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J U H A N N U S

JUHANNUSKOKON PYSTYTYSTALKOOT

KOKKORANNAN SIIVOUSTALKOOT

LAAKSOLAHDEN HUVILAYHDISTYS INTERNETISSÄ

KAAVATYÖRYHMÄN TOIMINNASTA

TIEDOTTEEN JAKELUALUEEN LAAJENNUS

UUSIA JÄSENIÄ

KESÄLLÄ VENEESSÄ VETTEN PÄÄLLÄ

ÄLÄ ANNA RIKOKSEN TAI VÄKIVALLANTEON TAPAHTUA!

J U H A N N U S

PE 25.6.1999 klo 19.30 alkaen

Aloitamme juhannuksen vieton lipunnostolla kokkorannassa samalla nostamme juhannusmielen 
korkealle.

Ohjelmassa on mm. tunnelmallista musiikkia, kilpailuja, tikanheittoa ja tietysti tanssia vaikka Kesäillan 
sävelin.

B U F F E T T I

KOKKO SYTYTETÄÄN klo 22.30

Kaikki joukolla mukaan ikimuistoiseen juhannusjuhlaan kokkorantaan.

T E R V E T U L O A !

JUHANNUSKOKON PYSTYTYSTALKOOT

Jotta juhannusaatosta tulisi ikimuistoinen pidämme juhannuskokon pystytystalkoot 
Pitkäjärvenrannassa (kokkoranta)

KE 23.6.1999 klo 18.00 alkaen

Joukolla mukaan rakentamaan juhannusta

KOKKORANNAN SIIVOUSTALKOOT

Kun juhannus on juhlittu käymme yhdessä siivoamassa kokkorannan talkoilla
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MA 28.6.1999 klo 18.00 alkaen

Tule mukaan siivoamaan ja muistelemaan yhteistä ihanaa juhannusta.

KIITOS KAIKILLE OSALLISTUMISESTA JO ETUKÄTEEN

LAAKSOLAHDEN HUVILAYHDISTYS INTERNETISSÄ

Oletko jo käynyt tutustumassa Laaksolahden Huvilayhdistyksen kotisivuihin internetissä.

Kotisivuilta löydät tiedotteemme, esittelemme yhdistyksemme toimintaa sekä kerromme muista 
ajankohtaisista tapahtumista. 

Kotisivuille pääset osoitteella www.espoo.fi/museo/laakso/lhy.htm

KAAVATYÖRYHMÄN TOIMINNASTA

kirj. Timo Luoma-aho

Kuten aikaisemmin on mainittu, perustettiin LHY:n kaavatyöryhmä vuoden 1999 alussa.

Tähän mennessä se on kokoontunut viisi kertaa. Lisäksi se on vieraillut (24.2.1999) 
asemakaavayksikössä, jossa Laaksolahden kaavatilannetta selvittivät asemakaavapäällikkö Marja 
Hämäläinen ja aluearkkitehti Anna-Maija Ala-Härkönen. Pyynnöstämme aluearkkitehti Ala-Härkönen 
selosti Laaksolahden kaavatilannetta lähemmin maaliskuun vuosikokouksessa.

Huhtikuun 26 päivänä 1999 työryhmä vieraili teknisessä keskuksessa, jossa meidät otti vastaan 
suunnittelupäällikkö Markus Rönty ja alueinsinööri Pentti Hakkarainen. Keskustelimme aluettamme 
koskevista liikenneasioista Kehä II:n jatkosta alkaen aina kevyen liikenteen väyliin saakka. 
Molemmista vierailukäynneistä saimme hyödyllistä tietoa, jota olemme hyödyntäneet 
jatkotyöskentelyssämme.

Ensimmäisenä toimenpiteenään työryhmä teki alustavan kartoituksen toimintakentästään. Se on vielä 
luonnosvaiheessa, mutta valmistunee vuoden loppuun mennessä.

Koko kevätkauden työryhmän päätehtävänä on ollut valmistella kaupunginhallitukselle esitys:

LAAKSOLAHDEN TIESTÖN PARANTAMINEN JA LIIKENNEHAITTOJEN VÄHENTÄMINEN.

