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JUHANNUSJUHLAT 
 
Laaksolahden huvilayhdistys järjestää perinteiset juhannus-
aaton juhlat kokkorannassa yhdessä Pitkäjärven VPK:n 
kanssa. Ohjelmassa on mm. musiikkia, tanssia ja ongintaa, 
ja tarjolla on kahvia, virvokkeita ja makkaraa.  
 
Lipunnosto on perjantaina 22.6. klo 20 ja kokko syty-
tetään klo 22.  Tervetuloa! 

 
 
JUHANNUSJUHLATALKOOT 
– MUKAVA TAPA TUTUSTUA NAAPUREIHIN 
 
Tule myös mukaan talkoisiin, se on mukava tapa tutustua 
naapureihin! Toivotamme kaikki alueen asukkaat tervetul-
leeksi rentoihin talkoisiin kokkorannassa 
– juhannusviikolla tiistaina 19.6. ja keskiviikkona 20.6. klo 
17–21 kokon ja tanssilavan rakentamiseksi 
– juhannusaattona 22.6. klo 19–23 kahvinmyyntiin ja mui-
hin lukuisiin tehtäviin 
– juhannuksen jälkeisenä maanantaina 25.6. klo 17–21 pur-
ku- ja siivoustyöhön. 
 
Talkootyötä on paljon, ja kaikki pienikin apu on erittäin ter-
vetullutta! 
 
Lisätiedot Mika Holmström,  
puh. 0400 418919, sähköposti mika.holmstrom[ät]iki.fi 

 



KUIVIA OKSIA KOKON RAKENTAMISEEN 
 
Juhannuskokkoon soveltuvia kuivia oksia voi toimittaa kok-
korantaan tiistaina 19.6. kello 17–21. Piikkipensaita, naula-
puita, lahotavaraa, painekyllästettyä puuta tai muuta kok-
koon kelpaamatonta tai vaikeasti käsiteltävää puumateriaa-
lia emme valitettavasti voi vastaanottaa. 
 
Sovi tulostasi etukäteen Lasse Gustafssonin kanssa, 
puh. 0400 458167. 
 

AILA-VENE VESILLÄ 
 
Pitkäjärven kokkorannassa oleva Aila-soutuveneemme on 
taas laskettu vesille. Sitä vuokrataan jäsenille edulliseen 
hintaan 5 €/vrk sisältäen juuri hankkimamme pelastusliivit. 
 
Vuokrauksen hoitaa Laaksolahdentien M-Market. 
 

NOPEAMMISTA NETTIYHTEYKSISTÄ 
 
Pienimuotoisen selvityksemme perusteella suuri osa Laakso-
lahden pientaloalueesta kärsii verraten hitaista  Internet-yh-
teyksistä (maksimissaan n. 4/1 Mb/s), mikä johtuu pitkästä 
etäisyydestä lähimpään keskukseen. Saadaksemme asiaan 
parannusta lähestyimme kolmea eri operaattoria (DNA, Elisa 
ja Sonera) tarjouspyyntökaltaisella tiedustelulla mahdolli-
suudesta saada alueelle nopeat kuituyhteydet (FTTH).  
 
Vastausten perusteella kuitukaapelin kaivaminen pientalo-
alueellemme on nähtävästi liian kallista. Jatkamme kuiten-
kin tilanteen seuraamista – odottaessamme seuraavan su-
kupolven nopean 4G/LTE-matkapuhelinverkon kuuluvuus-
alueen laajenemista Laaksolahteen, mikä ei välttämättä 
kestä kovin kauan. 
 
Lisätiedot Mika Holmström, puh. 0400 418919, 
sähköposti mika.holmstrom[ät]iki.fi 



PITKÄJÄRVEN KALOISSA VÄHÄN ELOHOPEAA 
 
Tommi Malinen Helsingin yliopistosta on tutkinut Pitkä- ja 
Lippajärven haukien, ahventen ja kuhien elohopeapitoisuuk-
sia vuonna 2011. Havaintona on, että pitoisuudet ovat var-
sin alhaiset ja nykyisten suositusrajojen mukaan niitä voi 
hyvin käyttää ihmisravinnoksi. 
 
Tarkempaa tietoa tutkimuksesta löytyy sivuiltamme 
www.laaksolahti.fi. 
 
 

MIHIN PERUSTUU MOOTTORIVENEKIELTO? 
 
Huvilayhdistykseltä tiedustellaan aika ajoin Pitkäjärven 
moottoriveneiden käyttökiellosta ja sen asettajasta. 
 
Kiellon on määrännyt Uudenmaan ympäristökeskus päätök-
sellään Dnro 0196L0537 vuodelta 1997. Päätös kieltää 
”moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla ajamisen Espoon Pit-
käjärvellä”. 
 
Perusteluissa viitataan mm. arvokkaisiin lintukosteikkoihin 
ja luonnonsuojeluun, yleiseen viihtyvyyteen sekä järven vir-
kistyskäyttöön. 
 
Poikkeuksena kieltoon ovat mm. soutu- ja melontakilpailu-
jen pelastus- ja järjestelytehtävät sekä luonnollisesti vält-
tämättömät sairaankuljetus- ja pelastustoimen sekä puolus-
tusvoimain toiminta. 
 
Uudenmaan ympäristökeskuksen päätösasiakirja löytyy ko-
konaisuudessaan sivuiltamme www.laaksolahti.fi. 
 

 
 
 



TOIMINTAMME TUKIJOITA 
 
Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry:n toimintaa tukevat 
mm. seuraavat yritykset: 
– M-Market Laaksolahti 
– St1 Lähderanta 
– Kuuskanta Oy 
– Rakennuskantti Oy 
– HH Group Oy. 
 
Alennuksia jäsenillemme myöntävät seuraavat yritykset: 
– Bike Planet, Varisto 
– Espoon Kehys ja Lasi, Viherlaakso 
– Espoon Väri, Viherlaakso 
– Kaihdinmaailma, Espoo ja Vantaa 
– Kannelsalo Ky, Viherlaakso 
– Puukeskus, Petikko 
– Värisilmä Espoo, Muurala. 
Ilmoita kassalla nimesi ja jäsennumerosi. 
 
 
LIITY HUVILAYHDISTYKSEN JÄSENEKSI 
 
Liity nyt Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry:n jäseneksi 
maksamalla jäsenmaksu (10 €/vuosi) tilille 
IBAN FI08 1478 3000 7289 51. 
Maksaessasi kirjoita nimesi ja osoitteesi viestikenttään, jotta 
saamme tarvittavat tiedot jäsenrekisteriin. Ilmoita halutes-
sasi myös sähköpostiosoitteesi. 
 
Lisätiedot Jukka Laukkanen, puh. 0500 999 594, 
sähköposti jukka.laukkanen[ät]talouskolmio.fi 
 
 
 

Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry 
info[ät]laaksolahti.fi 

www.laaksolahti.fi 


