
2/2013

SISÄLTÖÄ 

Kevätretkelle 13.5. - sivu 5 

Siivoustalkoisiin 22.5. - sivu 6 

Vapaala-päivä 8.9. - sivut 2, 10 

Energiatodistuslaki kumoon – sivu 12 

Frisuun lisää 22 tonttia – sivu 8 

Kyläkuulumisia 30v – sivu 10 

Yhdistys venyttää penniä – sivu 13  



2 
 

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

 

Liity jäseneksi Suomen Omakotiliiton verkkosivuilla 
http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake tai ottamalla yhteyttä 
yhdistyksen taloudenhoitajaan.  
 

Hallitus 2012 
Puheenjohtaja Liisa Rajamäki 040 7794192  Facebook  Kaisa Kauranne 045 6735867 
Varapuh.joht.  Rauno Leppänen 8543484  Jäsen        Eija Grönfors 0400 939542 
Sihteeri  Arto Hämäläinen 045 1239647   Jäsen      Eero Kolehmainen 8555482 
Talous  Pertti Louhula 855 5483 Jäsen         Rauni Mononen 050 5148321 
Kotisivu  Kalevi Karling 0500 455755  Jäsen       Riitta Salminen 050 5636271 
Lehti  Heikki Niininen 050 5431006 

 

Lusikointia Frisusta  

VAPAALA-PÄIVÄ SUNNUNTAINA 8.9.2013 

Vaikka kevät on kauneimmillaan, on omakotiyhdistyksen hallituksen katse 
jo tiiviisti syyskuussa. Vapaala-päivän suunnittelu alkoi jo huhtikuun 
alussa, jotta kaikki olisi varmasti kunnossa, kun suuri päivä koittaa. 

Puhelimet ovat pirisseet ja aivot ovat olleet vaarassa ylikuormittua, kun 
olemme yrittäneet järjestää parasta mahdollista kyläjuhlaa kaikkia 
ikäryhmiä ajatellen. 

Hembölen kotieläinpihan aikataulujen takia vaihdoimme ajankohdan 
sunnuntaille 8.9. Mietimme pitkään korvaajaa Hembölelle, mutta koska 
mitään vastaavaa ei ollut tarjolla, päätimme siirtää tapahtumaa vuoro-
kaudella, jotta pääsisimme kaikki nauttimaan minisian rennosta elämän-
asenteesta, ankkojen tepastelusta, sekä aasin ystävällisestä tervehdyk-
sestä. Kuten viimeksikin, aasilla ja ponilla pääsee myös ratsastamaan! 

http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake
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Vuonna 2011 Vapaala-päivässä esiintynyt trubaduuri Laura Tuomi on 
lupautunut iloksemme jälleen mukaan esittämään omia kappaleitaan sekä 
laulattamaan lapsia kokoonpanolla Nainen ja Kitara. 

Aikuisille on luvassa Fysioterapia Kolehmaisen järjestämä liikuntahetki, ja 
Jukka Hako tulee kertomaan Länsi-Vantaan tiestöstä sekä tekeillä olevasta 
Friherrsin kyläkirjasta. 

Hämeenkylän seurakunnasta koitetaan päästä paikalle ohjaamaan askar-
teluja lapsille. Jukka Salonen tuo vanhoja menopelejä näytille. 

Vapaalalaisista yrityksistä mukana ovat ainakin KoruPoru, KokoNainen,  
Fysioterapia Kolehmainen sekä Peikkolapset. Myös Vapaalan Martat tule-
vat kertomaan omasta toiminnastaan, ja toivomme, että myös muita yrityk-
siä ilmaantuu myöhemmin mukaan runsain joukoin. 

Nautitaan kesästä, tavataan syksyllä! 

Kaisa Kauranne 

 

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 14.3.2013 Friherrsin Torpalla. Paikalla 
oli 22 henkilöä. Kokouksen alussa DI Veijo Pakarinen alusti aiheesta Uusi 
Energiatodistuslaki ja sen heijastusvaikutukset omakotiasujalle. Alustuk-
sesta virisi vilkas keskustelu sekä mielipiteiden vaihtoa. 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Aimo Nuottimäki ja sihteerinä Rauni 
Mononen.  

