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VAPAALALAISET SEURAKUNTAVAALEISSA
Vapaalan osa alueet esittäytyvät

Ajatus siitä, että meidän paremmin tulisi tuntea toisemme ja 
Vapaalamme, lähtee toteutumaan tässä lehdessämme. Yhdistyksen 
johtokunta pyrkii hankkimaan tiedot ja kuvaamaan koko Vapaalan 
osa-alueittain ja tällä kertaa on vuorossa PERÄKYLÄ.

Nimensähän tuo kolkka sai sen vuoksi, että bussin kääntöpaikka on 
aikanaan ollut siellä; kas silloin ennen Rajatorppaa bussikin kiersi 
Valtatien, öh Vapaalantien vallan toisin päin.

Tarkoituksena on esitellä osa alueiden tiet, kujat ja polut nykyisillä ja 
suluissa entisillä nimillä. Lisäksi karttaan on kirjoitettu tonttien 
kohdalle niiden asukkaiden nimet, jotka postilaatikoillaan ovat itsensä 
kulkijalle paljastaneet.

Tärkeätä on huomata, että kartan mahdolliset epätarkkuudet tai 
vääristymät eivät pyri jak4maan uudelleen Vapaalan aluetta 
enempää kuin muuttamaan omistus- tai haltiaoikeuksiakaan.

Etukäteen on syytä pyytää anteeksi sitä, että virheitä tulee 
esiintymään, koska työ pyritään viemään läpi varsin kohtuullisella 
panostamisella.

Johtokunta toivoo kuitenkin, että esittelystä on iloa asukkaille ja 
hyödyllistä tietoa sitä kaipaaville.

Kalevi Karling



Varikko Vapaalan luoteiskulmassa

Jotkut ovat kyselleet, miten kauan kaupungin kadunrakennusosaston 
tilapäinen varikko on Vanhan Hämeenkyläntien varrella, Kierretien ja 
Martinlaaksontien välisellä alueella. Kun kyselimme virkamiehiltä, 
milloin varikon telttanarut irrotetaan ja siirto alkaa, kuulimme, ettei 
sellaisesta ole tietoakaan.

Varikko on rakennettu määräaikaiseksi, mutta määräajan 
umpeutuessa sille anotaan jatketta, sikäli kuin muistetaan. 
Virkamiehet sanoivat, että varikko on siisti. Onhan sen ympärilläkin 
hyvä aita. Näin taitaa olla. Jossakinhan varikoittenkin pitää olla. 
Harmi vain niille, jotka ovat sille paikalle toivoneet jotakin, vielä 
suoremmin kuntalaisia palvelevaa toimintayksikköä.



Kaikki kynnelle kykenevät ladulle, mutta ......

Elämme aikaa, jollain hiihtoladut ovat parhaimmillaan. Tosin 
Petikossa ruvettiin vasta lumen ja pakkasten tultua suorittamaan 
tulevan valaistun ladun pohjaa, Mutta Mitä emme Uhraisi tämän 
edessä olevan mahdollisuuden vuoksi.

Vuotuinen Tahkon hiihto pitäisi olla talvisaikaan joka viikonvaihde. Se 
nimittäin saa ladut aivan erinomaiseen kuntoon.

Mutta kaikki älkööt innostuko laduista! Tämän masentavan 
kehotuksen kohdistan niihin, jotka innostuvat ladulle ilman suksia 
arvellen latuja sillä tavalla yhteisiksi. ä1kää hyvät ihmiset kävelkö 
laduilla! Jos ei ole suksia ja mieli palaa sivakoijien sekaan, niin 
menkää vaikka kierien. Niin avarratte suksiluistelijoiden uraa mutta 
älkää kävelkö laduilla!

