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LIIKENNE 
KAAVA,RAKENTAMINEN 
JA YMPÄRISTÖ 

 
 
Seuraavasta löydät koosteen 
alueemme ajankohtaisista asioista. 
Muistathan, että nettisivuilta 
www.prowestend.fi löytyy aina 
viimeisin ja laajin tieto kyläkirjeiden 
ilmestymisen välissä.  
Voit myös laittaa viestiä sähköpostiin 
posti@prowestend.fi. 
 
 

Tulethan vuosikokoukseemme 25.3.! 
Kokouksen alustajana on Suur-
Tapiolan aluearkkitehti Sampo Sikiö 
Espoon kaupunkisuunnittelu-
keskuksesta kertomassa, mitä 
asemakaava Westendin alueella 
mahdollistaa. 
Olet tervetullut kuuntelemaan ja 
tekemään kysymyksiä Sampolle, 
vaikka et olisikaan vielä yhdistyksen 
jäsen. 
 
 

Hallitus 
 
 
 

 
KUTSUKYYTIPALVELU 
Syyskuussa käynnistyi Espoon 
kutsukyytipalvelu yhdessä ViaVanin 
kanssa. Kyseessä on matkojen 
yhdistelemiseen perustuva kutsu-
ohjattu palvelu perinteisen joukko-
liikenteen täydentäjänä. Kännykkään 
on täytynyt ladata ViaVan sovellutus ja 

rekisteröityä. Palvelu on koekäytössä 
itäisessä Espoossa, johon myös 
Westend kuuluu. Nykyaikaiseen 
teknologiaan perustuvan kutsukyydin 
tarkoituksena on kuljettaa ihmisiä 
Helsingin suuntaan kulkevien 
runkoyhteyksien äärelle.  

Kutsukyydillä on tehty yhteensä yli 10 
000 matkaa. Matkustajamäärät ovat 
kasvaneet tasaisesti ja kutsukyydillä 
on tehty yli 1 000 matkaa viikossa. 
Kutsukyyti on palvellut niin työmatka-
liikennettä kuin harrastusmatko-
jakin. Asiakaspalautteen perusteella 
yhä useampi matkustaja on korvannut 
yksityisautolla tehtäviä matkoja 
kutsukyydillä, mikä on ollut yksi 
palvelun tavoitteistakin 

Espoon kutsukyytipalvelu jatkuu 
kokeiluna maaliskuun puoliväliin ja 
odottelemme sitten, saako kokeilu 
jatkoa. 

 
 
 
 
WESTENDIN KESKUSKORTTELI 
Marraskuussa YIT:n järjestämässä 
infotilaisuudessa asukkaat toivoivat 
Westendin keskuskorttelin rakennus-
projektin etenemisestä omia nettisi-
vuja. Sivut on nyt avattu osoitteessa 
https://www.yit.fi/westendinkeskuskortt
eli 

Käy tutustumassa myös yhdistyksen 
nettisivuilla infotilaisuuden yhteen-
vetoon. 

KARHUSAARI                           
Espoon kaupunginhallituksen 
elinkeino- ja kilpailukykyjaosto antoi 
Karhusaaren Lastenmaailmalle 
suunnitteluvarauksen, joka on 
voimassa vuoden 2020 loppuun, 
jolloin Lastenmaailman konsepti, 
rahoitusmalli sekä rakentamiseen 
liittyvät yksityiskohdat pitäisivät olla 
valmiina. Hanke edellyttää 
asemakaavan muuttamista. Etelä-
Espoon yleiskaavassa se on nyt osin 
julkisten palvelujen ja hallinnon 
aluetta, osin virkistysaluetta. Näihin 
tavoitteisiin ei elämyspuisto sovi. 

Lastenmaailma on ajatukseltaan 
kannatettava hanke, mutta Karhusaari 
ei sovellu yli 600 000 vuotuisen 
kävijän kohteeksi. Liikenneyhteyksien 
järjestäminen ja laajamittaisen 
toiminnan organisointi eivät voi 
onnistua näin pienellä alueella. 
Rakentamiseen olisi haettava 
vähemmän arvokkaita Espoon alueen 
osia. Jos olet samaa mieltä, käy 
allekirjoittamassa kuntalaisaloite 
osoitteessa 
https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6
610 
                                                
ESPOON KAAVOITUSKATSAUS 
2020 ILMESTYNYT  
Kaavoituskatsaus kertoo ajankohtai-

HYVÄT ASUKKAAT ! 
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AJAN- 
KOHTAISTA 

YLEISTÄ 

sista kaavoitushankkeista, yleiskaa-
voituksesta ja liikennesuunnitelmista. 
Voit klikkailla kaavahankkeita ja 
tutustua kaavoituskohteisiin, joiden 
laadinta on ennakolta tiedossa ja 
joiden valmistelu alkaa noin vuoden 
kuluessa. Kaavoituskatsaus löytyy 
sivulta Espoo.fi -sivuilta. 