Vuosikokous valitsi yksimielisesti yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 
2013 nykyisen puheenjohtajan Liisa Rajamäen.  

Hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 
valittiin Eija Grönfors, Riitta Salminen, Kalevi Karling, Eero Kolehmai-
nen ja Rauno Leppänen. Hallituksessa jatkavat jäsenet ovat Arto Hämä-
läinen, Pertti Louhula, Heikki Niininen, Kaisa Kauranne ja Rauni Mo-
nonen. 

Kokous hyväksyi vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka 
antaa oikeat ja selkeät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudel-
lisesta asemasta.  

Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämi-
sestä hallituksen jäsenille.  

 



4 
 

 

Hyväksyttiin vuoden 2013 toimintasuunnitelma, jonka yhteydessä käytiin 
keskustelua Varisto-Myyrmäki tiesuunnitelmasta sekä Naulakujan kielle-
tystä läpiajosta.  

Talousarvio hyväksyttiin vuodelle 2013. Vuoden 2014 jäsenmaksusta ää-
nestettiin ja hallituksen esityksestä poiketen se päätettiin nostaa 25,00 
euroon.  

Hallitus on järjestäytynyt kokouksessaan 3.4.2013 seuraavasti: 

 puheenjohtaja Liisa Rajamäki  

 varapuheenjohtaja Rauno Leppänen,  

 sihteeri Arto Hämäläinen,  

 taloudenhoitaja Pertti Louhula,  

 lehtivastaava Heikki Niininen,  

 internet kotisivu- ja sähköpostivastaava Kalevi Karling,  
 facebook-ryhmän vetäjä Kaisa Kauranne. 

 

Rauni Mononen  
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Yhdistyksen kevätretki kohteena Helsinki-Vantaan 

LENTOASEMA JA ILMAILUMUSEO                                                                 

Omakotiyhdistys järjestää maanantaina 13.5.2013 kevätretken Hel-
sinki – Vantaan Lentoasemalle ja Ilmailumuseoon. Paikkoja on rajoi-
tetusti vain 30 henkilölle. Varaa paikkasi HETI! 

Lentoasema avattiin vuonna 1952 olympialaisiin, joten se viime vuonna 
täytti 60 vuotta. Sen kunniaksi Finavia rakensi ja avasi uuden lento-
koneiden katseluterassin, jolta on upeat näkymät kiitoteille ja asema-
tasolle. Lentoaseman kulkuyhteyksiin tulee merkittävä uudistus, kun lento-
asemalle rakennettava junayhteys avataan vuonna 2015.  

Yhdistys on varannut Lentoasemakierroksen (noin 2 h), joka sisältää ter-
minaalikierroksen lisäksi bussiajelun asematasoalueella (alue, jonne len-
tokoneet paikoitetaan). Bussiajelun aikana on 
yleensä mahdollisuus vierailla lento-aseman 
VIP President - terminaalissa sekä Finnairin 
koneiden huoltohallissa. Bussi-ajelua sekä 
vierailukohteita ei kuitenkaan voi koskaan 
etukäteen luvata varmaksi, vaan ne varmis-
tuvat vasta kierrospäivänä.  

Finavian terminaalioppaat pitävät kierroksia 
vain ma - ke klo 9-12. Silloin lentoasemalla 
on rauhallista  ja mahdollisuudet vierailla eri 
paikoissa ovat paremmat. Ehdoton maksimi 
osallistujamäärä on 30 henkilöä. Lento-
asemakierrokselle lapsia, jotka ovat esi-
koulu/kouluikäisiä voi ottaa mukaan. Viera-
ilemme mm. koneiden huoltohallissa, johon 
ei turvallisuussyistä saa viedä kovin pieniä 
lapsia sekä kierroksella tulee kävelyä melko paljon.  

Lentoaseman tutustumisen jälkeen siirrymme bussilla Ilmailumuseoon, 
Tietotie 3. Siellä kahviossa nautimme kahvit, jonka jälkeen alkaa opastettu 
museokierros, kestää noin 1h. 

