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Hiljaa virtaa Vantaa, katso vappupallot livenä kotisivultamme 

Lähdemme kevätretkelle keskiviikkona 6.5.2009 klo 17.30 Ostarilta 

Ämmässuon kaatopaikalle, tuolle Suomen 

suurimmalle jätteenkäsittelypaikalle. ks sivu 4.  

Kaupunkipolun esittely järjestään lauantaina 16.5.2009 

ja liikkeelle lähdetään Rajatorpan koulun pihalta, os. Vapaalanpolku 
13, klo 14.00 

OMAKOTIYHDISTYKSEN KUULUMISIA 

Vapaalan plussat ja miinukset 

Lokakuun alkupuolella kaupunkilehti Vartin toimittaja otti yhteyttä ja 
pyysi minua pieneen haastatteluun, jonka aiheena olisivat Vapaalan 
plussat ja miinukset eli mitä hyvää meillä on, mitä huonoa tai edelleen 

http://vapaala.net/kylakuulumisia/2009/kylakuuluminen022009.html#amma


parannettavaa. Tällaisia pienoishaastatteluja lehdessä on ollut viime ja 
tämän vuoden aikana eri puolilta Vantaata. Suostuin haastatteluun ja 
pohjustimme asiaa hallituksen jäsenten kesken niin että saimme 
aikaan yhteisen listan kylän hyvistä ja huonoista puolista.  

Sovittuna aikana sitten tapasin nuoren toimittajan Friherrsin Torpan 
luona. Päivä oli aurinkoinen ja kylä loisti syysruskassa, kun toimittaja 
kuvasi minua Vapaalantien näkymä taustana. 

Annoin toimittajalle laatimamme listan ja hän oli ihastuksissaan: 
missään muualla hänelle ei kuulemma oltu tehty vastaavaa. Lista oli 
kuitenkin liian pitkä ja valitsimme siitä yhdessä sellaisia kohtia, jotka 
tuntuivat tärkeimmiltä, mutta niiden lisäksi toimittaja halusi korostaa 
sellaisia, joita ei oltu mainittu aikaisemmissa haastatteluissa. 

Haastattelu julkaistiin aikanaan Vartissa, mutta kuten toimittaja oli 
varoitellut, juttu oli niin pieni, että se ehkä jäi monelta kyläläiseltäkin 
huomaamatta. Jutussa tuotiin esille seuraavia seikkoja: 

 plussat: ”Vapaalasta löytyy monipuolisesti palveluita, kuten 
päiväkoteja, alakoulu, kauppoja ja liikuntamahdollisuuksia. 
Terveyspalvelutkin ovat melko lähellä Myyrmäessä. Myös 
liikenneyhteydet ansaitsevat kiitosta.” 

 miinukset: ”Vapaalaan on rakennettu keskenään hyvin 
erityylisiä taloja, mikä tekee alueesta hiukan hajanaisen. Onhan 
asiassa tietenkin myös hyvät puolensa, sillä hajanaisuuden 
vuoksi Vapaala on persoonallinen kaupunginosa.” 

Lehteen päätynyt teksti oli itse asiassa niin erilaista kuin mitä 
hallituksen piirissä oli mietitty, että ajattelimme julkaista oman 
tekstimme kokonaisuudessaan. Tällä tavalla me näimme Vapaalan 
plussat ja miinukset. 