E. K vesa

Heitteillä olevat peltomaat uurrekujan vaiheilla parempaan käyttöön

Uurrekuja ilmestyi aikanaan halkaisemaan Vapaalanaukeeta. Tällä 
nimellä kutsutaan nykyisin aukean läntisintä osaa. Se on vanhaa 
peltoa ja kasvaa paikoin tiheää koivikkoa. Uurrekujan toisella puolella 
on samanlaista vapaata niittyä. Molempien käyttö on melko vähäistä.

Olisiko mahdollista saada kaupungilta apua, jotta kyseisistä 
nurmettumista saataisiin vähän käyttökelpoisempia? Voisimme 
kyläläiset itse harventaa koivikkoa, esim. kevätkesällä, kun puiden 
lehti on jo kunnon vihdaksen asteella. Lisäksi olisi katsottava, 
paljonko kyseisiä saranpätkiä on tasattava, jotta ne voitaisiin ajaa 
kesällä pariin kertaan niittokoneella. Silloin nämä luonnonpuistot 
näyttäisivät melko mukavilta ja niille voisi joku perhe tehdä pientensä 
kanssa vaikkapa hauskan iltapäiväretken.

Vajaa vuosikymmen sitten Vantaan kaupunki taisi näitä nurmikoita 
niitelläkin, kun Variston asuntonäyttely oli tulossa.

E. K-vesa

Mikä kävelytielle nimeksi?

Kierretien pohjoiskärjestä lähtee kävelytie vai pitäisikö sanaa kevyen 
liikenteen väylä kohti Varistontien ja Martinlaaksontien risteystä.. Tätä 
tienpätkää käytetään paljon. Lenkkeilijät, koululaiset ja muut tekevät 
sen joskus vilkkaaksi kuin esplanaadin. Tunnelmaa lisäävät vielä 
mopedistit, joista osa näyttää käsittävän kyltin ”ei mopoille - Ej för 
mopeder" tarkoittavan, ettei ko. pätkälle saa mennä ilman mopedia. 
Lisäksi muutamat piittaamattomat amatööri- ja ammattiautoilijat 
tuikkaavat silloin tällöin tätä kävely- ja pyörätietä, kun arvelevat, 
etteivät yhteisten pelisääntöjen valvojat ole tarkkailemassa.



Yleensä kaupungissamme on kaikenlaisilla tienpätkillä nimet, joskus 
nimiviitta on tuotu paikalle jo ennen tientekoa. Mutta mainitulla 
rapialla 200 metrin matkalla ei ole nimeä. Sellainen pitäisi saada. 
Voisiko nimi olla Koulupolku? Ainakaan Postinumeroluettelo ei tunne 
sellaista vielä Vantaalta. Vai pitäisikö tämäkin nimi löytyä 
puutyöhuoneelta, kuten useimmat Vapaalan kadunnimet. Silloin voisi 
ajatella Kynäpolkua, joka johtaisi parille koululle, mutta saisi 
oikeutensa myös timpermannin kynästä.

E. K-vesa

Vapaalasta kolme kirkkovaltuustoon ja kaksi seurakuntaneuvostoon

Hämeenkylän seurakunnan ensimmäisissä 
luottamushenkilövaaleissa valittiin edustajiksi Vantaan 
seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon lehtori Kaarina Kallio 
Kirvestieltä, vt. koulutoimenjohtaja Marja-Liisa Toivanen Höylätieltä ja 
dosentti Esko Koskenvesa Kierretieltä. Näiden vapaalalaisten lisäksi 
valtuustoon valittiin kolme muuta Hämeenkylän seurakunnan 
edustajaa.

Lehtori Kaarina Kallio valittiin myös HämeenkyIän 
seurakuntaneuvostoon. Toisena vapaalalaisena 
Seurakuntaneuvostoon tuli tekn. yo Anssi Koskenvesa. Melkein 
vapaalalaiseksi voisi laskea myös rehtori Kauko Wariksen, josta 
myös tuli seurakuntaneuvoston jäsen. Hän asuu Vapaalanpolun 
varrella, vaikkakin Rajatorpassa. Seurakuntaneuvostaan valittiin 
kaikkiaan 12 jäsentä. Sen puheenjohtajana toimii Hämeenkylän 
seurakunnan kirkkoherra, jonka vaali on pian edessä.