WESTENDIN ASUKASMÄÄRÄN 
KEHITYS                                         
Kun tarkastellaan Westendin 
asukasmäärää viimeisen kolmen 
vuoden ajalta, on se pysynyt samalla 
tasolla kuten oheisesta huomataan: 

 
2018 - 2019 vaihde 3078 asukasta  
2017 - 2018 vaihde 3134     - " -  
2016 - 2017 vaihde 3094     - " - 

 
Westendin väestöennuste on vuosille 
2018-2028 arvioitu lisääntyvän 0 - 169 
henkilöä. Todellinen määrä on huo-
mattavasti suurempi, sillä purettavien 
omakotitalojen tilalle tulee 3-5 taloa ja 
lapsiperheiden määrä tulee kasva-
maan. Lisäksi Westendin liikekeskuk-
sen yhteyteen rakennetaan 5 asuin-
rakennusta, joihin tulee yhteensä n. 
130 asuntoa ja Westendinportin 
tontille arviolta sama määrä. Tämä 
tarkoittaa, että Westendin asukas-
määrä tulee kasvamaan lähivuosina 
ainakin 800 – 900 henkilöllä. 
Pyydämme päättäjiä korjaamaan 
ennustettaan ja varmistamaan, että 
palvelut alueellamme riittävät. 
 
 
 

 
 

 
NÄITKÖ KAATUNEEN PUUN? 
OLIKO ROSKIS RIKOTTU? 
Espoossa on käytössä Trimble 
Feedback -kännykkäsovellus, jolla 
pystyt antamaan palautetta juuri silloin 
ja juuri siellä kuin haluat. Voit liittää 
mukaan valokuvan kohteesta ja 
ympäristöstä. Näin pystytään 
reagoimaan epäkohtaan nopeasti. 
Asukas voi seurata palautteidensa 
tilaa henkilökohtaisen käyttäjätilin 
kautta. Palautetta on edelleen 
mahdollista antaa myös verkossa ja 
puhelimitse.  

KIERRÄTETÄÄN        
Kevätsiivouksessa huomaa omista-
vansa paljon tarpeetonta tavaraa. 
HSY:n keräysautot kiertävät taas 
Espoossa 30.3. - 29.4..Tarkat 
aikataulut pysähtymispaikoista löytyvät 
osoitteessa www.hsy.fi. Voit viedä 
maksutta keräysautoihin kolmea eri 
jätelajia: kodin vaarallista jätettä (ei 
painekyllästettyä puuta, räjähteitä tai 
asbestia), sähkölaitteita ja 
metalliromua.  

Uutena Sortti-asemilla on alkanut 
maksullinen muovijätteen keräys. 
Keräykseen käyvät myös sellaiset 
muoviesineet, joita ei voi laittaa 
muovipakkausten keräykseen.   
Waste Trainer on HSY:n uusi maksu-
ton neuvontapalvelu pääkaupunki-
seudulla  (väh.10 hlölle). Waste 
trainerin voi kutsua vaikkapa taloyhtiön 
kerhotilaan sparraamaan jätteen 
vähentämisessä ja lajittelussa.  

Hyvässä kunnossa olevia tavaroita 
voit kierrättää Haukilahti, Westend ja 
Iirislahti kierrättää facebook-
ryhmässä 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

JÄSENMAKSU 2020 
   

Mitä enemmän yhdistyksellämme on 
jäseniä, sitä vahvempi on asemamme 
alueen edunvalvojana. 
 
Olethan maksanut jo jäsenmaksun: 
 
SUMMA: 20 € / HENKILÖ 
IBAN: FI80 2290 1800 0321 49   
BIC: NDEAFIHH 
 
Viestikenttä: jäsenen/jäsenten nimi, 
osoite ja sähköpostiosoite  
 
Antamalla sähköpostiosoitteen saat 
ajankohtaiset infot alueen asioista sekä 
kyläkirjeen sähköisenä.  
 
 

 

PRO WESTEND RY:N VUOSIKOKOUS  
25.3.2020  klo 18 Westendinpuiston koulu 
 
Aloitamme kahvitarjoilulla, jonka jälkeen alustuksena 
Suur-Tapiolan aluearkkitehti Sampo Sikiö 
kaupunkisuunnittelukeskuksesta tulee kertomaan, mitä 
asemakaava eri Westendin alueilla tällä hetkellä 
mahdollistaa. 

  
Kokouksen esityslista on yhdistyksen verkkosivuilla 
www.prowestend.fi 
 
Uusia jäseniä kaivataan hallitukseen. Tule mukaan 
vaikuttamaan alueemme asioihin !  
 
Tervetuloa ! 
 



 
 

 
 
 
 

   

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


