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Onnellisen ihmisen koti
Sehän on sellainen, missä kaikki toimii eikä maksa maltaita. Triolta saat
energiaa säästävät lämmitysratkaisut, käyttövesiremontit sekä kaiken
muun kodin remontoimiseen ja talotekniikkaan. Vantaalaisen Trion
osaamisesta kertoo valinta vuoden LVI-urakoitsijaksi.
09 838 64520 | www.lvi-trio.fi

TALOTEKNIIKKAA JA KORJAUSRAKENTAMISTA KOTONA JA TYÖPAIKALLA
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VOK
PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Maan ympäristöhallinnon lakkautusuhan myötä
yleinen edun valvonta ympäristöasioissa saattaa
siirtyä kokonaan kuntalaisille.
Meillä kuntalaisilla on jo nyt oikeus valvoa viranomaistoimintaa ja sen oikeudellisuutta.

Mikäli hallinto-oikeuksien päätöksiä ei noudateta
näyttää ohje olevan kuntalaisille, että hankkikaa
yksityinen lakitoimisto.
Tämän hetkisen ympäristövalvonnan tasossa on
parantamisen varaa, jotta edes luontodirektiivin
kohteet saataisiin suojeltua.
Valitettavaa on myös, että ihminen ja kuntalainen
näyttää olevan suojelun ulkopuolella lähiympäristöineen.
Kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksia onkin
todellisuudessa kavennettu mm. nostamalla hallinto-oikeusmaksuja.
Mahdollinen muutoksen saanti ympäristön suojelemiseksi saadaan aikaan, mikäli viranomaiset ja
luottamushenkilöt ottavat oikeasti huomioon saamaansa palautteen.

Puheenjohtajan
terveiset

Nyt laillisuusvalvonta on jäämässä yksin kansalaisten ja heidän järjestöjensä vastuulle.

Asukastilaisuuksissa esille tuodut asiat eivät saa
jäädä pelkäksi sanahelinäksi.
Hyvää kesää toivottaen
Kari Saloranta

Sisällysluettelo:
Vieraslajien kitkentää
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Vantaan Seutulan Kiilanosan

Valokuituyhteyksiä Hämevaaraan
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historiaa

Pähkinärinteen Nuorisotila - kirjasto
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VOK:n hallitus ja jäsenyhdistykset 2018

										
Kari Saloranta, puheenjohtaja
Rajakylän pty, p. 040-748 6157,
Pallotie 13 A, 01280 Vantaa
saloranta.kari(at)gmail.com

Matti Happonen
sihteeri
Suksitie 10, 01280 Vantaa
matti.happonen(at)arkhapponen.fi

Heidehofin Asy
Antti Paukkala, p. 040 5840 411
Kuninkaalanrinne 6 B, 00750 Vantaa
antti.paukkala(at)outlook.fi

Päiväkummun Oky
Kalevi Peltonen
kalevi.p(at)luukku.com
www.paivakumpu.net

Hämeenkylän Oky
Markus Lyyra, p. 0400 210 169
Ainontie 15, 01630 Vantaa
markus.lyyra(at)lyyrat.fi
www.hoky.net

Rajakylän Pty
Tapio Tolmunen
Säilätie 10 C
p. 050-385 5055
tapio.tolmunen(at)elisanet.fi

Hämevaara-Seura ry
Mariitta Savolainen p. 050-346 5928
Veitsitie 15, 01640 VANTAA
mariitta(at)savolaiset.fi
www.hamevaaraseura.fi

Silvolan Pientaloyhdistys rySillböle Småhusförening rf
Tarmo Metsälä p. 0440 230 248
Kahluuniityntie 1A, 01610 VANTAA
tarmo.metsala(at)gmail.com
www.omakotiliitto.fi/Silvola

www.vokvantaa.fi

Sotungin kyIäyhdistys –
Sottungsby byaförening ry
Pertti Ahtiainen, p. 876 4970
Nurmitie 3, 01260 Vantaa
pertti.ahtiainen(at)gmail.com
Vaarala Seura
Petri Nikula
Sakarakuja 6, 01230 Vantaa
p. 040-501 1075
peniku72(at)gmail.com
Ylästön Kotiseutuyhdistys
Terho Oinonen
Peltovuorentie 23 D 23
p. 044 9899 159
Yky(at)ylastonkotiseutuyhdistys.fi

ltä-Hakkilan Oky
www.ita-hakkila.fi
Jokivarren Oky
Jorma Nykänen, p. 0400-503 317
Kiiltomadonrinne 1b, 01480
VANTAA
jorma.nykanen(at)mbnet.fi
www.jokivarsi.net

Istuta kevään
väriloisto nyt!

