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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 23.9.!  
 
 

Hallitus 
 
 
 

 
BUSSILINJA 104 VAIN ARKISIN  

Valitettavasti bussilinja 104 Haukilahti- 
Westend-Lauttasaari ei enää kulje 
viikonloppuisin. Syynä on 
matkustajamäärien vähäisyys ja 
liikennöintikustannusten sopeutta-
minen. Käytetään ahkerasti arki-
liikenteessä 104 linjaa, jotta tämä 
nopea yhteys alueellamme säilyisi. 

SUURET AJONOPEUDET                              

Auto- ja pyöräliikenne on kasvanut ja 
valitettavasti myös vauhti lisääntynyt 
huolestuttavasti. Kaupunki on 
sijoittanut elokuussa  Westendintien 
alkupäähän uudet ajohidasteet ja 

asukkaiden pyynnöstä yhdistys on 
vaatinut kaupunkia sijoittamaan 
sellaisen myös Hiiralantien 
risteyksestä alkavalle osuudelle, jossa 
nopeusrajoitus on 30 km/t. 

Olemme pyytäneet myös Westendin 
uimarannan kohdalle varoitusmerkin 
pyöräilijöille, kun kaupunki ei ollut 
halukas siirtämään muutamalla 
kymmenellä metrillä pyöräilyreittiä pois 
varsinaiselta ranta-alueelta (kioski, 
katos ja lasten leikkipaikka).  

 
 
 
 
WESTENDIN KESKUSKORTTELI 
 
YIT:n projektipäällikkö Petri Raunio 
kertoi, että Westendin keskuskorttelin 
rakennuslupa on vireillä ja asuintalojen 
suunnitelmia hiotaan vielä. 
Rakentamisen ensimmäinen vaihe 
alkaa arviolta tammikuussa 2021 ja 
asuntojen ennakkomarkkinointi alkaa 
näillä näkymin marraskuussa.  
 
TUPAKKAKATOS UIMARANNALLE 
 
Espoon kaupunki haluaa vähentää 
tupakointia uimarannoilla, joten myös 
Westendin uimaranta sai loppukesästä 
tupakoitsijoille tarkoitetun vankkara-
kenteisen katoksen, jonne tupakan-
tumpit toivottavasti jäävät sen sijaan, 
että niitä on pitkin hiekkarantaa. 

KOTIKATUPORTAALI                                                               

Kaupunkitekniikan keskus on 
kehittänyt verkkopalvelun 
Kotikatuportaali, jonka kautta sinulla 
on helpompi seurata ajankohtaista 
tietoa lähialueen muutos- ja 
korjaustöistä sekä suunnitteilla 
olevista katuhankkeista. Aineistoa 
kootaan automaattisesti Espoon 
kaupungin tietojärjestelmistä. Testaa 
palvelua kirjoittamalla kotikatusi sivulle 
https://kotikatu.espoo.fi 

OMENAT ROTTIEN HERKKUA 
 
Alueemme voimakas rakentaminen on 
saanut rotat liikkeelle mm. liikekeskuk-
sen työmaalla. YIT aloitti pyynnöstäm-
me jo heinäkuussa rottien torjunnan ja 
jatkaa sitä syyskuun puolelle. Me 
asukkaat voimme myös osaltamme 
vaikuttaa tilanteeseen huolehtimalla, 
että rotille ei ole tarjolla paljoa ruokaa. 
Maahan tippuneet omenat ovat rottien 
herkkua, joten kerääthän ne 
mahdollisimman nopeasti pois. 

KIERRÄTETÄÄN  

   
Kierrätyskeskuksen keräysauto tulee 
taas Westendinpuiston koulun p-
alueelle 1.10.klo 19.50 – 20.15. 
Autoon voi tuoda siistiä, ehjää ja 
puhdasta kodin pientavaraa ja kodin 
tekstiilejä, urheiluvälineitä ja 
kaikenkuntoista pienelektroniikkaa ja 
polkupyöriä. 

HYVÄT ASUKKAAT ! 



 10.SYYSKUUTA 2020 
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AJAN- 
KOHTAISTA 

YLEISTÄ 

Jos kaipaat syksyn harrastuksiin 
urheiluvälineitä, pyörää, kirjoja tai 
huollettua elektroniikka, käy 
tutustumassa Kierrätyskeskuksen 
verkkokauppaan 
https://kauppa.kierratyskeskus.fi 
                                                                      

 

 
 

 WESTENDINPUISTON KOULUN 
TEKONURMI                                        

Jalkapalloseura HooGee on yhteis-
työssä kaupungin kanssa saanut 
kunnostettua Westendinpuiston koulun 
urheilukentälle tekonurmen. Nurmi on 
jo nyt ollut koululaisten käytössä ja 
vähitellen myös urheiluseuran treenit 
alkavat.  

Kenttä toimii päivisin koulun oppilaiden 
liikuntapaikkana ja koulun jälkeen 
HooGeen junioreiden harjoittelupaik-
kana ja alueen asukkaiden liikuttajana. 
Kentän avajaiset tullaan pitämään 
syyskuun aikana.  

Pro Westend ry on omalla 
panoksellaan halunnut tukea tätä 
hienoa hanketta. 

                                                                        

 
 
 
MITÄ MUISTOJA WESTEND TUO 
MIELEESI?  
 
Oletko asunut Westendissä jo 
muutaman vuoden tai useamman 
vuosikymmenen? Olisiko sinulla 
hauskoja tapahtumia tai kohtaamisia 
vuosien varrelta, joista haluaisit kertoa 
myös meille muille westendiläisille?  
Tulemme kokoamaan tarinat 
yhdistyksen verkkosivuille. 
Tarinan voi lähettää sähköpostilla 
osoitteeseen posti@prowestend.fi 

                                       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
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. 
 
Kiitos !  
 

 

PRO WESTEND RY:N VUOSIKOKOUS  
23.9.2020  klo 18 Westendinpuiston koulu 
 
Koronatilanteesta johtuen pidämme kokouksen tällä kertaa 
ilman tarjoilua ja vierailevaa esiintyjää. 

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