Bussi kevätretkelle lähtee klo 9.30 Rajatorpan ostoskeskuksesta ja 
ajaa tuttuun tapaan Vapaalantietä ja Vanhaa Hämeenkyläntietä. Kyytiin voi 
nousta bussipysäkeiltä matkan varrelta. Kierros alkaa klo 10.00 Lento-
asemalla.  
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Kahvi-/teetarjoilu (kahvi/tee+suolainen kahvileipä, laktoositon fetaparsa-
kaalipiirakka tilataan osanottajille etukäteen. Matkapaketin hinta (sis. Bus-
sikuljetus, Lentoasema- kierros, Ilmailumuseo ja tarjoilu) on yhdistyksen 
jäsenille 25 € ja muille 35 €. 

Retkelle lähteviä pyydetään ilmoittautumaan 7.5.mennessä Rauni 
Monoselle, 050-514 83 21 tai sähköp.rauni.mononen@elisanet.fi. Säh-
köposti-ilmoittautumisesta saat kuittauksen. Kerro ilmoittautuessasi so-
piiko sinulle laktoositon feta-parsakaalipiirakka vai joku muu esim. 
gluteenittomana. Ilmoita myös tarvitsetko pyörätuolia tms. 

Osanottomaksu maksetaan viimeistään 10.5.2013 yhdistyksen tilille  
FI80 1430 3000 101156 käyttäen viitettä 9001. 

Tervetuloa kevätretkelle! 

Rauni Mononen 

Lähiympäristö kuntoon 

VAPAALAN SIIVOUSTALKOOT  
KESKIVIIKKONA 22.5.2013 KLO 17.00–19.00 

Lumien sulettua ympäristöstä paljastuu kaikkea luontoon kuulumatonta.   

Kaupunki kutsuu meitä yhteisiin siivoustalkoisiin. Sopivia kohteita ovat 
kaupungin yleiset alueet, kuten metsiköt, puistot, puronvarret, teiden pien-
tareet jne.   

Meillä on mahdollisuus parantaa näin yhdessä Vapaalan viihtyisyyttä.  
Kokoonnumme aloituspalaveriin klo 17.00 Friherrsin Torpalle (Vapaa-
lantie 28), josta saamme roskasäkit ja siivouspihdit roskien keräämiseen. 
Työskentelemme kahden tunnin ajan. Keräyksen jälkeen säkit tuodaan 
Torpalle, josta kaupunki kuljettaa ne pois. Siivoukseen sopivista vaatteista 
ja käsineistä huolehdimme luonnollisesti itse kukin. 

Muistutettakoon, että kiinteistönomistajan ja myös vuokraajan tulee huo-
lehtia tonttiinsa rajautuvan katuosuuden siivoamisesta. Velvollisuus kos-
kee tontin rajalta alkavaa mahdollista oja- tai viheraluetta kolmeen metriin 
saakka sekä jalankulku- ja/tai pyörätietä ja myös ajorataa sen puoliväliin 
asti. Uskomme, että kaikki ovat halukkaita tekemään osansa yhteisen viih-
tyisyytemme puolesta. 

Olethan mukana siistimässä kotikyläämme. Saat tapahtumasta hyvän mie-
len ja tapaat muita kyläläisiä. 

Tervetuloa! 

Arto Hämäläinen 
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JÄTTIPALSAMIN TORJUNTA JATKUU 

Vantaalla kääntyi vieraslajien torjunnassa uusi lehti, kun Vapaalan omako-
tiyhdistys järjesti jättipalsamin kitkemistalkoot elokuussa 2012. Talkoolai-
set poistivat haitalliseksi vieraslajiksi osoittautunutta jättipalsamia Lam-
masojan varrelta. Vantaan kaupungin viheralueyksikkö auttoi kuljettamaan 
kasvijätteen pois. Alun perin mehiläisten ravintokasviksi ja puutarhojen 
koristeeksi tuotu jättipalsami on levinnyt laajalti lähiluontoon, jossa se suu-
rikokoisena ja erittäin kilpailukykyisenä syrjäyttää alkuperäisiä kasvilaje-
jamme ja niistä riippuvaisia eläimiä. 

Yllä oleva lainaus on Vantaan kaupungin ympäristöraportista 2012 (s. 37). 
Omakotiyhdistyksen viimevuotiset talkoot saivat näin mukavaa huomiota. 
Sitähän me tosin saimme jo vuosi sitten, kaupungin verkkosivuilla ja radi-
ossakin. Jättipalsami ei kuitenkaan anna mahdollisuutta menneen muiste-

luun. Jos haluamme 
jatkaa kasvin hävittä-
mistä Vapaalasta, 
meidän on toimittava 
tänäkin vuonna.  

