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Uuden yleiskaavaluonnoksen meitä sivuavat 
muutokset on rengastettu  

 

Vapaalan taidetapahtuma 

lauantaina 7.5 klo 13.00 - 18.00 

sunnuntaina 8.5 klo 12.00 - 19.00 



Vantaan uusi yleiskaavaluonnos YK0001, Luhtitien avaamisen 
tarpeellisuus Myyrmäkeen  

Yleiskaavaehdotuksesta otsikon ”Liikenne” alta poimittua: 

Myyrmäen joukkoliikenteen paikalliseen kehittämiseen liittyy Luhtitien jatkaminen 

Uomatielle asti. Ulkoilu- ja viheryhteyksien turvaamiseksi katu kulkee osan matkaa leveän 

viherkansirakenteen alla. Katu on tärkeä joukkoliikenteelle ja alustavia suunnitelmia 

linjastojärjestelyistä on tehty. 

Kadun liikennemäärä on selvitysten mukaan vuonna 2030 noin 5000 ajoneuvoa 

vuorokaudessa, mikä on alle puolet Raappavuorentien nykyisistä liikennemääristä. Katu 

vähentää Vapaalan pientaloalueen sisäisen katuverkon liikennettä tarjoamalla Variston ja 

Vapaalan asukkaille paikallisen katuyhteyden Myyrmäen palveluihin. 

Tieyhteyden puuttuminen tuo Vapaalaan läpiajoliikennettä 

Vapaala on Länsi Vantaan näkökulmasta vanhaa asutusaluetta. Kun uusia 

kerrostaloalueita ja aluekeskuksia rakennettiin, vapaalalaiset odottivat, että 

heidän vanhoille marja ja sienimailleen rakennettujen aluekeskusten 

liikenne hoidettaisiin niin, ettei siitä olisi haittaa vanhalle asuinalueelle. 

Tätä silmällä pitäen aikanaan suunniteltiin mm. Martinlaaksontie. Kun tämä 

hanke jäi keskiosaltaan kesken, myös vanhojen vähäväkisten alueiden tar-

peet ovat muuttuneet toissijaisiksi. Martinlaaksossa ja Myyrmäessä katso-

taan, ettei Martinlaaksontietä voida toteuttaa aikaisemman suunnitelman 

mukaisesti, koska tie leikkaisi puistoaluetta. Näyttää siltä, että äänekästä 

vastustusta tien avaamiselle esitetään kumma kyllä myös Variston ja 

Pellaksen suunnilta, ks. alempana.  

Vapaalan Omakotiyhdistys on vuosien saatossa kiivaastikin puhunut 

tieyhteyden avaamisen puolesta. On melko selkeästi nähty, että idyllistä 

kotialuettamme halkoo nyt nopeasti kasvanut ja kasvava läpiajoliikenne 

Myyrmäen palvelualueelle. 30-luvulle tultaessa se voisi olla jo tuo 

liikennesuunnittelun arvioima 5000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Pellaksessa 

tulisi oivaltaa, että Vanha Hämeenkyläntie on jokseenkin samanlainen 

asuntokatu kuin Pellaksentie! Jos läpiajoliikennettä oltaisiin ohjaamassa 

Pellaksentielle, niin vastustus olisi helposti ymmärrettävissä. 

Vapaalan läpiajo voitaisiin kyllä estää yksinkertaisesti katkaisemalla kaikki 

kylän läpi kulkevat tiet. Tämä toisi varmaan omat ”pikku”harminsa myös 

oman kylän asukkaille. Mm julkisesta liikenteestä kylän läpi joutuisimme 

luopumaan. Kiellot.., no tiedämme niiden vaikutuksen. 

Vuonna 1989 yhdistys jo järjesti pienimuotoisen läpiajoliikennelaskennan 

eräänä perjantaipäivänä ja siitä raportoi Esko Koskenvesa numerossa 

4/1989 mm seuraavaa, ks. myös yhdistyksen kotisivulta. Alla oleva teksti 

on siitä saksittua, koska on edelleen ajankohtaista. 