Kaskelan Oky
Markku Loikkanen p. 876 3763,
0400-454 750
Huhtakuja 12, 01200 VANTAA
ipatek(at)kolumbus.fi

Orvokki

0

85

Kiilan Omakotiyhdistys
Kuutamotie 14, 01760 Vantaa
040 546 5510
marja.parkkima(at)elisanet.fi
Kuninkaanmäen Oky
Martti Kivinen p. 0500-325 865
Teerimäentie 4 A 1, 01260 VANTAA
martti.kivinen(at)kolumbus.fi

Kekkilän 18 90
/5 sk
puutarha/sk
multa 40 l. 420

(varapuheenjohtaja)
Kylmäoja-Ilola Asukasyhdistys
Kari Aurimaa p. 045-118 3880
kari.aurimaa(at)gmail.com
Löydät meidät nyt myös
Facebookista ja netistä:

www.taimimaa.fi

Nikinmäen Oky
Eero Niemelä, 040-550 2710
Viholaisentie 14 A, 01490 VANTAA
eero.niemela(at)hotmail.com
www.nikinmaki.com
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Kesäkukkien ja
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Myymälä avoinna:
He

Petaksen Asukasyhdistys
Kirsti Ahera
p. 0400-435799
Lehtotie 4, 01730 Vantaa
ahera.kirsti(at)gmail.com
www.petas.fi

4
1/1

2.5. alkaen:

Ma-Pe
La
Su

9-20
9-16
11-16

Puutarhamyymälä

Vanha Hämeenkylänt. 78 Espoo
p. 09-854 4733

VOK

Vieraslajien
kitkentää
Rajakylän Pientaloyhdistys ja Vantaan
kaupungin Purotalkkarit ovat kolmena
kesänä järjestäneet vieraslajien kitkentää
Rajakylän alueella. Vantaan kaupunki julisti
vuoden 2016 ensimmäiseksi Puron vuodeksi. Puroprojekti onkin jatkunut edelleen
ja jatkuu vuonna 2018. Vantaan puroista
oli talvella 2018 näyttely Vantaa-Infossa
Dixissä.
Vieraslaji jättipalsami ja Puron vuoden yhdistäminen tarvitsee hieman selitystä.
Puron varren kitkentä on koettu tärkeäksi, koska puromme virtaa lyhyen matkaa
Rajakylän asutuksen läpi kohti Helsinkiä,
Vesalan Aarrepuiston läpi ”koskenakin”
kohisten. Sitten puro katoaa Mellunmäen
metroaseman seutuvilla tunneliin ja jatkaa
siitä mereen. Puron alkujuoksulta aloitettu
kitkentä hyödyttää myös alajuoksua. Tuloksetkin ovat alkaneet näkyä Rajakylän
osuudella kolmen vuoden kitkennän jälkeen.
Jättipalsami on valloittanut myös Rajakylässä metsäpuistojamme suurelta alalta,
mutta sinne ei olla vielä ehditty. Tämä vaatii
alueen asukkaiden aktiivisuutta lähteä estämään kitkennällä kasvin leviäminen.
Vantaan Puron vuoden 2017 siivoustalkoot olivat 12.7.2017 Rimapuiston viljelypalstan vieritse kohti Helsingin ja Vantaan
rajaa virtaavan puron varrella. Puron viralli-

nen nimi on Kuussillanoja. Pääasiassa keskityttiin jättipalsamin kitkemiseen. Kitkentä
aloitettiin Porvoonväylän vieressä olevan
meluvallin kohdalta. Talkoissa kitkettiin jättipalsamia yhteensä 34 säkillistä 350 metrin
matkalta eli päästiin melkein Maratontien siltarummun kohdalle. Kitkentä tapahtui Vantaan virallisten Ympäristöpalvelun Purotalkkarien Christerin ja Joonaksen johdolla sekä
osallistujia kylältä oli kymmenkunta.
Mukanamme kitkennässä oli myös Vantaan
Lähimetsävuoden 2017 kaksi opasta tutustumassa Purotalkkarien toimintaan. Lähimetsävuoden oppaat veivät alkusyksystä
Rajakylän koululaisia metsäretkille.

