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JÄSENKYSELYN TULOS OMAKOTILIITOSSA PYSYMISESTÄ 

Yhdistyksen hallitus kiittää jäseniä jäsenkyselyyn vastaamisesta. 
Mielipiteenne tuli hyvin selkeästi esille eikä hallituksella ollut vaikeuksia 
ratkaisun valinnassa. Pysymme siis Omakotiliitossa edelleenkin. Kyselyyn 
saatiin 60 vastausta, joista 34 sähköpostilla. 

Tulos: 52 PYSYTÄÄN OMAKOTILIITOSSA/ 6 EROTAAN LIITOSTA/ 2 EI 

OSAA SANOA 

Kalevi Karling 

RASKAIDEN AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTIALUE VANHAN 
HÄMEENKYLÄNTIEN VARTEEN – MUISTUTUKSEMME HYLÄTTY 

Omakotiyhdistys on kahteen otteeseen, vuonna 2007 ja tänä vuonna, jättänyt 
kaupungille muistutuksen Vanhan Hämeenkyläntien varteen suunnitellusta 
rekkaparkista. Kuntatekniikan ja joukkoliikenneasioiden jaosto käsitteli 
tämänvuotisia muistutuksia elokuun kokouksessaan ja päätti hylätä ne. 

Raskaiden ajoneuvojen paikoitusalueen rakennussuunnitelma löytyy 
Vantaan kaupungin sivuilta osoitteesta Raskaiden ajoneuvojen pysäköinti, ks 
sivut 17 ja18 nähtävilläoloajan 29.1.-11.2.2009 mukaan. 

Kuntatekniikan ja joukkoliikenneasioiden jaoston kokouksen esityslistalla 
omakotiyhdistyksen muistutus on tiivistetty seuraavaan muotoon:  

Vapaalan omakotiyhdistys ry on toimittanut muistutuksen 
katusuunnitelmaehdotukseen määräaikaan mennessä. Muistutuksessa 
vaaditaan suunnitelman hylkäämistä, koska Vapaalan alueen sisällä ei ole 

http://vapaala.net/kylakuulumisia/2009/kylakuuluminen032009.html#sivu3
http://www.vantaa.fi/i_liitetiedosto.asp?path=1;135;139;806;1019;1021;1027;1825;7380;42762;42696


ilmennyt tarvetta raskaan liikenteen pysäköintialueelle ja ko. pysäköintialue 
palvelee siten pelkästään laajemman alueen kuljetusyrityksiä. Suunnitelman 
hylkäämisperusteina on esitetty myös mahdolliset pysäköintialueen 
aiheuttamat tärinäongelmat läheisille rakennuksille, raskaiden ajoneuvojen 
käynnistyslämmityksen aiheuttamat päästö- ja meluongelmat sekä 
pysäköintialueen aiheuttama raskaan liikenteen määrän kasvu Vanhalla 
Hämeenkyläntiellä ja liikenneturvallisuuden vaarantuminen. Samoin 
vastustetaan alueelle suunniteltua jätekeräyspistettä. 

Muistutuksen osalta katutekniikka toteaa, että LP-alue on asemakaavan 
mukainen ja sen sijainti ja toiminnat on harkittu kaavoitusvaiheessa. LP-
alueen tulee sijaita pääväylien läheisyydessä. Kaupunkisuunnittelulautakunta 
on kokouksessaan 14.12.2005 § 26 käsitellyt raskaiden ajoneuvojen 
pysäköintiä Vantaalla asiasta laaditun raportin pohjalta. Raportissa ko. 
kohteen toteuttamista pidettiin tärkeänä ja jopa kiireellisenä. 