Kaupungin verk-
kosivuilla annetaan 
seuraavanlaisia ohjei-
ta: Koska jättipalsami 
uudistuu vain sie-
menistä, perustuu kas-
vustojen hävittäminen 
siihen, että uusia sie-
meniä ei päästetä 
muodostumaan. Pienet 

jättipalsamikasvustot 
on helppo hävittää 
luonnosta kitkemällä 
kasvit pois ennen sie-

menten kypsymistä. Hentojuuriset versot irtoavat maasta helposti, eikä 
erityisiä suojavarusteita tarvita. Kitkemisen teho kannattaa varmistaa seu-
raavana vuonna. Jos siementäviä yksilöitä ei päästetä syntymään, jättipal-
sami häviää paikalta varsin nopeasti. Laajojen kasvustojen hävittämistä 
kannattaa kokeilla niittämällä kasvit mahdollisimman alhaalta. 

Kaupungin ohjeiden mukaisesti jättipalsamin torjuntaa jatketaan tänä 
vuonna Lammasojalla. Myös Pellaksessa torjunta aiotaan aloittaa, mikäli 
alueen asukkaat ovat asiasta kiinnostuneita. Talkoiden ajankohdaksi on 
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suunniteltu viikkoa 32 elokuun alussa, mutta tarkka aika päätetään myö-
hemmin ja siitä ilmoitetaan yhdistyksen verkkosivuilla, sähköpostilistalla ja 
Facebookin Vapaala-ryhmässä. 

Merkitse jättipalsamitalkoiden ajankohta jo nyt alustavasti kalenteriisi, seu-
raa tiedotusta ja tule mukaan! 

Liisa Rajamäki 

Menossa valtuustoon 

VANHAN HÄMEENKYLÄNTIEN KAAVAMUUTOS  

Hohtimet-puistoalueen kaavoitus pientaloalueeksi aloitettiin 2010. Kaavoi-
tus on edennyt yleisötilaisuuksien ja kuulemismenettelyiden jälkeen kau-
punkisuunittelulautakuntaan 8.4. ja 15.4. kaupunginhallitukseen, joka päät-
ti esittää kaavan hyväksymistä valtuustolle kaupunkisuunnittelulautakun-
nan esittämässä muodossa. 
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Hohtimet-puiston kaavoitusta on seurattu Vapaalassa tiiviisti. Kaavaan 
ovat halunneet vaikuttaa lähialueella asuvat ja omakotiyhdistys. Uutta 
kaavaa on vastustettu ja pidetty sen rakennusoikeutta liian suurena.  

Kaavamuutos näyttää vastustuksesta huolimatta etenevän. Siksi omako-
tiyhdistys on pyrkinyt vaikuttamaan myös siihen, että alueen rakentuminen 
toteutuisi mahdollisimman ”ympäristöystävällisesti”. Omakotiyhdistys on 
esittänyt kaavoittajalle rakennustehokkuuden pienentämistä siten, että se 
olisi lähempänä voimassaolevan Vapaalan kaavan tehokkuutta. Yhdistys 
esitti myös Vanhan Hämeenkyläntien puolella tonttiliittymien huomattavaa 
vähentämistä ja lumenkasausongelmien ja turvallisuusuhkien huomioon 
ottamista tonttiliittymissä, jotka liittyvät Vanhan Hämeenkyläntien jalankul-
kuosaan. Lisäksi toivoimme, että alueelle laaditaan yhteiset rakentamisoh-
jeet rauhallisen ja miellyttävän yleisilmeen luomiseksi. Hulevesien huolel-
lista järjestelyä olemme pitäneet myös erittäin tärkeänä, koska alueen kor-
keus- ja maaperäerot ovat huomattavia. 

Omakotiyhdistyksen uurastus ei tuottanut täysin toivottua tulosta. Kaavan 
rakennustehokkuutta ei pienennetty. Toisaalta onnistuimme vähentämään 
huomattavasti Vanhan Hämeenkyläntien puolelle tulevia tonttiliittymiä, 
myös hulevesitarkennuksia tehtiin ja kaavamääräyksiin tuli yhtenäinen 
talojen ulkoväritys. Lisäksi rakennusvalvonta tulee tekemään alueelle tar-
kemmat rakentamisohjeet, joilla alueen yhtenäinen ja hyvä kaupunkikuva 
mahdollistetaan.  

