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KEVÄTRETKELLE KUMPULAN KASVITIETEELLISEEN PUUTARHAAN 
17.5.2011

Omakotiyhdistys on suunnitellut kevätretkeä 17.5.2011 Helsingin 
Yliopiston Kumpulan kasvitieteelliseen puutarhaan. Yliopisto aloitti 
puutarhan rakentamisen vuonna 1987. Avajaiset olivat kesäkuussa 
vuonna 2009. Kulttuurikasvien kokoelman rohdoskasvimaa on rakennettu 
ensimmäisen, Turun akatemian aikaisen yrttitarhan mukaan. Alkuperäinen 
yrttitarha on aidattu vuonna 1678. Tuota vuotta voidaan pitää Helsingin 
yliopiston kasvitieteellisen puutarhan syntyvuotena.

Mikä tekee puutarhasta tieteellisen? Kasveihin liittyy paljon taustatietoa, 
joka ulkona puutarhassa näkyy lähinnä nimikilpinä. Kilpien lisäksi 
puutarhalla on tietokanta, johon kirjataan milloin ja mistä kukin kasvierä on 
saatu, sekä paljon muuta siihen liittyvää tietoa. Tieteellisessä puutarhassa 
tiedetään tarkasti, mikä kasvi missäkin istutuksessa kasvaa. Kun kasvi 
kuolee tai uusi istutetaan, niin tieto päivitetään myös – nykypäivänä 
sähköiseen – tietojärjestelmään. 

Opastuksen aikana (1 tunti) kuulet ja näet Kumpulan puutarhan upeat 
avomaakokoelmat, jotka jakautuvat kulttuurikasvien- ja maantieteelliseen 
kokoelmaan. Eri alkuperää olevia kasvikantoja löytyi tarkistuksissa, 
inventoinneissa, vuonna 2007 kaikkiaan 2 051 kappaletta.

Opastuksella saat myös hyvän yleiskuvan 6 hehtaarin kokoisen puutarhan 
eri osa-alueista. Matkaa tulee opastuksella taitettavaksi noin kilometrin. 
Valokuvaaminen omaan käyttöön on sallittua. Varauduthan sään mukaisin 
varustein. (Lähde: Kumpulan kasvitieteellinen puutarha).

Retkelle lähdetään bussilla, tiistaina 17.5.2011 Klo 16.30 Rajatorpan 
ostoskeskuksesta. Bussi ajaa tuttuun tapaan Vapaalantietä ja Vanhaa 
Hämeenkyläntietä ja kyytiin voi nousta bussipysäkeiltä matkan varrelta. 
Opastus lähtee Klo 17.30 Yläkartanon info- ja lipunmyyntipisteeltä. 
Tarkoitus on juoda kahvit klo 17.00.

Ilmoittaudu retkelle 13.5.2011 mennessä Pertti Louhulalle, puh. 855 54 83 
tai sähköp. pertti.louhula@luukku.com. Mukaan mahtuu 35 ensinnä 
ilmoittautunutta henkilöä. On myös mahdollista tulla suoraan Kumpulaan, 
kunhan siitä on ilmoittanut etukäteen, ja paluumatkalle voi tulla 
kanssamme. Yhteistä kahvitilausta varten tee/kahvi, sekä 
erikoisruokavalioista pyydetään tiedottamaan etukäteen. Retken hinta 
jäseneltä ja hänen seuralaiseltaan on 10 euroa hengeltä, muut maksavat 
20 euroa. Hinta sisältää: bussimatkan, opastuksen, sisäänpääsymaksun 
ja pullatee/-kahvit. Osanottomaksu maksetaan ennen retkeä yhdistyksen 
tilille 143030-101156 viite 9001.



