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1. Ylikonstaapeli Nina ”Peppi” Pelkonen, Espoon pääpoliisiasema 
Ennalta estävästä työryhmästä

- omaisuuden turvaamisesta, somesta ja nuorten maailmasta 

2.    Alueen uutisia Pro Westendin toiminnassa
– Kaavoitus- ja rakennushankkeet

– Liikenne

– Tapahtumat

– Tiedotus

– Muut asiat

3.     Pro Westend ry:n vuosikokous
– Tervetuloa mukaan kuulemaan toiminnastamme ja osallistumaan! 

Vuosikokous 2019

ILLAN KULKU



WESTENDINPORTTI
– Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti 23.10.2018 

kaavamuutossuunnitelman hotellirakentamisesta 
asuinrakennukseksi uudelleen valmistetavaksi 

• Kerrosmäärä tulee olla porrastettuna 2 – 5 kerrosta 
aikaisemman suunnitelman 4 - 8 kerroksen sijaan. Porrastus 
molemmissa rakennuksen päissä. 

• Rakennusoikeutta vähennetään aikaisemmasta ehdotuksesta 
(17 000 k-m2) vastaava määrä rakennuksen madaltuessa

• Uimarannan käytettävyys ei saa heiketä

Uutta suunnitelmaa ei ole vielä esitelty. 
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KAAVOITUS- JA 
RAKENNUSHANKKEET



WESTENDIN LIIKEKESKUS
– Kaupunkisuunnittelulautakunta vahvisti 1/2017 

kaavan max. 6 kerrosta

– Liikekeskuksen kaava on 13.2.2019 kuulutettu 
lainvoimaiseksi. Se mahdollistaa kortteliin 
asumista, liikkeitä sekä julkisia ja yksityisiä 
lähipalvelutiloja

– Nykyinen rakennus puretaan.
– Rakentaja YIT on kertonut, että toimenpiteet 

aloitetaan aikaisintaan loppusyksynä.
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KAAVOITUS- JA RAKENNUSHANKKEET



TÄYDENNYSRAKENTAMISTA
– Ankkurisaarentie 4 – 6,  Vanhusten hoivakoti 

Kanervakoti
• asemakaavan muutos lisätä tontin rakennusoikeutta 1 100 k-

m2
– Munkkiluodonkuja 2

• asemakaavan muutos lisätä tontin rakennusoikeutta 
3 300 k-m2 – 2 kpl 5-kerroksista taloa

PÄIVÄKODIT
– Sivistystoimen kanssa tutkitaan päiväkotitilojen 

riittävyyttä alueella. Mahdollisella 
asemakaavamuutoksella lisätään päiväkotitiloja.
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KAAVOITUS- JA RAKENNUSHANKKEET



KARHUSAARI
– Alueen rakennukset ja maa-alueet muinaishautoineen 

suojeltiin kaavalla 1990-luvulla
– Vaarana, että kaupunki purkaa voimassa olevan 

suojelukaavan
– Pro Karhusaari ry. hallinnoi kansalaisaloitetta, jossa 

halutaan säilyttää Karhusaaren suojelukaava ja alue 
virkistyskäytössä

– https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6610
• Pro Karhusaari -kuntalaisaloitetta on mahdollista allekirjoittaa 

paperiversiona myös Tapiolan kirjastossa
– www.prokarhusaari.com
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KAAVOITUS- JA RAKENNUSHANKKEET



LIIKENNE
BUSSI JA METRO: 

Uudet vyöhykkeet voimaan 27.4.
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• Westendin alue kuuluu vyöhykkeeseen AB, jonka 
sisällä liikkuminen samalla hinnalla esim. 
kertalippu 2,80 € 
(myyntipisteestä,automaatista,arvolipulla)

• AB-kertalipun vaihtoaika 80 min.
• 70-v.täyttäneet klo 9-14, 50 % alennus

• Bussi 104 Haukilahti – Lauttasaari
– Yhdistys käy säännöllisesti keskusteluja 

saadakseen bussin Kamppiin asti.
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LIIKENNE



KAUPUNKIPYÖRÄT
 Kaupungin tavoite kaksinkertaistaa pyöräilyn kulkumuoto-osuutta 

vuoteen 2024, jolloin se olisi15 %.