sekajätteeseen.
Vantaan kaupungin purotalkkarit ovat hoitaneet järjestettyjen talkoiden kitkentätulokset pois.
EU on ohjeistanut 16.3.2018 vieraslajien leviämisen estämistoimista. Vapaaehtoistyötä
tarvitaan eli kyllä jokainen meistä kuntalaisista voi oman osansa tehdä ainakin ilmoittamalla esimerkiksi jättiputkihavainnon
Vantaan Ympäristökeskukseen. Ja tietenkin
järjestämällä kitkentätalkoot tai osallistumalla eri puolilla Vantaata järjestettäviin talkoisiin.

Vieraslajeista myös jättiputkea poistettiin,
useammastakin kohdasta. Jättiputki onkin
kasvina ongelmallinen, koska maallikko ei
saisi siihen suojautumatta koskea. Aiheuttaa iholle palovammatyyppistä oiretta. Asutuksen keskeltä se onkin syytä poistaa välittömästi ja mielellään ennen kukintaa, koska
se on oikea siemenlaari.

Vantaan Purotalkkarit Joonas ja Tomi ahertavat myös kesällä 2018 toukokuun lopulta
21.8.2018 saakka. ”Työtehtäviin kuuluvat
edellisten vuosien malliin mm. talkoiden järjestäminen, roskien siivous, tukosten purku,
vieraslajien kitkeminen. Asukkaiden opastus
ja taimenten kutu sorakoiden ja poikaskivikkojen rakentaminen ja huolto.” Näin kertoo
virallinen purotalkkarien Facebook-sivusto
jo huhtikuun alussa.

Jättipalsami on helppo tunnistaa erityisesti kukinnan alkaessa. Siinä vaiheessa pitäisikin jo viimeistään napata jätesäkki tai
muovikassi mukaan ja nitistää kasvi pois levittämästä siemeniään. Kasvi lennättää siemenet jopa kahdeksaan metriin eli kovin on
tehokas leviäjä. Tärkeätä on myös muistaa,
että jättipalsamin kitkentätuloksia ei laiteta
kompostiin, vaan pienen määrän voi laittaa

Paula Mäntynen
Innostunut kitkijä
Rajakylän Pientaloyhdistys ry:n hallituksen
jäsen
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Esitä aina jäsenkorttisi
tai tosite josta ilmenee
VOK:n jäsenyys kassalle tullessasi!
HELEN OY www.helen.fi
Katso myös www.vokvantaa.fi
JAP NORDIC
Konevuokraus
Paasonen Juri
p. 040 900 7545
www.japnordic.fi

JAP NORDIC OY
VUOKRAA AVANT, YM. TYÖKONEET

K-RAUTA75
Vanha Porvoontie 243, 01380
Vantaa, puh. 020 77 57575.
Auki ark. 7 – 21, la 9 – 18,
su 10-18.
Alennukset 10 % normaalihintaisista tuotteista,
www.k-rauta.com/75.
K-RAUTA VANTAANPORTTI
Silvastintie 2, 01510 Vantaa,
puh. 09 825 550.
Palvelemme ma-pe 7-21,
la 9-18, su 10-18.
Alennus 10% normaalihintaisista tuotteista,
www.k-rauta.fi/vantaanportti.
LVI-TRIO OY
Laurintie 136, 01400 Vantaa
p. 09 - 838 6450,
www.lvi-trio.fi.
Kysy alennuksia.
TAIMIMAA
Vanha Hämeenkyläntie 78,
Espoo
p. 09-854 4733. Alennus 5 %
normaalihintaisista kasveista.
OY TEBOIL AB
Lämmitysöljyt VOK:n jäsenhintaan. Tilaukset ja hintatiedustelut
puh. 0800 183 300.
www.teboil.fi/tilaus

Myös timanttiporaus-, sahaus-, piikkaus-,
roilo- ja betonihionta työt.
LISÄÄ KONEITA JA PALVELUITA 040 900 7545

www.japnordic.fi
Tällä ilmoituksella -10% koneen vuokrasta!
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Huippunopeita
valokuituyhteyksiä
Hämevaaraan
Vantaan Hämevaaraan on syksyn 2017 aikana rakennettu
huippunopeiden internetyhteyksien vaatimaa valokuituverkkoa mikroputkitekniikalla.

asennusvaiheessa varsinainen kuitu työnnetään mekaanisesti
paineilman avulla kadun varressa olevasta kaapista talon tekniseen tilaan tai ulkoseinään tulevaan koteloon.