Läpiajolaskentaa vuodelta 1989 

Tulokseksi saatiin, että Vapaalan läpi siellä asioimatta ajoi noina neljänä 

tuntina keskimäärin 235 autoa tunnissa. Vapaalasta lähtenyttä tai sinne 

tulevaa liikennettä ei siis otettu huomioon. Aamulla Luhtitieltä läpiajoi 

Rajatorppaan vain noin 75 autoa tunnissa. Päinvastaiseen suuntaan oli 

läpiajajia lähes saman verran. Kun menimme tarkkailuun vasta klo 7.30 

saatoimme olla hiukan myöhässä, jos tavoittelimme aamuruuhkan aikaa. Jo 

aamulla kävi selväksi, että Vapaalan läpi ajetaan kylän länsireunaa, siis 

Vapaalantietä ja Vanhaa Hämeenkyläntietä pitkin. Vain muutama auto ajoi 

Nuijatien ja Vapaalantien risteyksestä Luhtitielle. Iltapäivällä klo 15 - 18 

läpiajon painopiste oli selvästi linjalla Vapaalantie-Vanha Hämeenkyläntie. 

Valtaosa eli noin 240 autoa tunnissa ajoi kylän läpi tätä kautta iltapäivän 

vilkkaan liikenteen tunteina 



Pientaloalueet helposti aluekeskusten jalkoihin 

Liikenne olisi kaupungissa suunniteltava niin, että asuinalueille tulisi vain 

se liikenne, jonka on sinne tarpeen tulla. Muu olisi ohjattava omille 

väylilleen. Vapaala on eräs niistä pientaloalueista, joka on jäämässä 

suurten kerrostalolähiöiden ja aluekeskusten puristukseen. Kun niiden 

palveluja laajennetaan ja kehitetään, ei ole riittävästi otettu huomioon, että 

kunnon liikenneväylätkin on oltava, joita pitkin voidaan palvelujen äärelle 

tulla. 

Seitsemän kymmenestä ajaa tuntuvaa ylinopeutta 

Omakotiyhdistys seuraili liikennevirtojen lisäksi myös autojen nopeuksia 

yhden pistoolitutkan avulla. Tutka oli saatu lainaksi laitetta maahan 

tuovalta yritykseltä. Erityisesti Vanhalla Hämeenkyläntiellä ajettiin 

iltapäivän ruuhkaliikenteessäkin kovaa. Vapaalan kaduilla on 40 km:n 

tuntinopeusrajoitus. Sitä ei näytä monikaan uskovan. Siksi nopeuksien 

tarkkailussakin tyydyttiin pitämään ylinopeutena vai sitä, jos auto ajoi 50 

km/h. Vanhalla Hämeenkyläntiellä ylitti näin vauhtiystävällisesti tulkitun 

nopeusrajan seitsemän autoa kymmenestä! Vähän enemmän kuin neljä 

autoa kymmenestä viiletti kyseisellä kadulla sellaista nopeutta, että sillä 

olisi rikesakon sijasta päässyt kunnon sakkorysään. Pahimmat ajoivat yli 70 

km/h. 

Kalevi Karling 

Tie voisi kaartaa hidastemutkan kautta joko Virtatielle 
tai Uomatielle osittaisen viherkannen alla 

 

Yleiskaavaluonnos esittää joukkoliikenteen ja Variston yhteyttä Myyrmäen 

palveluihin ja Luhtitien jatkeen kattamista "leveällä viherkansirakenteella". 

Luhtitien avaus Raappavuorentielle on ollut aikoinaan perusteltua. 

Olosuhteiden ja liikennekehityksen muuttuessa Luhtitien tilanne on muuttu-

nut suurempien liikenneratkaisujen jäätyä tekemättä. 