Esittelyssä otetaan kantaa omakotiyhdistyksen muistutuksen asiakohtiin, 
mutta tuodaan myös esille se, miten suunnitelmaa on muistutusten 
perusteella muutettu. Päätösesitys on: 

Päätetään 

a) todeta, että katusuunnitelma tarkistetaan muistutuksiin annettujen 
vastineiden mukaisesti 

b) hyväksyä seuraava katusuunnitelma a)-kohdan mukaisesti tarkistettuna 

Näin myös päätettiin. Tulevaisuudessa voimme siis varautua siihen, että 
Vanhan Hämeenkyläntien varteen rakennetaan kahdeksalle ajoneuvolle 
mitoitettu raskaan liikenteen paikoitusalue, jolla on tilaa myös kuljettajien 
henkilöautoille sekä jätekeräyspisteelle. Työn kustannusarvio on 265 000 
euroa ja kaupungin nykyisessä taloudellisessa tilanteessa toteutus jäänee 
monen kiireellisemmän hankkeen alle. 

Liisa Rajamäki 

ATENEUMIN PICASSO-NÄYTTELY 17.10.2009 

Näyttelykatselmoinnin lisäksi osallistumme myös luennolle, mikä osaltamme 
alkaa klo 12.00. Kokoontuminen tapahtuu viimeistään klo 11.30 
Ateneuminkujan puoleisen sisäänkäynnin luona. Täällä tapahtuu 
pääsylippujen jakaminen, minkä jälkeen siirrymme yhdessä kuuntelemaan 
luentoa Picassosta. Näyttelyn pääsyliput maksavat 16 euroa. Maksullisen 
luennon yhdistys tarjoaa jäsenilleen. Muut maksavat siitä 2,- euroa hengeltä 
pääsylipun lisäksi.  

Ilmoittautumiset Pertti Louhulalle puh 855 5483 tai sähköpostilla 
pertti.louhula@luukku.com viimeistään 5.10 ja lippumaksut yhdistyksen tilille 
143030-101156, kun varaus on vahvistettu, viimeistään 12.10! Mukaan 
mahtuu 30 ensiksi ilmoittautunutta. 

Tervetuloa mukaan! 

Pertti Louhula 

KYLÄKIRJA 

Lehtemme toimittaja tapasi kyläkirjamme kirjoittajan maisteri Jukka Hakon 
nykyaikaisesti netin välityksellä ja teki hänelle muutamia 



kysymyksiä kirjan kirjoittamisen edistymisestä. Kirjan tekemisen ajatushan 
syntyi omakotiyhdistyksen piirissä yhdistyksen täyttäessä kuusikymmentä 
vuotta. 

Jukka Hako osallistui viime elokuussa pidettyyn kyläjuhlaamme varsin 
aktiivisesti ja siellä hän käsitteli myös kyläkirjamme kirjoittamisen 
nykyvaihetta, mutta koska paikalla oli ´vain´ reilu sata ihmistä ja kiinnostus 
kyläkirjaa kohtaan on vielä paljon laajempaa, on paikallaan käsitellä asiaa 
vaikka lyhyestikin näin lehtemme palstoilla. 

Jukka, kyläkirjamme valmistuminen taitaa myöhästyä alkuperäisestä 
suunnitelmasta, vai kuinka? 

Näin valitettavasti on käymässä. Syitä on monia. Ensinnäkin 
mielenkiintoista aineistoa putkahtaa tuon tuostakin esiin, muun 
muassa valokuvia. Lisäksi mahdollisuuteni tutkia ja kirjoittaa 
täyspäiväisesti ovat jo vuoden alusta lukien olennaisesti 
muuttuneet johtuen muun muassa uusista luottamustehtävistäni. 

Olemme huomanneet, että sinulta on ilmestynyt pari vuotta sitten kirja 
Louhelasta ja aivan viime aikoina kirja Myyrmäestä. Onko meidän 
kyläkirjamme kirjoitus jäänyt näitä suurempia alueita käsittelevien töiden 
jalkoihin? 

Ei ole jäänyt jalkoihin. Olen kerännyt arkistoissa samanaikaisesti 
aineistoa useampaa kirjaa varten. Ei ole järkeä selata samoja 
asiakirjoja moneen kertaan. Louhela-kirja ilmestyi viime vuonna 
ja Myyrmäki-kirja nyt jokunen viikko sitten. Kummankin alueen 
kirja valmistui 40-vuotisjuhliin. 