Kiinnostuksen valokuituliittymän hankkimiseen on vuoden
2017 alusta pystynyt ilmoittamaan Avoin Kuitu-sivuston kautta. Kun kiinnostuneita on tietyllä alueella useita, on aloitettu
tarkempi kartoitus kuitulähettiläiden avulla tai myymällä kuitua
suoraan ovelta ovelle.

Asennuksen viimeisessä vaiheessa valokuituun liitetään kuitumuunnin, josta asiakas saa itselleen internet yhteyden aina
1Gbit/s nopeuteen asti. Myös paluusuunta on yhteydessä erittäin nopea, jopa 100Mbit/s. Nopean yhteyden avulla television
suoratoistopalveluiden kautta esim. 4K-kuvaa on mahdollista
katsoa samaan aikaan kun perheen muut jäsenet käyttävät yhteyttä muihin tarkoituksiin. Etätyö helpottuu ja kaistaa on videoyhteyteen riittävästi. Myös erilaiset turvallisuuteen ja terveyteen
liittyvät sovellukset toimivat valokuiden kautta varmasti.

Vantaan Hämevaarassa kiinnostuneita oli alkukesästä 2017
niin paljon, että alueella aloitettiin Avoimen Kuidun myynti.
Myynnin ja Pähkinärinteen koulussa järjestetyn asukasillan
jälkeen kiinnostuneita oli riittävästi rakentamispäätöksen tekemiseksi heti kesälomakauden jälkeen. Päätös kattaa Hämevaaran läntisimmän osan sekä muutamia katuja aina Rajatorpantielle asti.

Relacomin projektinhoitaja Antti Hämäläinen, miten työt jatkuvat tästä eteenpäin? ”Kaivettujen tonttien yhteyksien käyttöönotot alkavat viikolla 8. Loput kaivuutyöt, kytkennät ja tonttien
jälkityöt tehdään valmiiksi toukokuun loppuun mennessä.”

Syksyn aikana hanke on edennyt maanrakennustöillä, joiden
yhteydessä maahan on kaivettu mikroputkia. Niitä voidaan
katkaista ja liittää yhteen hieman kuten puutarhaletkua. Putki
voidaan siten rakentaa vaiheittain useassa eri osassa. Tonteille tulevat mikroputket päätetään kadun varressa oleviin
kaappeihin, joihin syöttökuitu tuodaan kauempaa. Valokuidun

Lisätietoja: www.avoinkuitu.fi
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Pähkinärinteen
Nuorisotila - kirjasto
Pähkinärinteessä olevan Nuorisotila
- kirjastomme iltapäiväkerhotiloineen
avattiin yli kahden vuoden suljettuna
olon jälkeen 10.1.2018.

Tila on viihtyisä ja erityisesti nuorille suunniteltu pelipöytineen. Tilassa on kokolattiamatto ja kengät jätetään ovella oleviin kenkätelineisiin tai matoille.

Kirjastossamme, jonne siirtyi myös nuorisotila noin 3 vuotta sitten, suljettiin noin
vuoden aukiolon jälkeen. Jonkin ajan kuluttua remontoidussa tilassa työntekijät
kärsivät sisäilmaongelmista ja kirjastomme
suljettiin.

Tila oli myös alueemme ennakkoäänestys- Olen piipahtanut maanantaisin kirjastospaikka, jossa oli melkoinen vilske ja äänes- samme lehtiä lukemassa, lainaamassa ja
täjiä jonoksi asti.
tutkailemassa. Ovella avautuu nuorison
Kirjasto on auki arkiaamupäivisin klo 7 -12 kenkämeri ja nuorisotyöntekijät puuhaavat
omatoimikirjastona, jonne pääsee kirjasto- nuorten kanssa pelaten pingistä tai biljardia
kortilla ja siihen liitetyllä numerokoodilla, joka ja musa soi. Nuoriso on löytänyt paikan, 50
näppäillään ovella. Kirjastossa on lainausau- -70 nuorta käy päivittäin ja perjantaisin yli
tomaatti sekä palautus- automaattihylly. Jo- 100, iältään alle 18 vuotiaita. Nuoria tulee
ten ei tarvita kirjastovirkailijaa aamupäivisin. Linnaisista, Hämevaarasta, Hämeenkylästä,
Maanantaina, keskiviikkona klo 13 -20.30 Askistosta ja Pähkinärinteestä. Nuorisotila –
sekä perjantaina klo 15 – 22.30 kirjasto pal- kirjastomme, joka on ainoa tällä alueella.