Luhtitie on kuitenkin suunniteltu suoraan Uomatielle ja edelleen kuin 

välikehänä Louhelan rautatietunneliin, Martinlaaksoon ja Hämeenlinnan 

väylälle. Mikäli kaavaselostukset toteutuisivat, olisi Luhtitie käännettävä 

Pellaksentien päässä T-risteykseen ja tunneloitava matalana (=alamittainen 

rautatietunneli Louhelassa) Vapaalan mäen reunan alle, jotta luonteva 

keinokansi voitaisiin maastossa toteuttaa ja tie liittää Virtatielle ja 



Myyrmäen suuntaan, kuten selostuksessa on sanoin esitetty. Täten saataisiin 

myös tarvittavat nopeudenhillintämutkat Luhtitien loppuun.  

Sen sijaan luonnoksen mukaan puistoyhteys toteutuisi Pellaksen vieressä 

laakson pohjassa ehkä jollain käyttökelvottomalla korkeuksiin kapuavalla 

kapulasillalla, tuskin tunnelillakaan, joka pumppaamattomana olisi vettä 

täynnä. 

Koska olosuhteet ovat muuttuneet ja suuret päätökset ovat tekemättä kuten 

Kehä II, Luhtitie voi jäädä odottamaan. 

Mikäli Kehä II:ta ei rakenneta Hämeenlinnanväylälle ovat nykyiset kehien 

väliset kolme yhteyttä ja Malminkartanontie pian niin täynnä, että Luhtitien 

uusi yhteys ei riitä ratkaisuksi. Tulee vain lisäjono ihmisten kasvimaita 

myrkyttämään. 

 Ei tehdä mitään. Antaa tulevien sukupolvien ratkaista liikennesumput. 

Onhan meillä vielä onneksi matkaa suuren maailman ongelmiin, vaikka 

niitä lähestytäänkin! Tyhjäkäynti meidänkin jonoissa tulisi kieltää ja 

järjestää tarjoilu sivuikkunoista kuten vauraissa maissa tapana. (Hieno 

roskaruokabisnes, kunhan pahviroskista huolehditaan.) Autokauppaa emme 

voine hillitä. 

Rauno Leppänen 

Pellaksen mielipide yleiskaavaluonnokseen YK0001 

Mielipiteemme yleiskaavassa esitettyihin suunnitelmiin Luhtitien 

jatkamisesta Uomatielle ja uuden asuinalueen kaavoittamiseksi 

Variston ja Pellaksen väliin. 

Kannanottomme perustuu kahteen johtavaan ajatukseen, joita jäljempänä 

perustelemme yksityiskohtaisemmin. 

1. Nykyiset, jäljellä olevat viheralueet on säilytettävä ehjinä. 

2. Liikennejärjestelyissä on parannettava ensiksi jo olemassa olevia 

yhteyksiä ja rakennettava Kehä II Hämeenlinnantielle ja vasta sitten 

arvioitava uusien välikatujen tarve. 

Asuinalueiden toimivuus ja lähivirkistysalueen säilyminen 

Suunnitelma on laadittu vastoin modernin yhdyskuntasuunnittelun 

periaatteita, joiden mukaisesti asuinalueet pyritään suojaamaan läpiajolta. 

Vantaan yleiskaavan tavoitteena on ollut kolme elementtiä, näistä yhtenä 

viheraluejärjestelmä. 

Viheraluejärjestelmän tarkoituksena on säilyttää hyvä lähivirkistysalueiden 

palvelutaso. Kaavaluonnos on kuitenkin laadittu vastoin tätä tavoitetta. 

Edellä mainittujen tiehankkeen ja Variston uuden asuinalueen lisäksi 

Myyrmäkeen ja Martinlaaksoon suunnitellut uudet asuinalueet pirstovat 

Martinlaakson, Myyrmäen, Pellaksen, Vapaalan ja Variston asukkaiden 

yhtenäisen ja yhteisen lähivirkistysalueen ja luonnoksen toteutuminen 

hankaloittaisi huomattavasti virkistysalueen käyttöä, osin jopa estäisi sen 

kokonaan. 