Vapaalan asukkailla ja heidän lapsillaan on myös toiveita alueemme oma-
kotitonttien lisäämiseksi. Vapaala on haluttua pientaloaluetta ja meillä on 
hyvät palvelut. Tällaiset alueet ovat uusien asukkaiden ja kaupungin inves-
tointien ja talouden kannalta erittäin hyviä asuntorakentamiskohteita. Täy-
dennysrakennuskohteissa on kuitenkin alueen vanhojen asukkaiden toivei-
ta pyrittävä ottamaan mahdollisimman paljon huomioon, että saavutetaan 
kaikkien kannalta mahdollisimman hyvä lopputulos. 

Eija Grönfors 
 
Kaavamuutoksesta kiinnostuneille: Kannattaa käydä katsomassa Vantaan 
kotisivuja. Pikkuisen pitkä reitti kliksuteltavaksi, mutta näin: 
www.vantaa.fi => kaavoitus ja maankäyttö=>asemakaavoitus =>länsi-vantaan 
asemakaavayksikkö=>vapaala ja siellähän se jo häämöttääkin sivun vasemmassa 
laidassa ”Omakotitontteja Kierretien ja Vanhan Hämeenkyläntien väliin”. Toinen ja 
ehkä helpompikin tapa on kurkata omia kotisivujamme www.vapaala.net . Sieltä 
löytyvät Hohtimien kaavaan liittyvät avaindokumentit vasemman laidan painikkeen 
Kaupunginhallitus takaa                      Toimittaja 

 

http://www.vantaa.fi/
http://www.vapaala.net/
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Vaan ei syyttä 

KYLÄKUULUMISET: ERIKOISNUMERO TULOSSA … 
Nyt on kaksi asiaa meillä frisulaisilla juuri tänä vuonna erityisesti panna 
korvan taakse, ja ehkä niistä hiukan röyhistelläkin. 

30 vuotta on täynnä meidän nyt 1000 talouden porukallamme oman kylä-
lehden, Kyläkuulumisien, Kyläkuulumisten, 
… vai miten se nyt taipuukin, kanssa. – 
Harva kylälehti, jos mikään, on jaksanut 
olla ja kukoistaa näinä viestinnän murrok-
sen vuosina. Mekin olemme siirtyneet 
verkkoon kauan sitten www.vapaala.net , 
mutta tämä pieni aa-vitonen tuntuu monista 
edelleen hyvältä, vai onko se tuntuma vain 
toimittajalla? Kertokaa. - Ja katsokaa Kale-
vin luomaa fantastinen kylälehtien arkistoa 
www.vapaala.net sivustolla. 

Katsokaapas seuraavaa juttua tässä vihkosessa, kun Kyläkuulumisien 
ikoni Rauno Leppänen muistelee lehden alkuaikoja. – Hän ja muut toimit-
tajat kertovat enemmän tai vähemmän hupaisia tarinoita oman toimittaja-
kautensa varrelta tulevassa Erikoisnumerossamme 2013.  

Niin, siis Erikoisnumero. Se tulee elokuun loppupuoliskolla. Meillä on siinä 
kaksi teemaa:  

 30-vuotinen Kyläkuulumisien juhlistaminen  

 Vapaala-päivä 8.9.2013 klo 11-14 

Toinen teema Erikoisnumerossa on siis su 8.9.2013 klo 11-14 vietettävä 
Vapaala-päivä. Lusikointi (meidän pääkirjoituistemme nimike) jo hiukan 
avasikin, mitä on tulossa. Mutta elokuun Erikoisnumerossa kerromme sit-
ten tarkemmin, mitä Vapaala-päivillä tapahtuu. 

Heikki Niininen 

RAUNO: KYLÄKUULUMISET 30 VUOTTA SITTEN 

Oli vaihtunut uusi vuosi 1983. Vapaalassa oli opetettu frisulaisia uuteen 
paikannimeen pitkällisten asemakaavakokousten aikakaudella ja muilla 
omakotiyhdistyksen toimilla tiedotelappusia jakelemalla. Kaava valmistui ja 
muutenkin tuli sellainen olo, että mitäs sitten, jotakin kuitenkin pitäisi tie-
dottaa.  