Näin yhdessä asukkaiden kanssa suunniteltu pieneen kirjastoomme ahdettu yhteiskäyttötila sulkeutui noin 2 vuotta sitten.
Sen jälkeen tilaa on tutkittu ja seinä- ja lattiamateriaaleja uusittu ja ilmastointi tarkas-

Kirjavalikoima on suppeaa. Kirjastossa on
uutuuskirjahylly 4 viikon kirjalaina-aikoineen
sekä paljon lastenkirjoja. Kirjoja voi tilata toi-

tettu ja korjattu.
Nyt tila on Nuorisotoimen alla oleva kirjastotila, jossa pidetään myös Pähkinärinteen
täynnä olevan alakoulun iltapäiväkerhoja.

velee avoimena kirjastona kirjaston hoitajineen ja nuorisotilana valvojineen. Viikonloppuaukioloistakin on keskusteltu, mutta ei ole
vielä päätetty.
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sista Helmikirjastoista ja ne tulevat hakuhyllyyn. Perheitä pikkulapsineen käy kirjastossa ja pienet ihailevat uutta kirjastoamme ja
lastenkirjoja.
Nuorisotila-kirjastomme on asukkaille tärkeä tila, koska Myyrmäen kirjastokin on nyt
suljettu remontin takia.
Kirjaston ja ennen vuokratiloissa toimeen
nuorisotilan säilymiseksi on kerätty kymmenien vuosien aikana useita adresseja ja
käyty lähetystöinä Vantaan Valtuuston päättäjiä tapaamassa. Olemme saaneet pitää
kirjaston ja nuorisotilan, tosin supistettuna
ja yhdistettynä, täällä koko ajan kasvavalla
Länsi Vantaalla.
Olemme iloisia, että Hämevaaran, Hämeenkylän, Linnaisten, Askiston ja Pähkinärinteen alueella on edes yksi auki oleva vapaa
tila kaikille kuntalaisille. Toivon, että sopu
säilyy eri ikäisten, lapset, nuoret ja aikuiset,
käyttäjien kesken hyvien ohjaajien avulla eivätkä sisäilmaongelmat uusiudu.
Mariitta Savolainen
Hämevaara-seura ry pj
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Vantaan Seutulan
Kiilanosan historiaa
Kiilan Omakotiyhdistys ry on perustettu
25.9.-13. Königstedtin koululla istui pieni
joukko asukkaita miettimässä, mitä tehdä, kun Seutulan Kiilan alueen asukkaat
kokivat tarvitsevansa joukkovoimaa asuinalueensa likaavien firmojen ja aina vain lisää tulevien vastustamisessa. Näin syntyi
yhdistys ja se rekisteröitiin heti tammikuun
-14 alussa. Liityimme myöskin valtakunnalliseen Suomen Omakotiliitto ry;hyn.
Olemme ihan pieni yhdistys vielä, mutta
yritämme ponnistella ja saada lisää väkeä
liittymään yhdistykseemme.
Alueemme rajoittuu pohjoisen suunnassa
Tuusulaan. etelässä kohtaamme Vantaanjoen, idässä tulee vastaan suuri ”Seutulan”
lentokenttä (nykyään Helsinki-Vantaa ja
maailmalla pelkkä Helsinki) ja lännessä on
rajana Lapinkylä.
Alueellamme on lähes 300 taloutta. Paljon
on vanhempaa väestöä, mutta tämä vuosikymmen on tuonut nuorempaa asujaa
joukkoomme. Kiilan alueella on noin 600
asukasta.
Merkittävimmät asutusalueemme ovat Kesäkylä ja sen kyljessä Kuusistontie ja Tuusulanjoen varressa Kuutamotie.