Kolmisivuinen esitys valmistui kesäkuun alussa. Kirjelmässä on viisi pääkohtaa seuraavasti:

1. Pitkäjärventien liittymien parantaminen
2. kiertoliittymät
3. alueen sorateiden päällystäminen kevytsorapinnoitteella ja sadevesiviemärit
4. kevyen liikenteen väylät
5. Laaksolahdentien parantaminen

Jokainen kohta on perusteltu yksityiskohtaisesti ja niille on ehdotettu rakentamisaikataulu.

LHY:n hallituksen pyynnöstä työryhmä laati luonnoksen kirjelmäksi kaupunginhallitukselle, missä 
ehdotetaan Laaksolahdessa olevien kaavapuistojen lunastamista kaupungille joko vapaaehtoisin kaupoin 
tai lunastustoimituksella niiltä osin, jotka eivät vielä ole kaupungin omistuksessa. Kirjelmässä 
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mainittiin vain tiedossa olevat kaavapuistot. Työryhmä sai tehtäväkseen ottaa selvää kaikista 
muistakin kaavapuistoista koko Laaksolahden alueella, ja niiden osalta LHY menettelee 
yhdenmukaisesti edellisten kanssa.

LHY:n hallitus tarvitsee pysyvästi työrukkasekseen tällaisen kaavatyöryhmän, joka selvittelee alueella 
ilmeneviä kaavallisia ja liikenteestä johtuvia ongelmia. Viiden henkilön kokonaisnäkemys asioista on 
huomattavasti suurempi, monipuolisempi ja asiantuntevampi kuin yhden. Ensimmäisen vuosipuoliskon 
kokemukset ovat olleet pelkästään myönteisiä.

TIEDOTTEEN JAKELUALUEEN LAAJENNUS

LHY:n hallitus päätti laajentaa tiedotteen ja lehdenjakelualuetta, koska Laaksolahdessa on ollut alue, 
jonne ei ole jaettu LHY:n eikä Veinin omakotiyhdistyksen tiedotteita. Haluamme palvella myös siellä 
asuvia, joten LHY:n postia jaetaan tästä lähtien Yhteistuvantien, Vahverotien ja Ylänkötien asukkaille.

Tervetuloa kaikki toimintaamme ja lukemaan LHY:n lähettämää postia. Toivomme uudistuksen 
parantavan tiedonkulkua nyt koko Laaksolahden alueella. 

LHY:n hallitus

UUSIA JÄSENIÄ

Yhdistykseemme on ennen vuodenvaihdetta liittynyt paljon uusia jäseniä, koska yhdistyksemme 
kilpailutti yhdessä Veinin omakotiyhdistyksen kanssa eri sähköyhtiöitä edullisemman hinnan saamiseksi 
jäsenistölle. Tulemme jatkossakin ajamaan jäsenistömme etuja, joten liity nyt jäseneksi, niin myös 
tulevaisuudessa pääset nauttimaan eduista. 

Jäseneksi voi edelleen liittyä maksamalla jäsenmaksu 50 mk

yhdistyksen tilille 800018 - 264419

Kirjoita tilisiirron viestikenttään nimesi ja osoitteesi. Ellei kentässä ole tietojasi, niin emme pysty 
kohdistamaan kenelle jäsenmaksu kuuluu ja näin ei jäsenyytesi kirjaudu jäsenrekisteriin, jonka 
perusteella lähetämme yhdistyksen jäsenkortin, jolla saa alennuksia esim. Puukeskuksesta, Espoon 
Väristä yms.

KESÄLLÄ VENEESSÄ VETTEN PÄÄLLÄ

Huvilayhdistyksen jäsenet voivat vuokrata Aila-venettä. Vuokra on vain 25mk/vrk jäseniltä.

Venevuokraus Masan kioskilta, Laaksolahdentie 41, puh. 593 978

ÄLÄ ANNA RIKOKSEN TAI VÄKIVALLANTEON TAPAHTUA!

Yleinen hätänumero 112

Poliisin hätänumero 10022

Espoon rikosvihjepuhelin 455 0455 voit soittaa numeroon vaikka nimettömänä
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Turvallista kesää teille kaikille

LHY:n hallitus
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