Meitä muutamia oli sen ajan "johtokunnassa" etenkin entinen aktiivimme 
Esko Koskenvesa, jonka aloitteesta päätimme kokeilla säännöllistä tiedo-

http://www.vapaala.net/
http://www.vapaala.net/
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tetta jakelulappusten sijaan. Se oli hyvä ajatus, johon lupauduin heti tait-
tamaan ja kuvittamaan. Pälkähti päähän, että tehdään siitä oikein  
KYLÄKUULUMISET!  

Kolme vuosikymmentä sitten ei ollut nettejä eikä bittejäkään saati sitten 
verkkoja pyydyksiin, vaan jäykälle kohdistusalustalle liimasin joka sivun 
leikkeistä kokoon 120 mm x 290 mm (max). Esko ja me muutkin kirjoitim-
me Remingtoneilla ja muilla säksättimillä 120 mm leveää makkaraa riittä-
väksi sivuille, joskus muitakin muotoja. 

Piirrokset, kuvat ja tehosteet sommittelin sekaan sivulukuineen. Ensim-
mäinen lehtisommitelma oli valmiina kirjapainon monistukseen 28.2.1983 
aamuyöllä (postilaatikossa). Samalla kaavalla meni yli kymmenen vuotta 
ihan hyvin. 

Kuvisopettajavaimon kelpuuttamalle " Kyläkuulumiset"- kaunokirjoitus-ot-
sikolle sanoi graafikkopoikamme, ettei käy ja teki uuden ja näyttävämmän 
numeroon 5 / 83, joka jäikin lopulliseksi otsikoksi.  

Siispä onnea ja iloa vaan nykykoneitten koputtajille Kyläkuulumisten paris-
sa!  

Rauno Leppänen 

 
Esillä ainakin suunnitelmissa 

VIHDINTIEN MELUNTORJUNTA  

Vihdintien meluntorjunta on kestoaihe. Meluongelmaan ja sen torjuntaan 
liittyviä selvityksiä ja esityksiä on tehty jo 1980-luvulta lähtien. Vuosikym-
menten kuluessa lähiasukkaat ovat tuoneet toistuvasti meluntorjunnan 

tarpeellisuuden esille. 
Myös omakotiyhdistys 
on korostanut sitä kai-
kissa kaupungille lähet-
tämissään kannanotois-
sa, jotka ovat koskeneet 
tienvarren kaavoitus-
asioita, viimeksi Hohti-
mien puistoalueen kaa-
voituksen yhteydessä. 

Liikennevirasto on par-
haillaan tekemässä 
meluntorjunnan toimin-
tasuunnitelmaa vuosille 
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2013–2018. Luonnoksesta pyydettiin lausuntoja alkuvuodesta. Valtaosa 
kiireellisimmistä meluntorjuntakohteista sijaitsee Uudenmaan ELY-
keskuksen alueella, niistä kymmenen Vantaalla. Luonnoksessa 25 tärkein-
tä hanketta oli asetettu kiireellisyysjärjestykseen, ja kuinka ollakaan – Va-
paala oli listalla viimeisenä. Hankekortissa kerrotaan, että alueelle on jo 
vuonna 2006 valmistunut tiesuunnitelma välille Huopalahdentie–Kehä III. 

Toimintasuunnitelman luonnos oli esillä teknisen lautakunnan kokoukses-
sa 12.3.2013. Lautakunta ehdotti muutoksia hankkeiden kiireellisyysjärjes-
tykseen. Yksi ehdotettu muutos oli UUD 25 Mt 120 (Vihdintie) Vapaala, 
joka lautakunnan käsityksen mukaan tulisi sisällyttää kärkikohteiden jouk-
koon. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 18.3.2013 teknisen lau-
takunnan lausuntoluonnoksen. 

Paperilla kehitys näyttää ilahduttavalta, mutta ongelmana on, kuinkas 
muuten, raha. Meluntorjuntatoimenpiteitä tehdään teiden perusparannuk-
sen yhteydessä ja Vihdintie vaatii valtion rahaa. Käytännössä tien melun-
torjunta saanee odottaa vuoroaan vielä hyvän tovin. Omakotiyhdistys ai-
koo jatkaa entisellä linjalla: Vihdintien meluntorjunnan välttämättömyydes-
tä muistutetaan kaikissa mahdollisissa yhteyksissä. 

