TIEDOTE 1/2007

LIIKENNEASIOITA:
¤ LHY:N KANNANOTTO ”Kotikadut kuntoon-hankkeeseen
sähköpostina (2006-12-17) / Päivi Ahlroos Espoon kaupunki
Laaksolahden huvilayhdistys ry. haluaa kiinnittää hankesuunnitelmaa
laativien suunnittelijoiden huomiota seuraavassa mainittujen
korjauskohteiden alueelliseen merkittävyyteen perusteluineen.
Korjauskohteita
Laaksolahdentien peruskorjaus
• tie on yksi asuinalueen pääkokoojakaduista; sen
peruskorjaussuunnitelma on jo vuosia sitten valmistunut, esitelty
asukkaille mutta alkamaan ei ole päästy rahoituksen puuttuessa;
• tie on ajoittain jopa kulkukelvoton (kevättulvien aikaan) sekä
huonokuntoisena vaatii jatkuvia pikakorjauksia, kuitenkin
liikennetarve on jatkuvaa (bussit, palo- ym. autot) ja kevytliikenteelle
on vain toispuoleinen huonosti valaistu kaistansa, mikä osaltaan
heikentää liikenneturvallisuutta;
• liikenneturvallisuutta heikentävät lisäksi tienvieruksen jyrkkäreunaiset
avo-ojat sekä varsinkin talviliukkailla vaikeasti havaittavat
kavennuskohdat.
Laaksolahdentien peruskorjaus kuuluu alueen ”ykköskoriin”.

Alileveät pitkät asuntokadut (tässä Lehtitie – Nummitie)
• esimerkkireitti koostuu osittain alileveistä, avo-ojaisista ja
sorapintaisista katuosuuksista, joilla kahden leveähkön ajoneuvon,
esim. huolto- ja hälytysajoneuvon sivuuttaminen on paikoin lähes
mahdotonta; lisäksi jalkakäytävän puuttuessa jalan ja pyörällä
kulkijoiden turvallisuus on heikko.
Liikenneturvallisuuden parantaminen Pitkäjärventiellä
• jalkakäytävän puuttuminen esim. Laaksolahdentien T-risteyksestä
aina Pitkäjärvenranta-tien risteykseen asti on turvallisuusriski
bussipysäkeille (Lähderannan suuntaan) kulkeville; Pitkäjärventien
liikennekuorman jatkuvasti kasvaessa lisääntyvästä kautta-ajostakin
johtuen kevytliikenteen (koululaisten ym.) turvallisuus heikkenee.
Laaksolahden kaupunginosan liikennekuormaa kohottavat erityisesti
”tynkä-kehä II:n jatkuvasti kasvavat liikennemäärät, joista osa purkautuu
Laaksolahden alueelle kautta-ajoliikenteeksi jopa asuntokaduille.
Kehä II:n jatkaminen viivytyksettä on koko alueen etu.
******************
¤ HUVILAPUISTON POLKU
(= Kevytväyläyhteys Huvilaharjulta 1.
ja 2. Huvilateiden välistä Pitkäjärventielle)
Kevytväylän peruskorjauksesta on vihdoin valmistunut suunnitelma, joka
toteuduttuaan mahdollistaa kevytväyläyhteyden ympärivuotisen käytön
myös vanhuksille, lastenvaunuja työntäville ym.
Kevytväylän peruskorjaus aloitetaan, ellei suunnitelmasta valiteta, vielä
kuluvan vuoden aikana, mikä olisi monelle ko. kulkuyhteyden käyttäjälle
erittäin toivottua.
******************
LENTOMELUILTA
Lentomelusta 7.2.-07 Jupperin koululla pidetty tilaisuus keräsi
huomattavan joukon paikkakuntalaisia kuulemaan viranomaiskannanottoja
laukaisten samalla meluhaitoista monille syntyneitä patoutumia. Aiheeseen
tullaan palaamaan myöhemmin, kun lisätietoja ja aineistoa on käytettävissä.