Ehkäpä yksi tunnetuimmista alueistamme
on Seutulan kaatopaikka, joka syntyi 1960
luvun puolella ja -80 luvun lopussa suljettiin.
Vantaan Vauhtikeskus on yksi suurimpia
alueitamme moottoriurheilulle. Paikka on
rakennettu heti lentokentän viereen Lavangonmäkeen.
Seutulan ihan keskustaan, Vanhan Katrinebergin kartanon viereen, rakennettiin 1950
luvun lopussa Katrinebergin vanhainkoti,
jota allekirjoittaneen vaarikin oli rakentamassa lapioiden savea rakennusmontusta. Se
oli vanhainkotina aina 1980 luvun alkuun,
jolloinka siihen rakennettiin iso lisäosa ja
vanhainkoti muuttui Katriinansairaalaksi ja
Peijassairaalasta kotiutettavien toipilaspaikaksi.
Kuusakoski oy;n nimen varmaankin monet ovat kuulleet. Se sijaitsee meidän ja
Vantaankaupungin yhdellä korkeimmista
kallioista, Hanskallion päällä. Kuusakoski
Oy murskaa jätettä ja suurimmaksi osaksi
käytettyjä autoja. Nyttemmin tuolle upealle
kallio-osalle on Vantaan päättäjät antaneet
lupia useille murskaus-firmoille. Tällä teolla
on pilattu ja vahingoitettu alueen luonnonsuojelualueita. Lisää firmoja on vielä tulossa
ja tämähän se on meidän kauhistuksemme
ja iso ongelmamme. Asuinalueemme liataan
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mitä kauheimmalla tavalla. Olemme pölyn,
melun ja hajujen ym. keskellä.
Kylämme pääkieli oli viime vuosituhannen
puolella ruotsi. Ruotsi oli siksi, että täällä oli
useita kartanoita. Kartanoiden työntekijöinä
olivat sitten suomalaiset ja sota-aikoina venäläiset- sekä kiinalaiset vangit. Vähitellen
kartanoiden kukoistus hävisi ja ruotsinkieli
niiden myötä. Suomenkieli on tällä hetkellä
pääkielenä ja pieni osa vanhuksista puhuu
vielä ruotsia. Kartanoita ei ole ollut Kiilan alueella. Kiilan alueen maat olivat Kartanoiden
peltoja ja metsiä.
Tällä hetkellä taistelemme Vantaankaupungin kanssa saadaksemme alueellemme
kunnallistekniikan. Jokaisella taloudella on
oma rengaskaivonsa tai porakaivonsa ja
likakaivonsa. Aluettamme on uhattu teollisuudella, mutta katsomme rohkeasti tulevaisuuteen ja toivomme saavamme pitää kauniin historiallisen seutumme asuinkelpoisena
lapsillemme.
Seutulassa Kiilan aluella 3.3.2018
Marja Parkkima
(alueen alkuperäinen asukas aina isovanhempien ja heidän vanhempien kautta)
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Lokakuinen maisema Katriinantieltä kohti Kiilan aluetta.

Lupiinipelto Kuutamotien varrelta
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Me K-Rauta Vantaanportissa haluamme auttaa sinua viihtymään
kodissasi sekä onnistumaan rakentamisessa ja remontoinnissa.
VOK omakotiyhdistyksen
jäsenille

-10%

alennus

normaalihintaisista varastotuotteista.
Esitä Omakotiyhdistyksen jäsenkortti kassalla.
Etu on voimassa 31.12.2018 asti.

AJANVARAUSPALVELU

RAHOITUSPALVELU

SUUNNITTELUPALVELU

VERKKOKAUPPA

ASENNUSPALVELU

KULJETUSPALVELU

KOKOAMISPALVELU

PERÄKÄRRYN
LAINAUS

K-Rauta Vantaanportti

Silvastintie 2, 01510 Vantaa
P. 09 825 550

Palvelemme ma-pe 7-21, la 9-18, su 10-18
www.k-rauta.fi/vantaanportti
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Tule ja nauti hyvistä hinnoista ja valtavista valikoimista.
Omakotiyhdistyksen jäsenkortilla
10 % alennus normaalihintaisista tuotteista!

tie

Kehä III

Vanha Porvoontie 243, 01380 Vantaa • Puh. 0207 75 75 75
Avoinna ark. 7–21 la 9–18 su 10–18 • www.k-rauta.fi/75
0207 -alkuisiin numeroihin soitetut puhelut maksavat 8,28 snt/puhelu + lankaliittymästä 7,00 snt/min ja
matkapuhelimesta 17,00 snt/min. Sis alv.
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Lahden

orvoon
tie
Lahdenväylä

KOIVUKYLÄ

Vanha
P

%

HELSINKI