Nyt valittujen Seurakunnan luottamushenkilöiden toimikausi kestää 
vuoden 1996 loppuun.

No 2/85 lisälehti
Rajatorpan varikon laillisuus

Kuten muistamme, antoi Vantaan kaupungin viranomaiset n. kaksi 
vuotta sitten virallisen tiedon, että Rajatorpan teiden 
kunnossapitovarikko tulee siirtymään vuoden 1984 aikana 
Martinlaakson ja kehä kolmosen väliselle alueelle. 

Arvatkaapa mikä nyt on tilanne? Varikko on hakenut lisäaika lupaa 
Ympäristöministeriöltä. 

Alkujaan alueella oli viemäriverkoston pumppausasema. Tämän 
ympärille kerättiin työkoneita vuosi vuodelta yhä enemmän. Tästä ei 
tehty mitään virallista ilmoitusta, eikä myöskään pidetty virallista lain 
mukaista katselmusta, johon olisi kutsuttu naapuritonttien omistajat.

Asukkaat tyytyivät vallitsevaan tilaan ja uskoivat viranomaisten 
lupauksiin varikon siirtymisestä. 

Vuoden 1984 aikana on koneiden lukumäärä lisääntynyt, ollen 
nykyisellään noin 40 ja lisäksi alueella sijaitsee hiekoitusvarasto. 
Päivittäin liikkuu alueella toista sataa autoa ja työkonetta. 



Joskin alue sijaitsee omakotialueen rajalla, vahvistetulla 
puistoalueella, katsoisin sen koskettavan kaikkia omakotiasutusta 
tällä alueella. 

Häiriönä on voimakas koneiden aiheuttama ääni, joka ajoittain ylittää 
sietorajan. Saasteet, jotka ovat jo vaurioittaneet omenapuita ja muita 
kasvillisuutta. Omenia ei voi enää syödä. Varikko on sijoitettu alueelle 
laittomasti,

Sille ei ole koskaan haettu lain mukaista lupaa. Ensinnäkin 
Naapuruussuhteista annetun lain 17, 18 ja 19 §:n mukaan on 
tällaiseen toimintaan saatava naapuri tonttien kirjallinen lupa, jota ei 
ole koskaan edes pyydetty. 

Rakennuslain 5a §:n mukaan on pidettävä virallinen katselmus, johon 
on todisteellisesti kutsuttava rajanaapurit ja muille saatettava tieto 
yleisen tiedoksiannonlain mukaisesti. Tätä toimenpidettä 
viranomaiset eivät ole muistaneet. 

Lisäksi Vantaan kaupunki on saanut alueelle toukokuussa 1980 
vahvistuksen ympäristöministeriöstä asemakaava vahvistuksen, 
jossa alue on määrätty puistoksi. Lisäksi muistutettakoon asukkaita, 
että kaupungin järjestyssäännöt määräävät, että työkoneiden käyttö 
on sallittua ainoastaan klo 718 välisenä aikana. Varikolla aloitetaan 
työt usein jo klo 3 aamulla ja herätetään ympäristössä asuvat. 

Kaikessa hiljaisuudessa on rakennusvirasto hakenut poikkeuslupaa 
Ympäristöministeriöstä jatkaa varikolla olevan parakin olemassa oloa, 
mutta ei kerro tässä yhteydessä koneiden olemassa oloa. 

Katson, että Vantaan viranomaiset ovat menetelleet erittäin 
omavaltaisesti ja lain vastaisesti. 

Toivon, että Vapaalan omakotiyhdistyksen asukkaat tulisivat kaikin 
voimassa olevin keinoin vaikuttamaan poliittisiin päättäjiin, että ne 
valvoisivat viranomaisten toimintaa Vantaalla, että se olisi lain 
mukaista.