 Kaupunkipyörät käytössä 1.4.

 Hinta:
– Päivä 24 t: rajattomasti 30 min. matkoja, 1 – 4 pyörää,  5 €/pyörä

– Viikko 1+6 päivää: rajattomasti 30 min. matkoja, 1 pyörä, 10 € ’

– Kausi 31.20. asti, rajattomasti 30 min. matkoja, 1 pyörä, 30 €

– Lähimmät pyöräasemat: Westendinasema, Golfpolku, Linnakepolku, 
Westendintie

– Toppelundinportti, Toppelundintie
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LIIKENNE



SAARISTOLAUTAT
 HSL lisää huhti-toukokuussa Helsingin ja Espoon vakituisen 

vesiliikenteen piirissä olevat saarikohteet Reittioppaaseen. Näin 
saaristoon matkustavat näkevät reittioppaasta yhteysalusten 
lähtösataman ja aikataulun.

 HSL-kortilla voi maksaa matkansa kuitenkin vain HSL:n Suomenlinnan 
lautalla. Muihin lauttoihin voi ostaa liput saaristolautoista reittien 
liikennöitsijöiltä. Osalle reiteistä voi ostaa lipun myös digitaalisesti.
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LIIKENNE



• Kaavoitusasioita voi seurata itse esim. kirjoittamalla 
hakukenttään ”westend”: 
http://kartat.espoo.fi/IMS/fi?REQUEST=Search,Kaavoitush
ankkeet

• Pienemmistä huolista omalla alueella (rikkinäiset katuvalot, 
katukyltit, yms) kannattaa olla yhteydessä suoraan 
Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalveluun p. 09-
81625000 tai 

• https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Feedback/6

KAAVOITUKSEN SEURAAMINEN JA 
MUUT HUOLET 

ASUINYMPÄRISTÖSSÄ
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ALUEELLAMME TAPAHTUU
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 LAITURIEN KORJAUS
 Vanha laituri Westendintien varrella kunnostetaan vuoden 2019 aikana

 PAKKAUSKIERRÄTYS 
 Vuoden 2016 jätelain mukaan vastuu kuluttajien pakkausjätteiden keräyksestä 

siirtyi pakkausten tuottajille ja yrityksille, jotka pakkaavat tai maahantuovat 
pakattuja tuotteita. Tämä ohjaa sijoittamaan ekopisteitä päivittäistavarakauppojen 
yhteyteen.

 Yhdistys on ollut yhteydessä Rinki Oy:hyn, joka vastaa Hiiralankaaren
kierrätyspisteestä. Muovin kierrätyspistettä ei ole alueellamme ja joudumme sitä 
odottamaan jonkin aikaa. Uutta jätelakia työstetään parhaillaan ja se saattaa 
auttaa tilannettamme. 
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YMPÄRISTÖ



 Elokuussa toteutettiin perinteinen riehatapahtuma viidettä 
kertaa Eloriehana.

 Paikkana oli jo toista kertaa Westendinranta

 Suuren suosion saivat taas lasten juoksukilpailut eri 
sarjoissa, johon osallistui 50 innostunutta lasta.

 pomppulinna, saippuakuplat, makkaranpaisto, buffetmyynti ja 
ongintakoju…

14

ELORIEHA
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TIEDOTUS
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 Westendin Kyläkirje jaettiin 2 kertaa kaikkiin talouksiin ja sähköpostin 
liitteenä sähköpostiosoitteensa antaneille kyläläisille. 

