:15  takaisin Vapaalassa  

Markkinatuliaisia varten kannattaa pakata mukaan muovitettu, tasapohjai-
nen kassi, jotta ostokset kulkevat mukavasti kotiin saakka. 

Matka hinta on 250,- euroa omakotiyhdistyksen jäsenille ja 275,- euroa ei 

jäsenille. Ilmoittauduttaessa maksetaan varausmaksu 50,- euroa yhdistyk-
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sen tilille FI80 1430 3000 101156 ja käytetään viitettä 9001. Tällä var-

mistat paikkasi retkelle, joka hyvitetään lopullisessa maksussa. Mikäli mat-
ka peruutetaan emme palauta varausmaksua. Loppu osanottomaksusta 
tulee suorittaa 22.04.2016 mennessä. Muista ilmoittaa myös syntymäai-
kasi ilmoittautuessa. 

Matkalle lähteviä pyydetään ilmoittautumaan 10.04. mennessä Pertti 

Louhulalle, puh. (09) 855 5483 tai sähköpostitse pertti.louhula@ 

pp.inet.fi Jos ilmoittaudut sähköpostitse, niin saat siitä myös vastauksen. 

Matkalle mahtuu 34 henkilöä. Jos tulijoita on enemmän, otamme ilmoittau-
tuneet odotuslistalle. Tässä tapauksessa emme veloita varausmaksua 
etukäteen. 

Tervetuloa retkeilemään keväiseen Tarttoon! 

Erja Nuottimäki ja Rauni Mononen 
 

FRISUN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN: SELVITYS 
VALMISTUNUT, PÄÄTÖKSIÄ ODOTETAAN 

Edellisessä lehdessä kerroin Vapaalan täydennysrakentamisselvityksen 
käynnistymisestä marraskuussa 2015. Kuluneet neljä kuukautta ovat olleet 
tiivistä aikaa sekä hankkeen suunnittelijalle Satu Onnelalle että myös mu-
kana olleille asukkaille. Kyläläisillä on ollut monia mahdollisuuksia tuoda 
esiin toiveitaan ja näkemyksiään. Tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia on 
ollut kaksi, samoin nettikyselyitä. Hankkeen aktiiviryhmään ilmoittautuneet 
ovat saaneet sähköpostilla lisäinformaatiota, on järjestetty työpajoja ja 
myös yhteinen maastokävely. Kyläläiset ovatkin olleet aktiivisesti mukana 
eri tilaisuuksissa. 

Satu Onnelan hanketyöskentely päättyi helmikuun lopussa. Hankkeen 
aikana syntyi lähes 100-sivuinen selvitys. Siinä kuvataan Vapaalan kehi-
tystä ja historiaa sekä sen aikaisempaa suunnittelua ja asemakaavoitusta. 
Suuren osan tekstistä muodostavat suunnittelun taustaksi kootut lähtötie-
dot. Monet mielenkiintoiset kartat ja taulukot elävöittävät tekstiä. Paperilla 
kartat tosin jäävät kovin pieniksi ja tarkempi perehtyminen vaatii tietoko-
neen käyttöä. 

Kyläläisiä varmasti eniten kiinnostava kysymys tonttitehokkuudesta jää 
selvityksessä vähäiselle huomiolle. Asiaa lähemmin perustelematta kyllä-
kin todetaan, että vaikka nykyisen kaavan (1980) toteutumisaste tällä het-
kellä on noin 76 %, tehokkuutta voitaisiin nostaa e=0.25:een ja paikoin 
tätäkin korkeammaksi! Selvityksen yhteydessä on tosin mietitty täydentä-

mailto:pertti.louhula@%20pp.inet.fi
mailto:pertti.louhula@%20pp.inet.fi
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misrakentamista ohjaavia suunnitteluperiaatteita, jotka koskevat seuraavia 
asioita: 

- maastonmuotojen huomioiminen ja näkymät 
- vehreys ja hulevesien hallinta 
- tonttien rajaaminen ja katutilan muodostaminen 
- rakennusten ulkoasu 
- pihojen laatu ja pysäköinti 

Selvityksessä ehdotetaan, että tehokkuutta voitaisiin nostaa vasta näiden 
suunnitteluperiaatteiden noudattamisen jälkeen. Työskentelyn yhteydessä 
on koottu myös tonteille tarkoitettuja suosituksia Vapaalan kaupunkikuvan 
laadun edistämiseksi. Suositukset voitaneen tallentaa omakotiyhdistyksen 
verkkosivuille, mistä ne olisivat helposti löydettävissä. 