Liisa Rajamäki 

 
Omakotiasujat ovat tosissaan 

MUUTOS SAATAVA ENERGIATODISTUSLAKIIN! 

Energiatodistuslaki tehtiin joidenkin hallituksen konsulttien neuvomana niin 
omakotiasuja-vihamieliseksi kuin olla ja voi. Esimerkiksi vanhoille taloille 
pitäisi hankkia myytäessä tai vuokrattaessa energiatodistukset 1.6.2013 
alkaen ulkopuolisen konsultin voimin, laskennallisesti – oli kulutus todelli-
suudessa mitä vain. – Maksaa 500-1000 egee. 

Jostain ylimaallisesta viisaudesta on nyt myös säädetty, miten sinun ener-
giasi on tehty: lain mukaan esimerkiksi jos sinulla on sähkö niin se olisi 
tehty 1.7 kertaa huonommin kuin ”standardi” (öljy). – Komoon, jos sähkö 
tehdään pääosin vesi-, ydin- tai uusiutuvalla voimalla. 

Siis, omakotiasujalle kerätään vain uusia kustannuseriä, joiden ympäristöl-
linen vaikuttavuus oli nolla tai todennäköisimmin paljon sen alle. 

Lakia voidaan aina muuttaa. Saadakseen lain uudelleen käsiteltäväksi 
pitää kerätä vähintään 50.000 kannattajaa. Omakotiliitto on tähän lähtenyt 
ja syystä. Kannattajien keräys on alkanut ja jatkuu 6 kk aloitteesta eli 
11.10.2013 saakka. 

SINÄ VOIT OLLA YKSI KANNATTAJISTA! 



13 
 

Ja kannatus tapahtuu seuraavasti 

 nopein tapa, jos on nettiyhteys: avaa 
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/297, valmistaudu elektroni-
seen tunnistautumiseen (esim. pankkitunnukset) 

 useampia paperipohjaisia kannatusilmoituksia löytyy sivuilta 
http://www.omakotiliitto.fi/kansalaisaloite 

 pyrimme myös tuomaan oman yhdistyksen puitteissa aina mukaan 
kannatusilmoituslomakkeita eri tlilaisuuksiin! 

NYT KANNATTAA TODELLA TSEMPATA, EI MEITÄ OMAKO-
TIASUJIAKAAN VOIDA KÄSITELLÄ IHAN MITEN VAIN! 

Heikki Niininen 

 

 

KYLÄYHDISTYS PYÖRII PENNIÄ VENYTTÄMÄLLÄ 

Ne kyläläiset, jotka ovat käyneet omakotiyhdistyksen vuosikokouksissa, 
ovat päässeet kurkistamaan myös yhdistyksen taloudenhoitoon; laajem-
min tätä puolta ei ole käsitelty. 

Yhdistyksen maaliskuussa pidetyssä vuosikokouksessa hyväksyttiin vuo-
den 2014 jäsenmaksuksi 25 euroa. Vuosiluku ei ole kirjoitusvirhe, sillä 
nykyisten sääntöjen mukaan yhdistyksellä on vain yksi yleinen kokous, 
keväällä, ja silloin täytyy päättää jo seuraavan vuoden jäsenmaksusta.  

Vuosi sitten meillä ei ollut tietoa Suomen Omakotiliiton jäsenmaksun koro-
tusaikeista. Niinpä yhdistyksen jäsenet saivat alkuvuodesta laskun 20 eu-
ron jäsenmaksusta, mistä me nyt maksamme 16 euroa Omakotiliitolle. 
Yhdistys on jäsenenä myös Vantaan Omakotiyhdistysten Keskusjärjestös-
sä VOKissa. Sen jäsenmaksu on ollut pitkään 0,75 euroa/jäsen. Keskus-
järjestöllä on kuitenkin niin vahva talous, että omakotiyhdistyksen hallitus 
päätti esittää VOKin jäsenmaksun alentamista 0,50 euroon. Esitys hyväk-
syttiin VOKin vuosikokouksessa selvällä enemmistöllä. 