 Sähköpostilistalaisille ajankohtaista tietoa sähköisillä tiedotteilla 

 Tiedotettiin Alepassa yhdistyksen ilmoitustaululla 

 Asukkaat voivat jättää palautetta ja kysymyksiä uusien verkkosivujen 
kautta www.prowestend.fi 

 Tapahtumista ja asukaskyselyistä ilmoitettiin ulkoilmoituksilla.

 Yhdistyksen kotisivut ovat olleet aktiivisena tiedotusvälineenä

TIEDOTUS
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MUUTA
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 Koulujen päättyessä jaettiin perinteisesti kahdelle 
alakoulunsa päättävälle kuudesluokkalaiselle 
Westendinpuiston koululaiselle Pro Westendin
stipendit. 

STIPENDIT
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PRO WESTEND ry
Vuosikokous 2019

Vuosikokous 2019
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ESITYSLISTA
sääntöjen 12§ mukaiset asiat

Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen 12§ mukaiset asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Todetaan osanottajien puhe- ja äänivaltaisuus
4. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastaja ja kaksi ääntenlaskijaa
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Edellisen toimintavuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajan 
lausunnon esitteleminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja ylijäämän käyttäminen
8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja päätös toimenpiteistä, joihin toiminnantarkastajan 
lausunto ehkä antaa aihetta.
9. Käsitellään ja päätetään toimintasuunnitelma vuodelle 2019 ja 2020
10. Liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen 
11. Hallituksen puheenjohtajan valinta
12. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
13. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
14. Päätetään medioista, joissa kokouskutsut ja muut tiedonannot julkaistaan
15. Keskustelua ajankohtaisista Westendin alueen asioista 
16. Kokouksen päättäminen



TULOSLASKELMA
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TASE

Vuosikokous 2019



TOIMINTA-
KERTOMUS 2018

1/5
Pro Westend ry:n jäsenmäärä ja taloudellinen tilanne
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2018 lopussa 192 jäsentä (233/2017;233/2016; 200/2015; 225/2014; 
133/2013; 313/2012; 315/2011). Jäsenmaksu oli 20 €/v.
Tilinpäätös osoitti 488,03 € ylijäämää ja taseen loppusumma oli 17 537,40 €. Westendin kehittämisrahas-
tossa oli 10 471,73 €, joita voidaan käyttää vuosikokouksen päätösten mukaisesti.

Pro Westend ry:n hallitus  
Raija Piitulainen, puheenjohtaja (1.kausi)
Mervi Wiik, varapuheenjohtaja (2.kausi)
Marjo Rintala-Järvinen (1.kausi)
Heidi Sipilä (2.kausi)
Ulla Saarinen (2.kausi)
Tiina Barannik (1.kausi)
Tarja Larmasuo (2.kausi) Toiminnantarkastajana on Kirsi Hurme.

Kokoukset
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 7 kertaa.Lisäksi vuoden aikana pidettiin sääntömääräinen 
vuosikokous 20.3.2018 Westendinpuiston koululla. 

Jäsenyys liitoissa ja toimikunnissa: Yhdistys kuuluu Espoon kaupunginosayhdistysten liittoon EKYL. 



TOIMINTA-
KERTOMUS 2/5

Vuosikokous 2019

Pro Westend ry:n toimintasuunnitelman toteuttaminen
Koulujen päättyessä jaettiin perinteisesti kahdelle alakoulunsa päättäneelle kuudesluokkalaiselle 
Westendinpuiston koululaiselle Pro Westendin stipendit. 

Perinteinen koko perheen asukastapahtuma Elorieha oli jälleen sunnuntaina 26.8. Westendin 
uimarannalla. Asukkailla oli mahdollisuus tavata toisiaan ja Pro Westendin hallituksen jäseniä. Lapsille 
oli järjestetty ongintaan, saippuakuplien puhaltelua ja pomppulinna. Tapahtuman kohokohta oli tietysti 
lasten juoksukilpailu, johon osallistui tänä vuonna 3 - 10 vuotiaita lapsia yhteensä 46.