Jorma Juusela

Vapaalan omakotiyhdistys ry johtokunta

Pj. Kalevi Karling 848 560 Rauno Leppänen 843 484
Siht. Eija Grönfors 845 288 Mirjam Mustonen 845 723
 Arvi Koppinen 845 282 Kalle Rahomäki 846 876
 Sinikka Koponen 847 859 Sirkka Liisa Saarinen 843 842
 Esko Koskenvesa 845 499 Aarne Toivanen 846 499
 

Tiedotettamme. ovat taloudellisesti tukeneet ja 
vapaalalaisia palvelevat:

Oy Papyrys Ab, Vapaalantie 8, puh_848 266, merkittävä työnantaja 
kylässämme.



ISKU OY, Martinkyläntie 47, puh. 840 511.

Rajatorpan Kukka, Rajatorpan ostoskeskus, puh. 843 992, avoinna 
arkisin klo 9 18, lauantaisin klo 9 - 15 ja sunnuntaisin klo 10 - 15. 
Suoritamme kaikki alaan liittyvät sidontatyöt.

Kioski Parkkis palvelee keskeisellä paikalla Varistossa. Avoinna 
talviaikaan: arkisinklo9 - 21 ja viikonloppuisin 10 - 21, puh. 847 384. 
Meiltä löydät: elintarvikkeita, makeisia, juomia ja jäätelöt sekä 
postimerkit, lisäksi leluja ym. pikkutavaroita. Veikkaus joka päivä. 
Myydään myös Vantaan kaupungin tasatarifilippuja. Tervetuloa!

Varastovalinta, Koivuvaarankuja 2, puh. 844 782. Avoinna arkisin klo 
9 - 20, lauantaisin klo 9 - 16.

K valinta Kotitorppa, Rajatorpan ostoskeskus, Puh. 845 569, 845 
699. Avoinna arkisin klo 9 - 18, lauantaisin klo 9 -14.

K-halli Pähkinä, Pähkinärinteen ostoskeskus, Lammaslammen tie 9, 
puh. 847 942. Avoinna arkisin klo 9 - 20, lauantaisin klo 9 - 18.

Variston Ruoka aitta Oy, Luhtimäki 2, puh. 848 471 Avoinna arkisin 
klo 9 - 19, lauantaisin klo 9 15.

Kansallis Osake Pankki, Rajatorpan ostoskeskus, puh. 845 814. 
Avoinna arkisin klo 9.15 - 16.15.

Rajatorpan Kampaamo, Rajatorpan ostoskeskus, puh. 845 819. 
Avoinna arkisin klo 9 18, lauantaisin klo 8 - 14.

Union Rajatorppa. Huollot ja pesut. Varaus puh. 848 175, auto- ja 
videovuokraus puh. 848 225. Avoinna arkisin klo 6.30 21, lauantaisin 
klo 8 - 21, sunnuntaisin klo 9 - 21.

Vesijohtoliike Karvinen R. Ky, Josafatinkatu 13, 00510 Helsinki, puh. 
753 2214, 701 1542, asunto Kaavintie 15, puh. 845 352.

Kukat arkeen ja juhlaan. Hämeenkylän Kukka Vantaan Varisto, 
puh./tel. 848 160. Aukioloaika/öppet: ma – to/månd.- torsd. 13 - 19, 
pe su/fred. -  sönd. 10 - 19.

Hämeenkylän seurakunnan jumalanpalvelus sunnuntaisin 
Hämeenkylän kirkossa Auratiellä klo 10. Seurakunnan toiminnasta 
viikottain Etelä-Vantaa  -lehdessä.

 

Kyläläinen käytä omia lähipalveluja

Koonneet: Kalevi Karling, Esko Koskenvesa, Rauno Leppänen ja Jorma Juusela (lisälehti)