PUUTARHAMATKA TALLINNAAN 12.05.2007
Alustava matkaohjelmaehdotus 12.05.07
• Kokoontuminen Laaksolahden monitoimitalo klo 06.30
• Helsinki- Tallinna Talfast / Superfast laivalla klo 08.00- 10.00
• Tallinnassa odottaa opas Jaanika ja matkaamme Turiin, Viron
kevätpääkaupunkiin, jossa tutustumme kolmeen eri omakotitalon
puutarhaan, sekä niiden mukaviin isäntäperheisiin.
• Lounas n. klo 13.00 Saaran Kahvila-ravintolassa Turissa.
jälkeen
matka
jatkuu
Paltsamaalle,
Viron
• Lounaan
viinipääkaupunkiin, jossa n. klo 15.00 Joosti Aianda, Viron laajin
ruusutaimisto, jossa kasvaa yli 3000 ruusua (eri lajeja on 900). Lisäksi
siellä kasvatetaan monia kesäkukkia ja koristepuita ja -pensaita.
Kaikkia niitä voi ostaa mukaan.
• Paatsamaan linnassa olevassa viinitilan myymälässä maistelemme
viinejä n. klo 17.00 ja siellä on mahdollisuus myös ostoksiin.
• Paluu Tallinnaan ja Tallinna- Helsinki klo 20.00- 22.00 Talfast /
Superfast laivalla ja paluu Laaksolahteen noin klo 23.00.
Matkan hinta 115 € / hlö, (LHY:n jäsenille 95€) edellyttää väh. 40
matkustajaa, sisältää:
-bussikuljetukset Espoo Ù Espoo
-laivamatkat Helsinki Ù Helsinki Tallinkin uusilla nopeilla
autolautoilla
-paikallisoppaan palvelut
-puutarhojen tutustumiskäynnit
-viinimaistajaiset
-lounaan Turissa
-Astor Matkapalvelun kuljettajan / matkanjohtajan palvelut
Retki tehdään yhdessä Jupperin Omakotiyhdistyksen kanssa.
Ilmoittautumiset matkalle:
Marjo Matikka 050–300 1327, marjo.matikka@luukku.com

TAPAHTUMAKALENTERI 2007
31.3.2007

Kirpputori klo 9.00 – 15.00, Laaksolahden
monitoimitalo. avoinna yleisölle 10.00 – 14.00

12.5.2007

Puutarharetki Tallinnaan, erillinen ohjelma liitteenä

5.3.2007

Lauluilta Pitkäjärven VPK:lla säestyksen ja
laulukirjojen kanssa. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Järjestää PjVPK:n veteraanit, Tervetuloa mukaan

19.-21.6.2007

Juhannusjuhlan talkoot

22.6.2007

Juhannusaattona Kokkorannassa

25.6.2007

Kokkorannan siivoustalkoot

Syyskuu 2007

Alkusammutuskoulutus; koulutus sisältää teoriaa ja
käytännön toimintaa Pitkäjärven VPK:lla.
Koulutuksesta tarkempaa tietoa tulevissa tiedotteissa.
Koulutus on maksullinen á 20 euro/osanottaja

LIITY HUVILAYHDISTYKSEN JÄSENEKSI!
Liity nyt Laaksolahden huvilayhdistyksen jäseneksi ja, jos suinkin ehdit,
tule myös mukaan toimimaan alueemme eduksi. Liittyminen tapahtuu
maksamalla jäsenmaksu (10 €/vuosi) tilille 800018 - 264419. Maksaessasi
kirjoita nimesi ja osoitteesi viestikenttään, jotta saamme tarvittavat tiedot
jäsenrekisteriin. Lisätiedot Jukka Laukkanen
puh. 0500 999 594, sähköposti jukka.laukkanen@talouskolmio.fi