Liikenne 
Suorat bussilinjat Westendistä Helsinkiin jäivät pois 3.1.2018. Yhdistyksen liikenneprojektiryhmä oli 
koko kevään aktiivisesti yhteydessä Espoon kaupungin ja HSL:n päättäjiin saadaksemme takaisin  
bussilinjan Westendistä Helsinkiin. Tämä palkittiin niin, että 13.8. aloitti Westendistä Lauttasaareen 
bussilinja 104, joka nopeutti merkittävästi matkustamista kaupunkiin vaikka loppumatka onkin tehtävä 
metrolla.

Espoossa otettiin käyttöön kaupunkipyörät 2.5. ja Westendiin saimme pyöräasemia viisi. Joidenkin 
asemien kohdalla sijoitus ei ollut aivan onnistunut kuten Alepaa vastapäätä. Aivan pyöräaseman 
vieressä oli bussipysäkki, joka sai aikaan vaaratilanteita. Yhdistys sai neuvoteltua kaupungin kanssa 
niin, että pyöräaseman saatiin turvallisempaan paikkaan.



TOIMINTA-
KERTOMUS 3/5

Vuosikokous 2019

Kaava-asiat

Westendin liikekeskuksen kaavan hyväksymispäätöksestä tehtiin jo 2017 yksi valitus. Päätöstä 
valitukseen hallinto-oikeudesta ei tullut vielä vuoden 2018 aikana.

Westendinportin asemakaavan muutosehdotus asuinrakentamiselle oli nähtävillä 4.7.2018 asti.
Pro Westend ry. yhdistyksenä teki asiasta muistutuksen liian massiivisesta rakennuksesta sijaintiin 
nähden.
Muutosehdotusta käsiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa 23.10, jota ennen yhdistys 
oli useampaan otteeseen yhteydessä kaikkiin lautakunnan jäseniin ja Länsiväylä julkaisi 
yleisöosastolla kirjoituksemme asiasta. Järjestimme myös kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenille 
mahdollisuuden tavata meitä yhdistyksen jäseniä Westendin rannassa. Näin pyrimme varmistamaan, 
että kaikilla lautakunnan jäsenillä oli riittävä tietoa ennen päätöksentekoa.
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättikin sitten palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi seuraavin 
ehdoin:
”Asuinrakennusten korkein kerrosluku on kahdeksan sijaan viisi ja niiden rakennusoikeutta 
vähennetään tämän erotuksen määrä. Massoittelu toteutetaan nykyisen ehdotuksen tavoin 
molemmista päistä porrastettuna siten, että kerrosluku laskee kahteen. Asemakaavan muutoksessa 
huolehditaan erityisen tarkasti siitä, ettei uimarannan käytettävyys heikenny. Lisäksi tutkitaan 
mahdollisuutta siirtää rakennusmassaa hieman kauemmaksi rannasta.” 
Esittelijä jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. 



TOIMINTA-
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Jotta Westendin alueella määritellyt erityisarvot pienimittakaavamaisuus, vehreys ja väljyys 
säilyisivät jatkossakin, yhdistys on toimittanut kannanottonsa Espoon kaupungille lisärakenta-
misesta seuraaviin osallistumis- ja arviointisuunnitelmiin: Vanhusten hoivakoti Kanervakoti, 
Ankkurisaarentie 4-6 ja kerrostalo Munkkiluodonkuja 2.

Pro Karhusaari on pyytänyt yhdistykseltämme apua tekemäänsä kuntalaisaloitteeseen, jossa 
Karhusaaren suojelukaavaa ei purettaisi ja alue säilyisi asukkaiden tärkeänä ulkoilu- ja 
virkistysalueena. Olemme kannustaneet myös alueemme asukkaita osallistumaan aloitteeseen.