Olet kuitenkin jo aloittanut kirjan kirjoittamisen. Minkä verran 
sinulla on jo valmista tekstiä koossa ja mitä tämä osa käsittelee? 
Onko se miten suuri osa valmiista kirjasta, vai voiko sitä tässä 
vaiheessa edes arvioida? 

Aloitin kyläkirjan kirjoittamisen elokuussa 2008. Valmista on 
useita kymmeniä sivuja. Tiivistetysti voisi sanoa, että vanhan 
Friherrsin rakentaminen on kuvattu jo 1970-luvulle asti. Viimeiset 
kaavakiemurat vaativat lisä lisätyötä. Olen kirjoittanut myös 
koulun alkuvaiheet valmiiksi. Valmiina on jo melko paljon, mutta 
mm. lukuisten haastatteluiden työstäminen on vielä kesken, 
samoin esimerkiksi VPK:n vaiheet. 

Kerroit kyläjuhlassa, että sinulla on jo melko runsaasti kuvia valitttavaksi 
kirjaan, mutta kaipaat vielä lisää kuvia. Miksi niin, eiväthän kaikki jo 
kerätytkään kuvat varmaankaan sovi kirjaan? Onko mielessäsi jokin asia tai 
alue, mistä nimenomaan toivoisit löytyvän lisää kuvia? 

Kaikki kuvat eivät mahdu kirjaan, mutta muutamia aukkoja on. 
Esimerkiksi palokunnan lavasta tai juhlista lavalla ei vielä ole 
ilmaantunut kuvia. Kaikista kylällä vaikuttaneista henkilöistä ei 
ole kuvia, muun muassa Veikko Suojasesta kaipaisin 
Friherrsissä otettuja kuvia. Mielelläni julkaisen myös kuvan 
jokaisesta vanhasta tontista taloineen. Monesta alkuvaiheen 
rakennuksesta ei ole kuvaa vielä laisinkaan. Tämä olisi kirjassa 
lähinnä matrikkelityyppinen osuus. 



Mitä muuten tapahtuu niille kuville, joita ei voi syystä tai toisesta käyttää 
kirjan kuvituksena? 

Kaikki kerätty kuva-aineisto säilyy sähköisessä muodossa 
digitoituna ja on mahdollista luovuttaa aikanaan Vantaan 
kaupunginmuseon kokoelmiin. 

Kirjasta on jo tullut ennakkovarauksia. Ennakkovaraajat saavat kirjan 
aikanaan vähän halvemmalla. Pertti Louhula ottaa edelleenkin vastaan 
ennakkotilauksia. Kirjan julkaisemisen jälkeen ainakin omakotiyhdistys myy 
sitä. Toivottavasti se tulee olemaan myös saatavana alueemme 
kirjakaupoista. Onko sinulla Jukka tästä jo suunnitelmia olemassa? 

Kyllä kirja tulee aikanaan varmasti Vantaalla myös 
kirjakauppoihin myyntiin. 

Lopuksi toivotamme Jukalle tarmoa kaikkien muiden kiireidensä keskellä 
paneutua kyläkirjamme kirjoittamiseen. Jaksamme toki vielä innolla odottaa 
sitä. 

Pertti Louhula 

JAAKKO HIRVIKALLIO IN MEMORIAM 

Omakotiyhdistyksemme entinen puheenjohtaja 
Jaakko Hirvikallio kuoli 21.6.2009. Hän oli 
kuollessaan juuri täyttänyt 79 vuotta. Hän syntyi ja 
vietti lapsuutensa ja nuoruutensa Luumäellä, jossa 
hänen sukunsa oli asunut ainakin1600-luvulta 
alkaen. 50-luvun elinkeinorakenteemme suureessa 
muutoksessa ei yritteliäälle nuorelle miehelle 
maaseutu enää tarjonnut riittäviä 
tulevaisuudenmahdollisuuksia ja papan 
vastustelusta huolimatta Jaakko Hirvikallio lähti 
nuorikkonsa Liisan kanssa etsimään työtä 
pääkaupunkiseudulta. Sähköyliasentajan 
koulutuksen saanut mies löysi ensimmäisen 
työpaikkansa Strömbergin tehtaalta ja ensimmäinen 