Plussat: 

 koska Vapaalaa on rakennettu jo 1930-luvulta lähtien, kylän 
yleisilme on vaihteleva. Eri aikojen rakennustyylit tulevat 
persoonallisella tavalla näkyviin 

 asutus ja väestö vakiintunutta, omakotitalot siirtyneet useasti 
saman perheen sisällä sukupolvelta toiselle 

 vehreä, turvallinen ja rauhallinen alue  

 hyvät ulkoilumahdollisuudet ja runsaasti liikuntapaikkoja 
lähietäisyydellä 

 palveluja lapsiperheille: kaksi päiväkotia, joissa on riittävästi 
paikkoja alueen lapsille, hyvä ja rauhallinen alakoulu, jossa 
pysyvä opettajakunta, iltapäivätoimintaa alaluokkien oppilaille 

 yläkouluja, lukioita ja keskiasteen oppilaitoksia lähietäisyydellä 

 julkisen liikenteen yhteydet kaupungin sisällä, Helsinkiin ja 
Espooseen tällä hetkellä suhteellisen hyvät; Vantaan 
linjastouudistuksen yhteydessä tarkoitus lisätä liityntäliikennettä 
entisestään 



 terveyskeskuspalvelut Myyrmäessä helposti saavutettavissa, 
varsinkin sen jälkeen, kun sinne saatiin iltapäivystys takaisin 

 runsaasti kaupungin palveluja ja erilaisia kaupallisia palveluja 
lähialueilla 

Miinukset 

 väljän asemakaavan mahdollistama vapaus on tuonut kylään 
myös arkkitehtonista levottomuutta ja hajanaisuutta, mikä voi 
tulevaisuudessa korostua entisestään, kun tontteja pilkotaan ja 
asutusta tiivistetään 

 Vihdintie aiheuttaa jatkuvaa liikennemelua Vapaalan 
länsiosassa; ajoittain runsaasti lentomelua 

 läpiajoliikenne Vanhaa Hämeenkyläntietä pitkin 

 linjastouudistuksen myötä uhkana Helsinkiin suuntautuvien 
bussilinjojen voimakas supistuminen 

 Peijaksen sairaalan terveyspalvelut hankalasti saavutettavia 
pitkän matkan ja jonotusaikojen vuoksi 

 kyläläisten keskinäinen kanssakäyminen on liian vähäistä, mikä 
johtunee suurelta osin kiireisestä elämänrytmistä, mutta osittain 
myös siitä, että kylässä ei ole luontevasti tarjoutuvia 
kohtauspaikkoja. 

Mitkä ovat Sinun mielestäsi kylämme plussat ja miinukset? 

KAUPUNKIPOLUN ESITTELY 

Viime aikoina laadittuja kaupunkipolkuja esitellään Vantaan 
kaupunkijuhlan yhteydessä 15–17.5. Kyläläisillä ja muilla 
kiinnostuneilla on mahdollisuus tutustua myös Vapaalan, Variston ja 
Rajatorpan kattavaan Vapaalan kaupunkipolkuun. Esittelykierros 
järjestään lauantaina 16.5.2009 ja liikkeelle lähdetään Rajatorpan 
koulun pihalta, os. Vapaalanpolku 13, klo 14.00. Omakotiyhdistyksen 
hallituksen jäsenet huolehtivat esittelystä. Kierroksen kesto on noin 
kaksi tuntia. 

Kaupunkipolkuun voi tutustua Länsi-Vantaan alueportaalissa 
osoitteessa http://www.lansivantaa.fi/. Painettuja esitevihkosia on 
saatavissa Myyrmäen kirjastosta ja yhteispalvelupisteestä. 

Tervetuloa kotiseutukierrokselle! 

Omakotiyhdistyksen vuosikokous 

Omakotiyhdistyksen vuosikokous pidettiin 9.3.2009 Fysioterapia 
Kolehmaisen tiloissa Sirkka ja Eero Kolehmaisen 
vieraanvaraisuudesta nauttien. Esityslistalla olivat normaalit 
vuosikokousasiat. Yhdistyksen toimintakertomus, tilit ja tase vuodelta 
2008 hyväksyttiin ja tilintarkastajien ehdotuksen mukaisesti 
tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Vuoden 2009 osalta 
hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Yhdistyksen 
nykyisten sääntöjen mukaisesti päätettiin jo nyt jäsenmaksusta 
vuodelle 2010; maksu päätettiin pitää nykyisen suuruisena eli 20 
eurona.  



Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Liisa Rajamäki ja 
erovuorossa olleista Eija Grönfors, Kalevi Karling, Rauno Leppänen ja 
Riitta Salminen valittiin uudelleen. Jukka Hirvikallion tilalle hallitukseen 
valittiin Eero Kolehmainen. 

Kokouksen yhteydessä keskusteltiin postinjakelun ongelmista 
Vapaalassa sekä omakotiyhdistyksen jäsenyydestä Suomen 
Omakotiliitossa. Postinjakelun osalta päätettiin jälleen kerran ottaa 
yhteyttä Myyrmäen postiin. Omakotiliiton jäsenyydestä esitettiin sekä 
myönteisiä että kielteisiä näkemyksiä, minkä perusteella päätettiin 
kartoittaa laajemmin jäsenistön mielipiteitä asian tiimoilta. Päätöksen 
asiassa tekee kuitenkin yhdistyksen hallitus. 

Liisa Rajamäki 

ÄMMÄSSUO – KULUTUKSEN MONUMENTTI 

Omakotiyhdistyksemme järjestää toukokuun ensimmäisenä 
keskiviikkona 6.5. tutustumiskäynnin Ämmässuolle. Ämmässuo on 
Suomen suurin jätteenkäsittelypaikka. 

Sen näkeminen on sekä havahduttava että turvallinen kokemus. 
Käynti Ämmässuolla vaikuttaa myös varmasti siihen, miten 
suhtaudumme jätteiden tuottamiseen ja niiden lajitteluun. Retkelle 
tulee ilmoittautua pukelimitse 0500 455 755 tai mieluiten tekstiviestillä 
tai sähköpostilla kalevi.karling@kolumbus.fi. Retki on jäsenille 
maksuton. Paikkoja on rajallisesti ja ne täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Ämmässuo on yksi Euroopan suurimmista jätteenkäsittelypaikoista. 
Tutustumme noin tunnin ajan oppaan johdolla tähän kulutuksemme 
suurmonumenttiin, jota itse kukin on ollut osaltaan rakentamassa. 

Pääkaupunkiseudulla, ns. YTV-alueeseen kuuluvat Espoo, Helsinki, 
Kauniainen ja Vantaa. Alueen yli miljoona asukasta ja 50 000 yritystä 
tuottavat jätettä vuosittain yli miljoona tonnia. Lisäksi YTV on 
huolehtinut 1.4.2008 alkaen myös Kirkkonummen kunnan koko 
jätehuollosta. 

YTV järjestää alueen asuin- ja julkishallinnon kiinteistöjen jätehuollon. 
Sen sijaan yritykset järjestävät itse jätehuoltonsa. Alueen jätehuollon 
järjestämiseen osallistuvat myös muut, esimerkiksi useat yksityiset 
toimijat, jätteen kuljetusyritykset, kierrätyskeskukset ja tuottajayhteisöt.  

YTV Jätehuolto järjestää kotitalouksien seka-, bio-, hyöty- ja 
ongelmajätteiden keräyksen ja kuljetukset ja hoitaa jätteenkäsittelyn 
sekä vastaa suljettujen kaatopaikkojen jälkihoidosta  

YTV Jätehuollon palveluksessa on lähes 150 henkilöä. 

Ämmässuon-Kulmakorven alue sijaitsee läntisessä Espoossa. Alueen 
vierestä kulkee Turun moottoritie. Helsingin keskusta on 30 ja Espoon 
keskusta on 7 kilometrin päässä alueesta. 



Alue on pääosin YTV:n ja Espoon kaupungin omistuksessa. YTV:n 
osuus on noin 200 hehtaaria, josta noin 70 hehtaaria on käytössä. 
Muut omistajat ovat yrityksiä ja yksityisiä tahoja. 