Tervetuloa yhteiselle kevätretkellemme

Rauni Mononen

VAPAALAN KEVÄTTALKOOT 11.5 KLO 18.00 

Vantaan kaupunki on jälleen kutsunut kaupunkilaisia perinteisiin 
siivoustalkoisiin, joiden tarkoituksena on kerätä pois luontoon 
kuulumattomia roskia yhteisiltä alueilta. Koska Vapaalantie on kylän 
valtaväylä, hallitus  päätti kutsua kyläläiset Vapaalantien siivoustalkoisiin 
keskiviikkona 11.5. klo 18. Kokoonnumme aloituspalaveriin Friherrsin 
torpalle (Vapaalantie 28), josta saamme roskasäkit roskien keräämiseen. 
Jakaannumme molempiin päihin Vapaalantietä, unohtamatta 
erilliskohteita, kuten Pellasta ja kuljemme kunnes tapaamme jälleen 
torpalla, jonne roskasäkit  jätetään edelleen vietäviksi. Torpalla voitaisiin 
vaikka hetki seurustella talkoiden lopuksi ja nauttia virvokkeita. 
Kaupungineläinlääkäriltä on lisäksi haettu 20 kpl koirankakkaroskis-tarroja, 
joita on tarjolla halukkaille. Syytä varata sopivat vaatteet ja käsineet sekä 
harava tms roskien nostoon. Tervetuloa!

Kalevi Karling

ROCKETTES JÄLLEEN MAAILMANMESTARI

Edellisessä Kyläkuulumisissa oli juttu Vapaalan viime vuoden 
maailmanmestareista Henna Penttilästä ja Tiina Mäntylästä – nyt saamme 
maistaa samaa herkkua. Muodostelmaluistelujoukkue Rockettes lunasti 
keväällä kaikki tavoitteensa. He voittivat ensin Suomen mestaruuden ja 
saivat lähteä Helsingin MM-kisoihin Finland I -joukkueena, ja sieltä tuli 
jättipotti. Joukkue voitti sekä lyhyt- että vapaaohjelman ja juhlahumu sai 



alkaa. MM-kilpailun 21 joukkuetta kiittivät vuolaasti suomalaista yleisöä, 
joka kannusti villisti kaikkia. Katsojana oli ilo nähdä jokaisen joukkueen 
tulevan jäälle hymyssä suin. Tällaista tunnelmaa ei ole nähnyt missään 
eikä koskaan, kuten Rockettesin valmentaja Kaisa Nieminenkin totesi. 
Hän ja koko valmennustiimi saavat olla ylpeitä Rockettes-luistelijoiden 
osaamisesta ja menestyksestä, kuten myös kotijoukot. Luistelukausi 
loppui näihin kultajuhliin ja muutama tyttö siirtyi luistelusta tuleviin 
haasteisiin. Uusi joukkue, Tiina ja Henna mukaan lukien, on jo aloittanut 
harjoittelun ensi kautta varten tavoitteenaan seuraavien MM-kisojen 
kultajahti Ruotsin Göteborgissa. Joukkueen tunnelmiin voi tutustua 
osoitteessa www.rockettes.fi

Teija Penttilä

VAPAALALLE OMA FACEBOOK-RYHMÄ

Vapaalalaisille on perustettu oma Facebook-ryhmä. Ryhmän kautta voi 
huhuilla itselleen kävelyseuraa, koiranulkoilutusapua tai vaikkapa 
ikkunanpesijää. Ryhmästä saa vinkkejä Vapaalan ja lähialueiden 
tapahtumista,  ja ideoidaan yhdessä uusia kujeita. Tätä kirjoittaessani 
ryhmässä suunnitellaan paraikaa kotihoidossa olevien lasten Vappujuhlaa 
sekä etsiskellään ylimääräisiä kaivonrenkaita. Ryhmän sivuille voi laittaa 
ostetaan- ja myydän-ilmoituksia ja kysellä vaikka moottorisahaa lainaan, 
jos omasta eikä naapurin tallista sellaista löydy. 

Ryhmän tarkoituksena on myös pienentää kuilua sukupolvien välillä, ja 
saada Vapaalan yhteisöllisyyttä sirrettyä nettiaikaan, koska nuorison 
tavoittaa paremmin netistä kuin kadulta.  

Tämä on loistava kanava tarjota taskurahaa kaipaavalle nuorelle 
ikkunanpesua, haravointia tai lumitöitä!

Toivon mukaan myös uudet vapaalalaiset löytävät ryhmän ja saavat sen 
myötä uusia ystäviä.

Ryhmä on suljettu virtuaaliyhteisö. Ainoastaan ryhmän jäsenet näkevät 
mitä sivuilla kirjoitellaan. Ryhmän löydät kirjautumalla (tai 
rekisteröitymällä) Facebookiin ja kirjoittamalla Haku-kohtaan sanan 
Vapaala. Hakukone saattaa tarjota useampaa Vapaala-vaihtoehtoa, valitse 
näistä Vapaala, ryhmä. Klikkaa kohtaa Pyydä saada liittyä ryhmään , niin 
sinut hyväksytään ryhmän jäseneksi muutaman tunnin kuluessa. 