Myyrmäen urheilupuisto, Vapaalan aukeen kentät ja Petikon reitti tulee 
säilyttää kokonaisuutena. Petikon metsäalue ei voi toimia asukkaiden 

lähivirkistysalueena. Se on liian kaukana esim. vanhuksille ja 

liikuntarajoitteisille, mutta myös muille liikkujille. Nykyinen viheralue on 

koko Vantaan mittakaavassa ainutlaatuinen ja säilyttämisen arvoinen. 

Tehdyissä tutkimuksissa on todettu viheralueiden tärkeys ihmisille 

asumisviihtyvyyttä parantavana tekijänä (esim. Helsingin yliopiston 

metsäekologian laitoksen yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa 



toteuttama kyselytutkimus). Tutkimus on osa ympäristöministeriön 

rahoittamaa laajempaa ’Kaupunkiviheralueiden arvo ja merkitys asukkaille’ 

-tutkimushanketta.)  

Melu- ja saastehaitat 

Lisääntyvä liikenne aiheuttaa saasteita ja melua, mikä tulee haittaamaan 

huomattavasti alueen asukkaita, jäljelle jäävää viheraluetta sekä Variston 

urheilualueen lukuisia käyttäjiä, joista pääosa on lapsia ja nuoria. 

Liikenteen saasteet johtavat edelleen siihen, että alueen viljelypalstojen 

sekä pihojen hedelmäpuiden ja marjapensaiden sadot on jätettävä 

käyttämättä. Lentomelu muodostaa jo nyt alueella kovan 

melukuormituksen. 55 ja 50 desibelin välinen meluraja kulkee aivan alueen 

reunalla. Asukkaiden kokemuksen mukaan meluraja ei todellisuudessa 

noudata Ilmailuhallituksen käyriä. Pelkona on, että liikenneväylän 

avaaminen 5000 autoa/vrk liikennemäärällä johtaa yhdessä lentomelun 

kanssa alueella kokonais- melukuormitukseen, joka ylittää nyt 

asumisrakentamisen esteeksi asetetun 55 desibelin rajan. Kaupunki ei voi 

suunnitella uutta asuinaluetta tällaiselle alueelle tai saattaa alueen vanhaa 

asujaimistoa tällaisen melukuormituksen kohteeksi.  Odotamme kaupungin 

tutkivan alueen nykyisen melutason. 

Liikenneväylien kokonaisvaltainen suunnittelu 

Ei ole tarkoituksenmukaista suunnitella Luhtitien jatkamista erillisenä 

hankkeena ennen kuin koko läheisen alueen tiejärjestelyistä on tehty 

kokonaissuunnitelma. Luhtitiestä muodostuisi Variston ja Pellaksen 

asuinalueiden sisälle eräänlainen Kehä II. Joukkoliikenne toimii jo 

Varistosta ja Vapaalasta Myyrmäkeen, joten paikallinen kehittäminen ei ole 

riittävä perustelu.  

Lapsien liikkumisen turvallisuus 

Lisääntyvä liikenne vaarantaa liikkumista, varsinkin lasten 

liikenneturvallisuus alueella heikkenee huomattavasti. Alueen 

perusopetuksen luokat 4-6 sijaitsevat Rajatorpassa. Koululaiset kulkevat 

kouluun Luhtitien yli koulumatkallaan Rajatorppaan. Pähkinärinteen ja 

Vapaalan yläkouluikäiset oppilaat joutuvat myös koulumatkallaan 

ylittämään Luhtitien mennessään Hämeenkylän yläkouluun. 

