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TERVETULOA LHY:N 70-VUOTISJUHLIIN! 
 
Oma paikallinen ja perinteinen asukasyhdistyksemme, 
Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry, täyttää tänä vuonna 
kunnioitettavat 70 vuotta.  Juhlimme merkkipäiväämme 
lauantaina 9.11.2013 klo 18.30 Laaksolahden monitoi-

mitalossa, Lähdepurontie 2. 
 
Toivotamme tervetulleiksi kaikki alueen asukkaat sekä muut 
ystävämme, yhdistyksen jäsenyydestä riippumatta! 
 
Ohjelma: 
18.30 Tervetuloa 
 Illallinen 
 Juhlapuhe 
 Tanssia 
23.00 Tilaisuus päättyy 
 

Illalliskortin hinta on 45 €/henkilö. Asusuositukseksi mai-
nittakoon miehillä pikkutakki ja naisilla vastaava sopiva asu. 
 
Ilmoittaudu maksamalla illalliskortin hinta 45 €/hlö yhdis-
tyksen tilille IBAN FI08 1478 3000 7289 51 viimeistään 
23.10.2013.  Ilmoita nimesi maksun viestikentässä sekä 
erikseen  
sähköpostilla tilaisuudet[ät]laaksolahti.fi 
tai puhelimitse Marianne Sundell, puh. 050 597 5661. 

 



 

 

LÄHDERANNANTIEN JA LAAKSOLAHDENTIEN 

PERUSPARANNUKSET ALKAVAT 

 
Lähderannantien pohjoispään ja Laaksolahdentien peruspa-
rannukset alkavat lokakuussa 2013 ja valmistuvat urakka-
sopimusten mukaan kesällä 2015. Työ alkaa Lähderannan-
tiestä ja Laaksolahdentien länsipäästä päätyen Laaksolah-
dentien itäpäähän ja Pitkäjärventiehen.  Työn etenemisjär-
jestys johtuu mm. viemäröinnin suunnasta: alajuoksu on 
uusittava ensin. 
 
Lähderannantien katusuunnitelman mukaan sekä Metsän-

vartijantien että Laaksolahdentien risteykseen tulee liiken-
nevalo-ohjaus. Keskisaarekkeille sekä ajoradan ja kevyen 
liikenteen väylien välikaistoille ja piennaralueille tehdään ki-
veyksiä, istutetaan pensaita sekä katupuita, ja alueita nur-
metetaan.  – Lähderannantien perusparannus Laaksolah-
dentien ja Tapiontien välillä tehdään myöhemmin.  
 
Laaksolahdentien suunnittelussa on otettu huomioon erityi-
sesti kadun liikenneturvallisuuden sekä viihtyisyyden pa-
rantaminen. Kadulle ominaiset punatiiliset muuntajaraken-
nukset säilytetään.  Ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien 

kulutuskerrokset ovat asfalttia.  Välikaistoille istutetaan ka-
tupuita ja pensaita, ja piennaralueet pääosin nurmetetaan. 
Kadun valaistus uusitaan. 
 
Tarkempia tietoja katusuunnitelmista löytyy Espoon kau-
pungin sivuilta 
www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/ 
Kadut_ja_puistot/Katuhankkeet/SuurLeppavaara. 
 
 

AILA-VENE TALVEHTIMAAN 

                    
Aila-soutuveneemme nostetaan talvehtimaan lauantaina 
12.10.2013 ja lasketaan taas vesille kevään saadessa. 



 

 

JÄÄHALLIHANKE SIIRTYY 
 
Laaksolahden suurempi jäähalli (Laaksolahti Arena) sai vii-
me vuonna purkutuomion rakennevaurioiden takia ja on ol-
lut käyttökiellosta joulukuun 2012 alusta lähtien.  Espoon 
kaupungin muiden korjaus- ja investointihankkeiden takia 

uuden hallin rakentaminen siirtyy kuitenkin vuoteen 2015: 
mm. aiempina vuosina hoitamatta jääneet homekoulut ovat 
kohteina tärkeämpiä. 
 
Vanhan hallin purkaminen aloitetaan vasta uuden rakenta-
misen yhteydessä, jotta pienemmän harjoitusjäähallin 
(EKS-halli) toiminnot voidaan varmistaa.  Vanha halli toimii 
varastona jäänhoitokoneelle ja muille varusteille, eikä näille 
ole korvaavaa varastotilaa urheilukeskuksen alueella. 
 
Mikäli kaupungin taloustilanne ei parane, uuden hallin ra-

kentaminen saattaa edelleen siirtyä.  Kaupungin liikunta-
toimi pohtii vaihtoehtoisia ratkaisuja. 
 
 

LIITY HUVILAYHDISTYKSEN JÄSENEKSI 
 

Tue oman asukasyhdistyksesi toimintaa.  Voit liittyä yhdis-
tyksemme jäseneksi maksamalla jäsenmaksun (15 €/vuosi) 
tilille IBAN FI08 1478 3000 7289 51. 
 
Maksaessasi kirjoita nimesi ja osoitteesi viestikenttään, jot-
ta saamme tarvittavat tiedot jäsenrekisteriin. Ilmoita halu-
tessasi myös sähköpostiosoitteesi. 
 
Lisätiedot Jukka Laukkanen, puh. 0500 999 594, 
sähköposti jukka.laukkanen[ät]talouskolmio.fi. 
  



 

 

 

SYYSKOKOUSKUTSU 

 
Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry järjestää sääntömääräi-
sen syyskokouksensa tiistaina 26.11.2013 klo 18.00 
Laaksolahden monitoimitalolla (Lähdepurontie 2), joka ys-
tävällisenä kutsuna ilmoitettakoon. 
 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry 

info[ät]laaksolahti.fi 

www.laaksolahti.fi 

 