Tervetuloa joukkoon!

Kaisa Kauranne, ryhmän perustaja, vapaalalainen vuodesta 1978



OMAT KADUT OK -HANKE

1. Mitkä olivat hankkeen lähtökohdat? Onko muissa kaupungeissa 
ollutvastaavia hankkeita?

- Lähtökohtana hankkeelle on vanhojen asuntoalueiden katujen ja 
kuivatusjärjestelmien kuntovaje. Vantaalla on vielä paljon rakentamattomia 
katuja, jotka vanhat tiekunnat ja yksityiset ovat aikoinaan toteuttaneet. 
Vanhat rakenteet ovat kuluneita ja eivätkä ne tyydytä kasvaneen liikenteen 
sekä liikenneturvallisuuden tarpeita. Hulevesiviemäröinti puuttuu ja 
kuivatus on hoidettu avo-ojilla.

- Alkuperäinen idea hankkeelle on lainattu Espoon kaupungilta, jolla on 
vastaavanlainen "Kotikadut kuntoon"-hanke.

2. Mitkä Vantaan pientaloalueet ovat aikaisempina vuosina osallistuneet 
Omat kadut OK -hankkeeseen ja mitä katujen kunnostukseen liittyviä 
toimenpiteitä

niillä on käynnistetty?

- Ennen Vapaalan hanketta aikaisempina suunnittelualueina on ollut 
Viertola vuonna 2008, Itä-Hakkila 2009 sekä Asola, Matari, Rekola ja 
Kivistö vuonna 2010. Viertolan ja Itä-Hakkilan osalta on laadittu alueelliset 
liikenteen yleissuunnitelmat. Asolan, Matarin, Rekolan ja Kivistön osalta 
on suoritettu katualueeseen ja sen ympäristöön liittyviä inventointeja. 
Tarkoituksena olisi jatkaa inventoinneista alueellisien liikenne ja 
kunnallistekniikan yleissuunnitelmien laatimisella?

3. Mikä on Omat kadut OK –hankkeen keskeinen sisältö?

- Hanke jakautuu pääasiassa kahteen vaiheeseen; inventointi ja 
suunnitteluvaiheeseen. Inventointivaiheessa kerätään tietoa alueen 
olemassa olevan katuverkoston ja kunnallistekniikan kunnosta. Lisäksi 
kartoitetaan katuympäristön viihtyvyyden kannalta tärkeätä kasvillisuutta ja 
puustoa. Suunnitteluvaiheessa tarkastellaan nykyisen katuverkoston 
toimivuutta sekä mahdollisia puutteita ja ongelmallisia alueita. 
Tarkoituksena kehittää aluetta kestävän kehityksen mukaisesti huomioiden 
asukkaiden ja sen ympäristön tarpeet. Tavoitteena on luoda koko 
Vapaalan alueen kattava yleissuunnitelma, jota voidaan soveltaa 
tulevaisuudessa alueen katujen suunnittelussa.

4. Mihin asioihin halutaan Vapaalassa kiinnittää erityisesti huomiota?

- Asukkaiden tarpeet ovat aina etusijalla. Käsittelemme kaikki asukkailta 
tulleet asialliset palautteet ja pyrimme huomiomaan ne 
suunnitteluvaiheessa mahdollisimman hyvin. 

5. Miten nopeasti voidaan hankkeen yhteydessä esiin tulleita 



korjaustarpeita toteuttaa?

- Omat kadut OK-hankkeen yhteydessä esiin tulleita kiireellisimpiä 
kohteita todennäköisesti otetaan mukaan jo seuraavan vuoden 
suunnittelu- ja rakennusohjelmaan, jolloin ensimmäiset kohteet 
toteutettaisiin jo vuonna 2012.

6. Kaupungin sivuilla olevaan kyselyyn vastaaminen ja vastausajan 
pidentäminen

- Alueen asukkaille suunnattu kysely Vapaalan katualueiden nykykunnosta 
ja kehittämistarpeista on avattu kaupungin internetsivuille 30.3.2011. 
Vapaalan alueen asukkailta toivotaan aktiivisuutta ja palautetta 
katuverkosta, katujen kuivatuksesta, liikennejärjestelyistä, 
kadunvarsipysäköinnin tarpeista, kevyen liikenteen yhteyksistä, 
liikenneturvallisuuden puutteista ja muista kehittämistarpeista.