Kaikki alueen koulut käyttävät Vapaalan aukean urheilukenttiä 

liikuntatunneillaan ja tuolloin on aina ylitettävä Luhtitie. Vapaalan aukean 

kentät ovat lisäksi iltaisin ja viikonloppuisin urheiluseurojen vilkkaassa 

käytössä. Luhtitien avaaminen Myyrmäkeen johtaisi lisää liikennettä myös 

Myyrmäen kaduille, erityisesti Raappavuorentielle, jonka yli kaikkien 

myyrmäkeläisten lasten on liikuttava mennessään urheiluhalleille ja -

kentille. 

Kustannukset 

Luhtitien jatkaminen Varistosta Myyrmäkeen tullee olemaan kallista 

maaperän vuoksi. Ei ole järkevää eikä taloudellista rakentaa kilometrin 
välein länsi-itä –suuntaisia liikenneväyliä Myyrmäkeen. Vantaan 

kaupungilla on paljon tärkeämpiäkin kohteita rahankäytölle. 

Tapahtuneet ja odotettavissa olevat muutokset 

 Luhtitien jatkamista Myyrmäkeen on suunniteltu aiemminkin, mutta 

hanketta ei ole nähty järkeväksi toteuttaa. Emme näe, että viimeisen 

kymmenen vuoden aikana olisi tapahtunut mitään sellaista, joka pakottaisi 



nyt rakentamaan uuden väylän. Emme näe yhtään sellaista tulevaisuuden 

kaavallista syytä, joka pakottaisi Luhtitien jatkamiseen Myyrmäkeen. 

Yleiskaavassa YKOOO1 esitetyn sijaan ehdotamme seuraavaa:  

Liikenne tulee ohjata pääväylille Kehä III, II, ja I, jotka pystyvät 

pitkäjänteisesti hoitamaan pääliikenteen kuormituksen. Suunnitelmat ja 

päätökset uudesta kehätiestä (Kehä II) Myyrmäen eteläpuolella ja 

Rajatorpantien liikenneratkaisut tulee suunnitella loppuun ennen kuin 

ryhdytään suunnittelemaan uusia väyliä. Niukkojen taloudellisten resurssien 

vuoksi tulee kustannukset kohdistaa olemassa olevien yhteyksien 

parantamiseen kuten Rajatorpantien sekä Martinkyläntien liikenteellisiin 

järjestelyihin ja niiden pullonkaulojen avaamiseen. Samoin 

Raappavuorentien ”mutkan” solmukohdan avaamisella voidaan parantaa 

liikenteen sujuvuutta Kehä III:lta Myyrmäen aluekeskukseen. Nykyisillä 

väylillä ruuhkahuiput ovat lyhytaikaisia ja niitä voidaan helpottaa 

edullisemmilla ratkaisuilla. Vanhalle Hämeenkyläntielle voidaan asettaa 

läpiajokielto, jolla voidaan helpottaa mahdollisia läpiajohaittoja alueelle. 

Tätä varten ei tarvitse rakentaa suunniteltua Luhtitien jatkoa. Luhtitien 

nykyistäkin liikennenopeutta tulee rajoittaa turvallisuuden vuoksi. 

Pellaksen alueen asukkaat 

Saarroksissa 

Kiertelin tässä päivänä muutamana Vapaalaa ja lähiympäristöä. Tutkiskelin 

erään kiintoisan, uhanalaisen eliölajin edustajia, polkuja. En tietenkään 

tarkoita mitään asfaltilla silattuja, poluksi nimettyjä katuja, joissa liikkuu 

hieman normaalia vähemmän autoja, vaan ihan oikeita polkuja. Polut ovat 

tosiaan kuin eliöitä: ne syntyvät, kasvavat, muuttuvat, kuolevat. Ne elävät 

omaa elämäänsä. 

Jokaisella meistä on polkumuistoja. Poluissa on jotain vetoavaa, 

jännittävää. Varsinkin nuoruudessamme olemme nuohonneet 

polkupyörillämme outoja reittejä, juuttuneet saveen ja löytäneet salaperäisiä 

paikkoja, joissa tuntuu kuin olisi itse siellä ensimmäisenä. Näinhän ei 

tietenkään ole, koska sinne vie polku. Polku on merkki elämästä. 