TOIMINTA-
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Tiedottaminen

Westendin Kyläkirje jaettiin suomen- ja ruotsinkielisenä 4-sivuisena jokaiseen talouteen ja sähköpostin 
liitteenä sähköpostiosoitteensa antaneille kyläläisille. Kyläkirje ilmestyi vuoden aikana 2 kertaa (helmi-
ja elokuussa) ja sähköisiä tiedotteita lähetettiin 7 kertaa. Sähköpostilistalaisille lähetettiin vuoden 
mittaan ajankohtaista tietoa esim. julkiseen liikenteeseen, kouluasioihin ja ympäristöasioihin liittyen.
Lisäksi tiedotettiin ajankohtaisista tapahtumista Westendin ympäristössä kiinnitetyillä ulkoilmoituksilla ja 
Alepan tuulikaapissa olevalla yhdistyksen käyttöön nimetyllä ilmoitustaululla.  

Yhdistyksen kotisivut ovat olleet aktiivisena tiedotusvälineenä. Elokuussa verkkosivut saivat uuden, 
raikkaan ilmeen. Ne ovat nyt ylläpitäjälle helpommat ja monipuolisemmat käyttää. Osoite on tuttu 
www.prowestend.fi ja jäsenistö voi edelleen pitää yhteyttä yhdistyksen hallitukseen 
sähköpostiosoitteella posti@prowestend.fi. Sivusto toimii niin kutsu-, tiedotus- kuin arkistointi-
välineenä.

EU:n 25.5.2018 voimaan astunut tietosuoja-asetus määrittää vaatimuksia henkilötietojen käsittelyn 
läpinäkyvyydestä sekä sen kuinka henkilötietoja käsitellään.
Olemme laatineet tietosuojaselosteen, joka löytyy verkkosivujemme alalaidasta. Sen mukaisesti Pro 
Westendin jäsentiedot ovat vain yhdistyksen käytössä.



TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNTO
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TOIMINTASUUNNITELMA 2019 
JA 2020
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Toimintavuoden aikana pyritään vaikuttamaan seuraaviin asioihin:

Liikennekysymykset:
- Seurataan edelleen liityntäliikenteen toimivuutta ja jatketaan yhteydenpitoa   päättäjiin niin, 
että saadaan bussilinja kulkemaan Kamppiin asti.

Kaava-asiat:
- Tiedotetaan alueen rakennushankkeista asukkaille ja pyritään vaikuttamaan niiden 
etenemiseen siten, että Westend säilyisi viihtyisänä, vihreänä ja turvallisena asuinympäristönä
- Seurataan ja pyritään olemaan mukana ainakin liikekeskuksen kehityksessä,Westendinpor-
tin kaavamuutoshankkeessa ja saariston osayleiskaavaluonnoksessa. Seurataan tarkasti ja 
pyritään olemaan mukana rakennushankkeiden edetessä.

Palveluiden säilyttäminen ja mahdollisten uusien palveluiden saaminen sekä yhteisten alueiden 
viihtyvyyden lisääminen: 

- Erityisesti päivähoito- ja koulupaikkojen riittävyys alueella
- Lasten ja nuorten yleisen hyvinvoinnin parantaminen (kaupunki, kodit)
- Rannan seudut siisteiksi (kaupunki)
- Ilkivallan kitkeminen alueelta (poliisi, kodit) 



TALOUSARVIO 2019 JA 2020
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HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA 
EROVUOROISTEN TILALLE

Vuosikokous 2019

PRO WESTEND HALLITUS 2018

Raija Piitulainen * puheenjohtaja 

Mervi Wiik * Varapuheenjohtaja (2.kausi)

Heidi Sipilä  Sihteeri (1.kausi)

Marjo Rintala-Järvinen liikunta- ja varastovast.(1.kausi)

Tiina Brannik Rahastonhoitaja (1.kausi)

Tarja Larmasuo * (2.kausi) 

Ulla Saarinen * kaavoitus (2.kausi)

* Erovuorossa



KESKUSTELUA AJANKOHTAISISTA 
WESTENDIN ALUEEN ASIOISTA
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KIITOS !
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