Vapaalan täydennysrakentamisselvitystä tullaan käsittelemään kaupunki-
suunnittelulautakunnassa ja se hyväksytään ilmeisesti kaupunginhallituk-
sessa. Aluearkkitehdin arvion mukaan esitys tulee nähtäville ennen lauta-
kuntakäsittelyä ja silloin asukkailla on mahdollisuus ottaa siihen kantaa. 
Myös omakotiyhdistyksen hallitus perehtyy tarkasti ehdotuksiin ja ottaa 
kantaa niiden vaikutukseen kylän kehitykseen. 

Liisa Rajamäki 

OMAKOTITALKKARI ALOITTANUT 1.3.2016 

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Vantaa, on tehnyt palkkatukipäätök-
sen Jari Toukolan palkkaamiseksi ajalle 1.3.2016 – 28.2.2017.   

Palvelu on tarkoitettu yhdistyksen jäsenille jäseneduksi ja on siksi edullista. 
Asiakkaat ovat lähinnä ikääntyneitä tai muuten apua tarvitsevia omakoti- ja 
rivitaloasukkaita, mutta asiakkaina voi olla muitakin.  Asiakkaita, jotka eivät 
ole yhdistyksen jäseniä, pyydetään liittymään jättämällä heille jäsenilmoitus-
lomake. 

Jari Toukolan tavoitat arkisin klo 9.00 – 14.00 puhelinnumerosta 045-603 3399. 

Lisätietoja omakotitalkkaritoiminnasta antavat yhdistyksen puolelta työnjohtaja-
jina toimivat Rauni Mononen puh. 050 514 8321 ja Pertti Louhula puh.09-855 
5483. Postilaatikoihin jaetussa esitteessä on tarkempaa tietoa mm. omakoti-
talkkarin työtehtävistä ja perittävästä tuntiveloituksesta. Tietoa on myös verk-
kosivuillamme www.vapaala.net avaussivun vasemman reunan valikosta kohta 
”kylätalkkari”. 

Rauni Mononen 

http://www.vapaala.net/
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CITYKANIEN VÄHENTÄMINEN 

Viime vuonna keskusteltiin citykanien, jotka virallisesti ovat villikania, li-
sääntymisestä Vapaalassa ja lähialueilla, ja Kyläkuulumisten numerossa 
2015-3 kerrottiin kaupungin ympäristökeskuksen antamista ohjeista. 

Tämän vuoden alkukuukausina asia on noussut uudelleen esille, syynä 
varmasti se, että villikanit ovat saaneet perheenlisäystä ja niitä näkyy en-
tistä enemmän. Asia nousi esille myös täydennysrakentamissuunnitelman 
keskustelutilaisuudessa 19.1. ja kaupungin työntekijät kirjasivat tilaisuuden 
selostukseen kaupungin kannan villikaniongelmaan. Sen ja myös ympäris-
tökeskuksen antamien tietojen mukaan kaupunki edelleen lähinnä seuraa 
tilannetta, mutta ei ole toistaiseksi suunnitellut konkreettisia toimenpiteitä. 

Tässä tilanteessa omakotiyhdistyksessä on ruvettu suunnittelemaan omaa 
toimintaa. Selvittelyn tuloksena on alueellemme soveltuvana hävittämista-
pana noussut villikanien vähentäminen loukuttamalla. 

Villikanien pyydystäminen luokitellaan lainsäädännössämme metsästämi-
seksi, sillä villikanit ovat riistaa. Metsästyksen harjoittamiseen vaaditaan 
metsästyskortti ja aina myös maanomistajan eli tontin omistajan lupa. Lo-
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pettamiseen saa ryhtyä vain se, jolla on riittävät tiedot kyseisen eläinlajin 
lopettamismenetelmästä ja – tekniikasta sekä riittävä taito toimenpiteen 
suorittamiseksi. 

Villikanien pyydystämistä voidaan suorittaa tänä keväänä maaliskuun lop-
puun. Ajalla 01.04.2016 – 31.08.2016 villikani on rauhoitettu. Tässä vai-
heessa emme vielä voi antaa tarkempia tietoja, vaan ainoastaan seuraa-
vat alustavat ohjeet: 

1. Jos haluat, että villikaneja tullaan loukuttamaan tontillasi, ilmoita 
asiasta joko omakotiyhdistyksen verkkosivujen kautta 
www.vapaala.net/  - Anna palautetta.  

2. Voit ottaa yhteyttä yhteyshenkilöömme Jouko Komulaiseen puhe-
limitse numeroon 0400-969074 

3. Kaupunkia on lisäksi aiheellista herätellä villikaniongelman aktiivi-
sempaan hoitoon. Ilmoita villikanien lisääntymisestä kaupungin 
verkkosivuilla olevan palautesivun kautta!  
https://www.vantaa.fi/hallintoja_talous/osallistu_ja_vaikuta/aloitteet
_ja_palautteet/palautelomake 

Liisa Rajamäki 

 

LYHYESTI  

 HSL on lisännyt muutamia arkivuoroja linjalle 335 (Linnainen – Va-

paala – Myyrmäki – Askisto), niin että vuoroja on vähintään yksi tun-
nissa, iltapäivisin kaksi. Nyt kun aikatauluvihkoja ei enää jaeta joka ta-
louteen, aikataulujen voimassaoloaika tuntuu lyhentyvän. Pysäkkikoh-
taiset aikataulut kannattaa tarkistaa joko HSL:n reittioppaasta ja oma-
kotiyhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta www.vapaala.net. 