Nyt polkupyörät ovat muuttuneet maastopyöriksi, mutta maastot ja polut 

katoavat, väistyvät yhä kauemmas. Tilalle tulevat aidat ja paremmin tai 

huonommin suunnitellut tiet ja kadut. 

Uusi yleiskaavaehdotuksemme noudattaa pelottavalla tavalla byrokraattista 

logiikkaa. Uusien suunnitelmien mukaan Raappavuoren metsästä ja 

vesitorninmäestä voidaan mainiosti nipistää tehorakentamisen tarpeisiin, 

koska se näyttää tyhjältä tilalta suunnittelijan pöydällä. Samaten Pellaksen 

ja Variston välisen tulvakosteikon täyttäminen pienkerrostaloilla näyttää 

hyvältä, koska eihän siellä ole mitään. Pieni maastokierros kyseisissä 

paikoissa osoittaa kuitenkin toista. 

Seutukuntamme eräs pisimmistä luonnonvaraisista poluista johtaa Variston 

koirapuiston nurkalta Raappavuorten juurelle, juuri kaavoitetun alueen 

lävitse. Vastaavasti metsissä Raappavuorentien kupeessa on oikea polkujen 

verkosto. Ihmiset ovat siis äänestäneet jaloillaan, alueet eivät ole 

“joutomaata”. 

Polku on vapautta. Se muodostuu sinne, missä ihmiset haluavat liikkua. 

Mutta se menestyy vain sopivassa ympäristössä.  Sattumoisin nämä 

ympäristöt ovat myös luonnon monimuotoisuuden kannalta ensiarvoisen 

tärkeitä ekokäytäviä. Oletko käynyt siellä Variston pöpelikössä 

kuuntelemassa linnunlaulua tai tutkimassa moninaisten eläinten jälkiä? 



Uuden kaavan perusteluissa hurskastellaan tekopyhästi, että “yleiskaavan 

1992 perusrakenne säilyy yleiskaavaluonnoksessa”. Vanhan kaavan idea 

oli, että lähivirkistysalueet kytketään toisiinsa “kaupunkirakennetta 

jäsentävillä viherväylillä”. 

Vapaalan osalta tämä tarkoittaa “viherkantta” Luhtitien ylitsevesitornin 

lenkkipolulle ja puronvarren kävelytietä Hämiksen koulun alla. 

Suunniteltujen kerrostalojen pihassa kulkeva lenkkipolku ei vastaa ainakaan 

minun mielikuvaani viherväylästä, puhumattakaan ekokäytävästä. Variston 

urheilukentän panssariaitaviidakko on mielestäni pelottava 

tulevaisuudenkuva odotettavissa olevista viherväylistä, lähivirkistysalueista 

tai viherkansista (olettehan huomanneet: noissa Variston kummallisten 

koivikkomöykkyjen seassa ei risteile polkuja). 

Pahiten kaavoittaja kuitenkin pettää meitä perustellessaan Luhtitien 

avaamista. Perusteluissa väitetään, että “katu vähentää Vapaalan 

pientaloalueen sisäistä liikennettä tarjoamalla Variston ja Vapaalan 

asukkaille paikallisen katuyhteyden Myyrmäen palveluihin”. Koska 

liikennemääriä muka on pienennetty teitä rakentamalla? Pari töyssyä 

Vanhalle Hämeenkyläntielle ja ennenkaikkea Vapaalantien alkuun 

ohjaisivat enemmän varistolaisia Vihdintien suuntaan. 

Perusteluissa oletetaan Luhtitien liikennemäärän jäävän alle 5000 autoon 

vuorokaudessa. Sen kun näkisi! Reitistä suunnitellaan joukkoliikenteen (ja 

siis myös työpaikkaliikenteen) runkoväylää Espoon suuntaan ja lisäksi 

kaavaillaan uutta liikenneyhteyttä Variston ja Petikon välille. Pohjoisesta 

tulevat oikaisisivat tästä Myyrmäkeen, kuten Pähkinärinteen ja 

Hämeenkylänkin väki. 