VOKin jäsenmaksualennuksen jälkeen omakotiyhdistykselle jää 3,50 eu-
roa/jäsen omaan käyttöön. Menokohteista on huomattavin Kyläkuulumiset, 
jonka kirjoitukset, kuvitus ja taitto tuotetaan vapaaehtoistyönä. Myös leh-
den jakelu hoidetaan talkootyönä. Painatuskuluista vajaat puolet voidaan 

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/297
http://www.omakotiliitto.fi/kansalaisaloite
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kattaa ilmoitustuloilla. Tälle vuodelle on tuotoiksi arvioitu 900 euroa, ku-
luiksi 2000 euroa. Yhdistys on myös subventoinut järjestämiään retkiä, niin 
myös tulossa olevaa retkeä Lentoasemalle ja Ilmailumuseoon. Kaksi vuot-
ta sitten järjestettyyn Vapaala-päivään saimme kaupungilta niin paljon 
aluerahaa, että pystyimme järjestämään ilmaiseksi hienon tapahtumapäi-
vän. 

Vaikka yhdistyksen käyttöön jäävä osuus jäsenmaksuista on pieni, jäsen-
määrällä on merkitystä. Nyt vain kolmannes Vapaalan talouksista on yh-
distyksen jäseniä. Kun yhdistys pyrkii edistämään koko kylän tasapainoista 
kehitystä, suurempi jäsenmäärä antaisi siihen paremmat mahdollisuudet. 
Muutama vuosikymmen sitten pidettiin itsestään selvyytenä, että kaikki 
kyläläiset kuuluivat omakotiyhdistykseen. Samoin tulisi olla nytkin! 

Liisa Rajamäki 

LYHYESTI 

 Puutarhaillassa 7.3.2013 opiskelimme puutarhuri Matti Lahtisen johdol-
la puiden leikkausta. Kun nyt on sesonkiaika sille puuhalle, niin vielä 
muistutuksena, että Matti Lahtisen luentoaineisto löytyy tutuilta ko-
tisivultamme www.vapaala.net , sieltä valiten Tapahtumakuvia ja 
edelleen Kuva-albumeja. Kuvavalinnan yhteydessä pääset valitse sa-
na Liite; sieltä avautuu kyseinen word-dokumentti 

 Jokakeväiseen tapaan HSY:n jäteautot keräävät vaarallisia jätteitä, 
sähkölaitteita ja pieneriä metalliromua, Vantaalla aikavälillä 23.4. – 
23.5. Meillä lähellä olevia jäteautojen ”pysäkkejä” on mm. tiistaina 7.5. 
klo 19.30-20.30 Vapaalantie 1:ssä (huoltoasema). Katso yksityiskohdat 
nettiosoitteesta www.hsy.fi 

Koonnut toimittaja 

Toimittaja pääsi tässä vaiheessa maaliin, kun mainokset oli jo taitettu 
aiemmin. Tavataan sitten Kyläkuulumisien Erikoisnumeron 2013   

parissa 

  

http://www.vapaala.net/
http://www.hsy.fi/


15 
 

TOIMINTAAMME OVAT TUKENEET JA  PALVELUJAAN TARJOAVAT: 

 

Hengitätkö puhdasta sisäilmaa? Onko 
ilmastointikanavien puhdistuksesta ja sää-
döistä kulunut jo yli 5 vuotta?   

Ilmastointipuhdistus PoLu Oy on erikoistunut 
Ilmanvaihtokanavien puhdistuksiin ja säätöi-
hin. Nyt kevättarjouksena Vapaalan asukkaille 
ja 30.6.2013 mennessä työn tilanneille teem-

me ilmavirtausten mittauksen ja säädöt  veloituksetta ( arvo 80 euroa). 
KYSY TARJOUSTA!  

Yhteystiedot p. 040 557 5796 tai 040 557 5797.  
Sähköposti ilmastointipuhdistus@polu.fi, Lisätietoa www.polu.fi 
 

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

HAMMASLÄÄKÄRIT KATI NYLUND JA TIMO KAITEMO. Nuijaku-
ja 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 Van-

taan Lauri lehdessä.  

 

mailto:ilmastointipuhdistus@polu.fi
http://www.polu.fi/
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