 Sähkön siirtohinnat ovat puhuttaneet. Sähkön jakelutoimintaa harjoit-

tavat yritykset, Caruna (uusi jakelutoimintaa harjoittava yritys, raken-
nettu vanhalle Fortumin sähkön jakelutoiminnon perustalle) etunenäs-
sä, ovat ilmoittaneet rajuistakin hinnan korotuksista, jopa 27%. Tätä ei 
tietenkään niin vain nielaistu maksajien puolella. Omakotiliitto muiden 
mukana ärähti kohtuuttomista kertakorotuksista. Nyt käydään sovitte-
luvaihetta, kuluttaja-asiamiehen ja sähkön siirtoyritysten välillä. Työ- ja 
elinkeinoministeri Rehn on luvannut tuoda lainsäädäntömuutosehdo-
tuksia eduskuntaa siten, että ensi vuonna siirryttäisiin ”kohtuullistettui-
hin hinnankorotuksiin”. – Varsinainen pihvi tässä asiassa se, että val-
tiovallan puolelta on säädelty yhä tiukemmin sähkön toimitusvarmuutta 
ja sanktioita toimitusvarmuutta rikottaessa. Sähköyhtiöt puolestaan 

http://www.vapaala.net/
https://www.vantaa.fi/hallintoja_talous/osallistu_ja_vaikuta/aloitteet_ja_palautteet/palautelomake
https://www.vantaa.fi/hallintoja_talous/osallistu_ja_vaikuta/aloitteet_ja_palautteet/palautelomake
http://www.vapaala.net/
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ovat ottaneet lusikan kouraan ja lähteneet tekemään investointeja mm. 
sähköjohtojen maakaapelointeihin niillä investointien pelisäännöillä, 
jotka ”ihan sama valtiovalta” on määritellyt. Eli kyllä ristiriitaa on sään-
telyssäkin, olkoonkin että esillä olleet prosenttiluvut tuntuvat epärealis-
tisilta talonpoikaisjärjellä funtsien. 

 Kun nyt energia-asioihin tultiin, niin vinkki kaikille että jos ette ole en-
nen käyneet Energiaviraston nettisivuilla, niin kannattaa käydä. Pal-
jon hyvää tietoa tarjolla osoitteessa www.energiavirasto.fi. Sieltä löytyy 
kattavasti vertailuja niin sähkön myynnin kuin siirtotoiminnankin osalta. 
Nämä kaksi sähkön hinnan pääkomponenttia poikkeavat toisistaan juu-
ri kilpailutilanteen suhteen.. Sähkön myynti on vapaasti kilpailutettavis-
sa, voit ostaa sähkösi ”mistä vain”. Energiaviraston sivulta löytyy kon-
stit miten kilpailuttaa myyjiä. Sähkön siirto puolestaan on alueellista 
monopolitoimintaa, koska eihän olisi järkevää, että sähköverkkoja ra-
kennettaisiin rinnakkain. Siirtotoiminnan hintavaihtelut ovat todella suu-
ria. Me jotka asumme kaupunkimaisesti ”tiiviisti” saamme olla tyytyväi-
siä, kun katselemme sähkön siirtohintoja harvaan asutuilla alueilla. 

 Omakotiliiton neuvottelemia sopimuksia jäseneduista voit katsella 

Liiton sivuilta mm. http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu/jasenetuja Yh-
teistyökumppaneiden kirjo kasvaa koko ajan. 

Koonnut toimittaja 

 

 

 

http://www.energiavirasto.fi/
http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu/jasenetuja
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KokoNaisen Erikoisjalkahoito 
CALLUS-PEELING pehmittää jalkojen kuivan ihon ja ko-

vettumat. Hoito sisältää kynsien leikkauksen. 
54 € (norm. 58€) 

Tarjous on voimassa maaliskuun loppuu 2016. 
Tervetuloa! 

Kauneushoitola KokoNainen 0400 743663 
Nuijatie 5B, Rajatorppa 
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www.vapaala.net, http://www.omakotiliitto.fi/, 

http://www.vokvantaa.fi/ 

 

Lehden toimitti: Heikki Niininen heikki.niininen@elisanet.fi  

ISSN 0786-454X 

http://www.vapaala.net/
http://www.omakotiliitto.fi/
http://www.vokvantaa.fi/
mailto:heikki.niininen@elisanet.fi