Joka tapauksessa Luhtitie katkaisisi Vapaalan yhteydet pohjoiseen: yhä 

harvempi kävelisi, hiihtäisi tai pyöräilisi kutistuneelle 

lähivirkistysalueelleen. Kaavan perusteluissa ei puhutakaan enää 

varhemmista tavoitteista: aiemman virkistysaluetoimikunnan suosituksen 

mukaan alueita tulisi varata 245-370 m2/asukas. Nyt viitataan vain 

epämääräisesti Petikonmetsän virkistysalueen laajenemiseen. Siis ohje on 

selvä: hyppää autoosi ja aja Petikkoon virkistymään. Näin ne 

liikennemäärät vähenevät, vai? 

Yhtä tunnettua on, että uudet liikenneväylät lisäävät esim. harrastusautoilua. 

Lisääntynyt liikenne saa vanhemmat kuljettamaan lapsiaan harrastuksiin, 

koska se on “turvallisempaa”. Tuloksena puolestaan on lisääntyvää 

liikennettä. Vapaalaa ollaan saartamassa. Meitä pakotetaan autoihimme, että 

pääsisimme kulkemaan omia polkujamme. Se on väärin. 

Pepe Riukula 

 

Vapaalan 
taidetapahtuma 
Äitienpäiväviikonloppuna 

lauantaina 7.5 klo 13.00 - 18.00 

sunnuntaina 8.5 klo 12.00 – 19.00 

Rajatorpan koululla Vapaalan 

entisen kirjaston tiloissa 

vapaalanpolku 13. 



Puskista kuultua 

Vapaalan päiväkoti tulee myös asettamaan omia lasten tekemiä helmiä 

taidetapahtumaan, joten kyllä kannattaa tulla katsomaan. 

Tavallisesti hyvin perillä oleva taho  

Keräysautot keräävät toukokuussa 

ongelmajätteitä, pienmetallia ja sähkö- ja elektroniikkaromua. 

Maanantai 2.5. klo 20.20 - 20.50 Vanha Hämeenkyläntie/Luhtitie. 

Maanantai 9.5. klo 19.30 - 20.10 Vapaalantie 1, huoltoasema.  

Sorttiasemalle otetaan myös puutarhajätettä 

Jos kuorma sisältää ainoastaan puutarhajätettä tai risuja, hinta on 5 euroa/-

kuorma. 

   

Liput liehumaan! 

Toukokuun 15. päivänä vietetään taas kotikaupunkimme Vantaan päivää. 

Kaupungin johdon suosituksesta liputamme tuona päivänä. Tai ainakin niin 

olisi tarkoitus siitä huolimatta, että näin keväällä on muutenkin runsaasti 

liputuspäiviä. Viime vuosina on lipunnosto Vantaan päivänä kuitenkin 

meiltä kiireisiltä kaupunkilaisilta useasti unohtunut. Tiedon puutteesta 

tuskin voi olla kysymys. Tai kenties sitä ei ole pidetty tärkeänä, koska päivä 

ei kuulu virallisiin, eikä vakiintuneisiin kansallisiin liputuspäiviin, joten se 

ei esiinny kalentereissa. Mutta onhan tuolloin toki kotikaupunkimme päivä 

ja miksemme liputtaisi silloin. Onhan meillä oikeus nostaa lippu salkoon 

omanakin merkkipäivänämme. 

Kaunis sinivalkoinen tuulessa hulmuava lippu juhlistaa mukavasti kaikkia 

juhliamme.  