Jätteenkäsittely on alkanut Ämmässuolla vuonna 1982. Ensimmäinen 
sekajätteen läjityspaikka on on jo jälkihoitovaiheessa ja toissavuonna 
avattiin uusi alue, jonka on arvioitu olevan käytössä n. 30 vuotta. 

Eija Grönfors 

VAPAALAN KYLÄJUHLA ELOKUUSSA 2009 

Kevään mittaan Vapaalassa on virinnyt keskustelua kylätoiminnan 
aktivoimisesta. Viime vuosina kylässä on väki vaihtunut, uusia taloja 
on rakennettu ja vanhoja korjattu. Juuri nyt tuntuu siltä, että 
yhteisölliset asiat alkavat kiinnostaa! Asukkaiden aloitteesta Vapaalan 
Omakotiyhdistys sitten ottikin valmisteluvastuun yhteisen kyläjuhlan 
järjestämisestä. Yhdistyksen hallitus on keskuudessaan pohtinut 
tapahtumalle yleisiä puitteita ja sopivaa ajankohtaa. Juhla päätettiin 
pitää lauantaina elokuun 22. päivä klo 12 alkaen. Paikaksi valittiin 
Rajatorpan koulun piha-alue. Jos huono sää yllättää, tilaisuus voidaan 
siirtää koulun sisätiloihin. 

Onnistuneessa juhlassa on puhetta, musiikkia ja jotain 
suuhunpantavaa. Ja mikä tärkeintä, myös lapsille omaa ohjelmaa. 
Näitä kaikkia on luvassa! Tarkempi ohjelma saataneen valmiiksi vielä 
ennen juhannusta, kuitenkin viimeistään heti elokuun alussa. 
Tilaisuuden nuotit eivät ole vielä lukkoonlyödyt. Eli jos jollakulla tämän 
jutun lukijalla on hyvä ohjelmaidea, hän voi ottaa yhteyttä johonkin 
hallituksen jäseneen. Yhteystiedot ovat takakannessa. Myös erilaisiin 
järjestelytehtäviin tarvitaan vapaaehtoisia. Itse asiassa samalla 
tarjoutuu oiva tilaisuus tutustua toinen toisiimme! 

Harkinnassa on myös vapaalalaisten yhteisöjen ja yritysten esittely 
juhlan yhteydessä. Tältä osin toivotaan yhteydenottoja yllämainittuihin 
osoitteisiin. 

Juhlasta tiedotetaan tarkemmin elokuun alussa, mutta laittakaa 
päivämäärä jo nyt muistiin. Juhlassa tavataan! 

Hannes Aulu ja Liisa Rajamäki 

OTE HELSINGIN MAALAISKUNNAN KUNNANHALLITUKSEN 8 
p:nä marraskuuta 1967 pidetyn kokouksen pöytäkirjasta. 

23 § 

Friherrsin asutusalueen suomenkielinen nimiasu 381/010 

Kunnanhallitus oli 9.8. 1967 § 26 kohdalla käsitellyt Friherrsin 
Omakotiyhdistys ry:n kirjelmää paikkakunnan nimen suomentamiseksi 
Vapaa-kyläksi. 

Tiennimitoimikunta oli päättänyt pyytää Suomen nimiarkiston 
lausuntoa eräistä toimikunnan tekemistä ehdotuksista. 



Nimiarkisto oli katsonut tehdyistä ehdotuksista parhaaksi Vapaala-
nimen, joka sopivasti liittyy ruotsinkieliseen nimeen ja olisi 
Uudellamaalla ja Hämeessä käytössä olevan nimityypin mukainen. 

Tiennimitoimikunta oli 6.7.1967 päättänyt esittää Friherrsin 
suomenkieliseksi nimeksi vahvistettavaksi Vapaala. 

Kunnanhallituksen em. kokouksessa oli keskusteltu myös nimestä 
Riihelä ja Rihelä. 