Kyselyn aukioloaikaa on pidennetty. Kyselyyn voi vastata ja palautetta voi 
antaa 31.5. asti osoitteessa: www.vantaa.fi/kuntatekniikka. 

7. Hankkeen jatkotoimenpiteet kyselyn jälkeen ja myöhemmät keskustelu- 
ja tiedotustilaisuudet?

- Hankkeen inventointi käynnistettiin alkukeväällä ja on tarkoitus saada 
päätökseen kesällä. Suunnitteluvaiheen toteutus ja ajankohta on vielä 
auki. Inventointien ja asukaskyselyn tuloksia esitellään Vapaalan 
asukkaille myöhemmin loppukesästä tai alkusyksystä. 
Esittelytilaisuuksista tiedotetaan asukkaille myöhemmin postitse.

- Omat kadut OK-hankkeen omat nettisivut löytyvät myös kaupungin 
internetsivuilta. Sivujen kautta saa lisätietoa hankkeen etenemisestä. 
Lisäksi sivuilla julkaistaan myöhemmin hankkeen inventointiin ja 
asukaskyselyyn liittyvää materiaalia.

Eero Kupari

PÄIVÄ KALENTERIIN:

Lauantaina 3.9.2011 klo 11-14 vietämme perinteistä Vapaala-päivää koko 
perheen ilosten aktiviteettien merkeissä. Puuhakkaassa päivätapah-
tumassa on mukana mm. Hembölen kiertävä kotieläinpiha, jonka kaneja, 
vuohia, koiria, ponia, aasia ja muita ystävällisiä otuksia lapset ja toki 
aikuisetkin pääsevät mielin määrin rapsuttelemaan. Liikunnallista virettä 
päivään tuovat paikalliset urheiluseurat. Yhtä sun toista kivaa ja hyödyllistä 
on tiedossa! Seuraa ilmoitteluamme lähempänä h-hetkeä.

Mari Harju



Vapaalan Omakotiyhdistys ry. 
http://www.vapaala.net on Vantaan 
omakoti yhdistysten Keskusjärjestön ja 
Suomen Omakotiliiton jäsen.

HALLITUS 2011
Pj. Liisa Rajamäki 040 779 4192
Jäsen  Eero Kolehmainen 855 5482
Varapuh.joht. Rauno Leppänen 854 3484  
Jäsen   Mervi Lankinen 050 374 2622
Siht. Arto Hämäläinen 045 123 9647
Jäsen  Rauni  Mononen 0505148321
Rahat ja lehti Pertti Louhula 855 5483
Jäsen  Heikki Niininen 0505431006
Lehti/kotisivuKalevi Karling 0500 455 755
Jäsen  Riitta Salminen 050 563 6271
Jäsen Eija Grönfors 855 5288

Voit liittyä yhdistyksen jäseneksi joko 
Suomen Omakotiliiton verkkosivuilla 
osoitteessa http://www.omakotiliitto.fi/
liittymislomake tai ottamalla yhteyttä 
yhdistyksen rahastonhoitajaan.

Tiedotettamme ovat taloudellisesti 
tukeneet ja vapaalalaisia palvelevat:

FYSIOTERAPIA 
KOLEHMAINEN KY. 
Vapaalantie 2 A 8, puh 855 
5482. Huom yhdistyksen 
jäsenille 5 %n alennus.

HAMMASLÄÄKÄRIT KATI 
NYLUND JA TIMO KAITEMO. 
Nuijakuja 6 A. Ajanvaraus puh. 
853 4334. Runsaasti ilta-aikoja.

PARTURI ADAM. Nuijatie 12, 
puh. 855 5767

YKKÖS-URHEILU OY. 
Rajatorppa, Vapaalantie 2, puh. 
855 5872.

HÄMEENKYLÄN 
SEURAKUNNAN 
jumalanpalvelus sunnuntaisin 
kirkossa Auratie 3 klo 10. 
Seurakunnan toiminnasta 

viikoittain Vantaan Lauri lehdessä.
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