Vaikka kotikaupunkimme onkin nyt melkoisissa taloudellisissa 

vaikeuksissa ja joutuu kiristämään vähän joka puolelta, ei se silti ole mikään 

syy olla liputtamatta. Mitäpä, jos tehtaisiin se oikein näkyvästi ja 

nostettaisiin tulevana Vantaan päivänä lippu joka salkoon kylässämme. 

Koska nykyään melkein jokaisella on lipputanko, tulisi näky olemaan tosi 

komea. 

Maaliskuun 30. päivänä vietettiin Omakotiliiton kehittelemää 

omakotiasukkaiden päivää ja silloinkin suositeltiin liputtamista. 

Kylässämme yli 300 kotitaloutta sai liiton lehdessä kehotuksen 

liputtamisesta. Tulos oli sellainen, että ehkä kolme liputti. Tulos ei ole 

kovin kaksinen ja nyt lyömme sen mahtavasti. Toki tietysti liputtaminen on 

vapaaehtoista, mutta miksi olemme hankkineet lipputangon, jos emme 

liputa? 

Liputuspäivin välillä usea lipputanko seisoo tyhjillään. Kesäisin tämän ajan 

siinä voisi liehua isännänviiri. Kylällämme on oma kaunis viiri. Tämän 

viirin voi hankkia Liisa Rajamäeltä, vaikka ei kuuluisikaan omaan 



omakotiyhdistykseemme. Yhdistyksen jäsenet saavat viirin kuitenkin hie-

man edullisemmin, kuin muut. Laitetaan liput ja isännänviirit ensi kesänä 

liehumaan! 

Pertti Louhula 

Vapaalan Omakotiyhdistys ry. (http://www.kolumbus.fi/vapaalan.oky) Vantaan 

Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön ja Suomen Omakotiliitonjäsen 

Hallitus 2005 

Puheenjohtaja Rauno Leppänen 8543484 

Varapuheenjohtaja Arto Hämäläinen 8555871 

Sihteeri Riitta Salminen 050-5636271 

Rahastonhoitaja/jäsenasiat Liisa Rajamäki 8544367 

Kyläkuulumiset/kotisivu Kalevi Karling 8548560 

Kyläkuulumiset Pertti Louhula 8555483 

Kyläkuulumiset Pepe Riukula 050-367 5934 

Jäsen Eija Grönfors 8555288 

Jäsen Jukka Hirvikallio 0400-704631 

Jäsen Marko Kivelä 040-7569541 

Jäsen Jari Mäkinen 040-5119074 

Jäseneksi liittyminen: Maksa yhdistyksen jäsenmaksu 15 euroa Suomen Omakotiliiton 

tilille 10 1130-211465. Ilmoita myös nimesi ja osoitteesi sekä omakotiyhdistyksen nimi. 

Tiedotettamme ovat taloudellisesti tukeneet ja vapaalalaisia palvelevat: 

FYSIOTERAPIA KOLEHMAINEN KY. Vapaalantie 2 A 14, puh. 855 5482 

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. 

ARKKITEHTIAPUA LÄHELTÄ !  

Arkkitehtuuritoimisto Kirsti ja Markku Klami  

Kirveskuja 11, p. 8544 944. 

KOKO PERHEEN KOTIKAMPAAMO Vapaalassa. Joustavat aukioloajat, edulliset 

hinnat. Maarit Tolonen, Naulatie 10B, 01650 Vantaa, p. 050 5325 880 

HÄMEENKYLÄN SEURAKUNNAN jumalanpalvelus sunnuntaisin kirkossa Auratie 3 

klo 10. Seurakunnan toiminnasta viikottain Vantaan Lauri -lehdessä. 

KYLÄLÄINEN, KÄYTÄ OMIA LÄHIPALVELUJA! 

Kyläkuulumisten ilmoitushinnat: 

Koko sivu 17 x 11,5 cm, 100 €. Puoli sivua  8 x 11,5 cm, 70 €.  

Kolmannes sivua  5 x 11,5 cm, 40 €. Rivi-ilmoitus, korkeintaan kolme riviä 20 €. 
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