asunto oli Etelä-Kaarelassa omakotitalon yläkerta. Seuraava nuoren parin 
asunto oli pihamökki Rekolassa. Sieltä muutettiin Etelä-Haagaan, jossa he 
asuivat perheen kasvaessa ensin yksiössä ja sitten kaksiossa. Haaveissa oli 
omakotitalo. Sellainen löytyikin Friherrsistä nykyisen Vapaalantien ja 
Vuolutien kulmasta. Silloinen Salmisen huvila sijaitsi vastapäätä kuuluisaa 
Antikaisen kioskia.  

Jaakko oli muutamien työpaikkojen jälkeen löytänyt työpaikan 
sähkölaitokselta, jossa hän työskenteli eläkeikäänsä asti. Malmin sähkö-
laitos muuttui vaiheittain Vantaan Sähkölaitokseksi ja sitten nykyiseksi 
Vantaan Energiaksi. Jaakko Hirvikallion panos oli suuri sähköverkon 
rakentamisen suunnittelu- ja neuvottelutehtävissä.  

1964 Friherrsiin muutettaessa perhe oli jo viisihenkinen ja Salmisen huvila 
alkoi kohta tuntua ahtaalta ja epäkäytännölliseltä. Niinpä alettiin uuden talon 
suunnittelu. Jaakko ryhtyi tontin jakoon ja päätti saman tien rakentaa kaksi 
taloa. Valituksi tuli Peukalopotti niminen talopaketti kummallekin tontille. 
Toinen omakotitalo tontteineen myytiin ja yhdessä naapurukset rakensivat 
valmiiksi talopakettinsa. 



Jaakko Hirvikallio innostui Friherrsiin muutettuaan yhteisten asioiden 
hoidosta. Hän liittyi pian omakotiyhdistykseen, jossa vaikutti kaava-asioiden 
käsittelyyn ja moneen muuhunkin kylämme kehittämisasiaan. Hän toimi 
kahteen otteeseen yhdistyksemme puheenjohtajana vuosina 71-72 ja 78-81. 
Jaakko Hirvikallio toimi myös kunnallispolitiikassa aktiivisesti. Hänet toimi 
useampia valtuustokausia mm. teknillisen lautakunnan puheenjohtajana. 
Vuodet kuluivat, lapset kasvoivat ja Peukalopotti alkoi tuntua liian suurelta 
lasten muutettua pois. Niinpä Jaakko ja Liisa päättivät muuttaa 
pienkerrostalooon Pähkinärinteeseen ja talo siirtyi Jukka-pojalle. 

Jaakko oli yhteisten asioiden hoitajana tehtäviinsä hyvin perehtyvä ja 
itsenäinen mutta samalla toisia kuunteleva. Jaakko oli luotettava, 
määrätietoinen ja ahkera. Hänen ratkaisunsa perustuivat tasapuolisuuteen ja 
järkevyyteen. Luonteeltaan hän oli vaatimaton ja rauhallinen. 
Yhdistyksemme kunnioittaa Jaakko Hirvikallion muistoa. 

Eija Grönfors 

IDEASTA TOTEUTUKSEEN—MUISTUMIA VAPAALAN 
KYLÄJUHLAN SUUNNITTELUSTA 

Pariskunta Hannes ja Sari Aulu Kaavintieltä olivat joulukuun hämärissä 2008 
saaneet kutsun Uurrekujalle Jukka ja Satu Toivion luokse viettämään 
pikkujouluiltaa. Glögiä maistellessa joku meistä avasi keskustelun aiheesta 
”Friherrs kyläyhteisönä”. Olimme jo pitkähkön aikaa asuneet kylässä ja 
koimme tarpeelliseksi tehdä jotain yhteisön hyväksi. Taisi muuten olla Jukka, 
joka ehdotti että, ”miksemme voisi pitää ensi kesänä hauskat kyläjuhlat 
piknikin merkeissä vaikka tuossa Vapaalanaukeen puistossa!” No siitäpä 
lähti villit ideat liikkeelle, kaikkea ei tohdi edes ulos kertoa. Viime vuosina 
alueelle on muuttanut uutta väkeä, taloja on korjattu ja uusia rakennettu. 
Kenties kylätapahtuman avulla uudetkin asukkaat voisivat aktivoitua. 
Teimme ryhdikkään päätöksen: asiaa viedään eteenpäin. Tarvittiin vain 
sopiva taho, joka ottaisi järjestelyvastuun. Saman tien tuli mieleen Vapaalan 
Omakotiyhdistys, olihan mainittu yhteisö jo aiempina vuosina toteuttanut 
erinäisiä yhteistapahtumia Vapaalassa.  