Posti- ja lennätinhallituksesta oli saatu tietää, että näitä edellä 
mainittuja nimiä ei esiinny postitoimipaikkojen luettelossa, joten on 
mahdollista saada po. nimet myös Friherrsin postitoimipaikan 
suomenkieliseksi nimeksi. 

Kunnanhallitus oli päättänyt pyytää Friherrsin Omakotiyhdistys ry:n 
lausunnon. Friherrsin Omakotiyhdistys ry. oli 27.10.1967 saapuneessa 
kirjelmässään ilmoittanut käsitelleensä asiaa ja päättänyt ehdottaa 
nimeksi Vapala, joten se poikkeaa nimiarkiston ehdotuksesta vain 
lyhennettynä. 

Jäsen M.Sillfors jäsen O.Snellin kannattamana ehdotti Friherrsin 
suomenkieliseksi nimeksi vahvistettavaksi Vapaala ja jäsen 
T.Markkula jäsen R.Uimosen kannattamana ehdotti vahvistettavaksi 
Friherrsin suomenkieliseksi nimeksi Ilpola. 

Suoritetussa nimiäänestyksessä jäsen M.Sillforsin ehdotuksen 
puolesta annettiin 7 ääntä ja jäsen T.Markkulan ehdotuksen puolesta 3 
ääntä. 

Todettiin kunnanhallituksen päättäneen vahvistaa Friherrsin 
suomenkieliseksi nimeksi Vapaala. 

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkistetusta sekä säädetyllä tavalla 
edeltäpäin ilmoitettuna aikana 16 p:nä marraskuuta 1967 
kunnantoimistossa yleisesti nähtävänä olleesta pöytäkirjasta kirjoitetun 
otteen oikeaksi todistaa: 

Tikkurilassa 17 p:nä marraskuuta 1967 

Virallisesti Mårten Vikberg Pöytäkirjan pitäjä 

KEVÄTSIIVOUKSEN AIKA 

Kaikilla kylämme pihoilla häärätään ja hyöritään talven jälkiä siistien ja 
järjestellen. Ja siistiä on tullutkin! Pihojemme ulkopuoliset alueet 
sensijaan eivät saa samaa moitteetonta arvosanaa. Voisi siis olla aika 
itse kunkin meidän toteuttaa kylällä kulkiessamme sitä vanhaa ”roska 
pois päivässä kaksi parhaassa” periaatetta ainakin yhden kävelyretken 
ajan ja vot kylämme loistaa puhtauttaan ja antaa suuremmoista 
viihtyisyyden tunnetta meille itse kullekin. Muista myös perinteinen 
Jätteiden keräysaton aikataulu 5.5 19.30 - 20.10 Vapaalantie 1, 
huoltoasema. 

Kalevi Karling 



KOULULLA TANSSITTIIN 

Vapaalan omakotiyhdistys järjesti tämän kevään aikana viitenä 
sunnuntaina tanssikurssin. Opettajina olivat oman kylän asukkaat Pirjo 
ja Esa Juntunen. Oppilaita oli parhaimmillaan seitsemän paria. 
Tunnelma kursseilla oli kannustava ja hyväksyvä. Kiitos kärsivälliset 
opettajat ja kiitos myös omakotiyhdistys. Tanssiminen oli ihanaa. 
Parasta antia, mitä Vapaalan omakotiyhdistys on pitkään aikaan 
tarjonnut.  

Jatkotanssiharrastusta tarjotaan www.vakita.com 

Leena Koskela 

Vapaalan Omakotiyhdistys ry. http://www.vapaala.net on Vantaan 
omakoti yhdistysten 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 ilta-aikoja. 

PARTURI ADAM. Nuijatie 12, puh. 855 5767 

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

FRIHERRSIN TORPPA, Vapaalantie 28, 60 hengen kokous- ja 
juhlatila, tiedustelut 045 1288577 

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

http://www.vakita.com/


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 

 

 

 