Teimme kirjallisen aloitteen yhdistykselle, joka sitten hallituksensa 
kokouksessa käsitteli asiaa. Vastaanotto oli alusta alkaen hyvin myönteinen. 
Lupauduimme olemaan mukana ideoimassa ja myös talkoissa. Aina joku 
aloitteentekijöistä ehti paikalle kun Friherrsin Torpalla juhlaa valmisteltiin. 
Kevään 2009 kuluessa tapahtuman kokonaisuus ja puitteet alkoivat 
hahmottua. Teknisistä syistä juhlapaikaksi valittiin Rajatorpan koulu. 
Ohjelman laatimisen ohjenuorana oli vahva ”kotikutoisuus”. Kaikkien 
ohjelman esittäjien tuli olla lähialueen vantaalaisia. Kovin mieluista oli, että jo 
varhaisessa vaiheessa kaupunginjohtaja Juhani Paajanen ilmoitti 
suostumuksensa juhlapuhujaksi. Myös alueen historiaa tutkineen Jukka 
Hakon panos oli juhlan onnistumisen kannalta merkittävä.  

Lopputulema oli, että kaikki järjestelyt saatiin ajallaan loppuun viedyiksi. 
Kovin mukavalta tuntui kun juhlassa elokuun 22 päivänä meitä oli yli 100 
henkeä paikalla. Kaunis loppukesän sää osaltaan loi viihtyisät puitteet 
juhlalle. Suurkiitos Vapaalan Omakotiyhdistykselle! Idea ei jäänyt puheeksi. 

Hannes Aulu 

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



HALLITUS 2009 

Puheenjohtaja  Liisa Rajamäki 040 779 4192 Jäsen  Eero Kolehmainen 855 5482 

Varapuh.joht.  Rauno Leppänen 854 3484 Jäsen  Mervi Lankinen 050 374 2622 

Sihteeri  Arto Hämäläinen 045 123 9647 Jäsen  Jari Mäkinen 040 511 9074 

Rahat ja lehti  Pertti Louhula 855 5483 Jäsen  Markku Saarinen 050 341 0781 

Lehti/kotisivu  Kalevi Karling 0500 455 755 Jäsen  Riitta Salminen 050 563 6271 

Jäsen  Eija Grönfors 855 5288 
  

Voit liittyä yhdistyksen jäseneksi joko Suomen Omakotiliiton 
verkkosivuilla osoitteessa 
https://www.omakotiliitto.fi/jasenhakemus.aspx 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 iltaaikoja. 

 

PARTURI ADAM. Nuijatie 12, puh. 855 5767 

 

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

 

LET´S GO CENTER, Nuijatie 2, puh. 853 1639, 
http://www.letsgocenter.fi/ 

 

HÄMEENKYLÄN SEURAKUNNAN jumalanpalvelus sunnuntaisin 
kirkossa Auratie 3 klo 10. Seurakunnan toiminnasta viikoittain Vantaan 
Lauri lehdessä. 

 

KYLÄLÄINEN, KÄYTÄ OMIA LÄHIPALVELUJA 

Kyläkuulumisten ilmoitushinnat:  

Koko sivu 17 x 11,5 cm, 150 e. Puoli sivua 8 x 11,5 cm, 90 e.  

Kolmannes sivua 5 x 11,5 cm, 50 e. Rivi-ilmoitus, korkeintaan kolme 
riviä 30 e 
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