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Millaisen Espoon haluamme vuonna 2030 ?
Espoon eteläosien yleiskaavan
suunnittelu on käynnissä ja kaupunki
toivoo asukkaiden osallistumista ja
kannanottoja yleiskaavan suunnitte-
lun pohjaksi tuotettuihin rakenne-
malleihin.

Espoon kaupunki tarjoaa asukkaille
tilaisuuden tuoda esiin tavoitteita  ja
näkemyksiään julkiseen keskuste-
luun ja päätöksentekoprosessiin.
Asukkaat voivat toimia joko vapaa-

muotoisissa ryhmissä tai asukasjär-
jestöjen tai muiden yhteisöjen kautta.

Mankkaa-seura tulee laatimaan asi-
asta kirjallisen kannanoton ja toivoo
mahdollisimman monelta mankkaa-
laiselta mielipiteitä ja näkemyksiä
oman kannanottonsa tueksi.

Asukkaat voivat tutustua rakenne-
malleihin kaupungin verkkosivuilla
www.espoo.fi/ksk sekä asiaa koske-

vissa näyttelyissä mm. Tapiolan kult-
tuurikeskuksen aulassa 20.6. saak-
ka.  Kirjalliset kannanotot tulee jät-Kirjalliset kannanotot tulee jät-Kirjalliset kannanotot tulee jät-Kirjalliset kannanotot tulee jät-Kirjalliset kannanotot tulee jät-
tää ennen 30.6.2002.tää ennen 30.6.2002.tää ennen 30.6.2002.tää ennen 30.6.2002.tää ennen 30.6.2002.

Alla esimerkkinä yksityiskohta kau-
punkisuunnittelukeskuksen laati-
mista vaihtoehtoisista rakennemal-
leista Mankkaatakin sivuavalta
Suurpellon alueelta:

Suurpellon alue on laaja lähes ra-
kentamaton maa- ja metsätalous-
alue, jota rajaa pohjoisessa Turun-
väylä ja idässä Mankkaa. Alueen
läpi kulkee Kehä II, jonka varteen on
esitetty varattavaksi merkittäviä työ-
paikka-alueita (TP).

Alueen laajuus antaa mahdol-
lisuuden suunnitella toiminnoiltaan
monipuolinen kaupunginosa, jossa
työpaikat, asuminen (A), koulutus,
lähipalvelut ja virkistys (V) lomittuvat
keskenään.

Suurpelto, rakennemallien vaihtoehdot  A A A A A, BBBBB ja CCCCC
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Asukkailla on mahdollisuus osallis-
tua keskusteluun ja tuoda esiin nä-
kemyksiään
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Hyvät mankkaalaiset
Kaksi Mankkaata ja sen asukkaita kos-
kevaa suunnitteluhanketta on parhail-
laan vireillä Espoon kaupungin toimes-
ta. Merkittävä ja pitkällä ajanajaksolla
vaikutuksia aiheuttava hanke on Es-
poon eteläosien yleiskaavan laatimi-
nen ja välittömämpiä vaikutuksia aihe-
uttava on  Mankkaantien – Koivuviidan-
tien liikenneturvallisuussuunnitelma.
Asukkaan kannalta ilahduttavaa on,
että molemmissa hankkeissa heiltä toi-
votaan mielipiteitä ja palautetta suun-
nittelun tueksi.

Olisi mielestäni tärkeää, että asukkaat
käyttäisivät hyväkseen tilaisuutta ker-

ruslinjauksia, joista meistä monella on
oma mielipiteemme.

Mankkaantien – Koivuviidantien liiken-
neturvallisuussuunnitelman valmiste-
lussa asukkaat ovat jo esittäneet mieli-
piteitään ja ne on käsitykseni mukaan
huomioitu kiitettävällä tavalla suunni-
telmaa laadittaessa.

Molemmista hankkeista lisää muualla
tässä julkaisussa.

Hannu Santasalo
puheenjohtaja
hannu.santasalo@kolumbus.fi

www.mankkaa-seura.fi avattu.
Käy tutustumassa

Ennakkotieto! Pistä merkki allakkaasi!

1.9.2002 Suuri Laulujuhla Mankkaalla

Vapaa pääsy ja lupa laulaa! Vaikka vaakun äänellä.

Paikkana on Väentuvan mäki. Kaikki mukaan hauskaa
pitämään!

Osaatko soittaa? Ota pelisi mukaan! Tarvitsemme 3-5
musikanttia tyyliin kitara, haitari, huuliharppu…
Lisäksi tarvitsemme 2-3 laulattajaa…

Ilmoittaudu JO NYT HETI TÄNÄÄN soittajaksi tai
laulattajaksi kristiina.drotar@smoy.com

www.mankkaa-seura.fi sivusto avattiin suunnitelman mukaisesti huhtikuussa 2002.
Sivuilla pyrimme antamaan jäsenistöllemme ajankohtaista tietoa seurasta, kaavoi-
tusasioista ja tapahtumista Mankkaalla. Kehitäämme sivuja jatkuvasti saamamme
palautteen pohjalta.
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toa mielipiteensä siitä kuinka heidän
asuinalueitaan tulisi kehittää. On ym-
märrettävää, että yleiskaavan laadin-
nassa jo pelkästään materiaalin määrä
ja asian monimutkaisuus hämmentää
maallikkoa. On kuitenkin sellaisia pe-

Koko kylä kasvamaanKoko kylä kasvamaanKoko kylä kasvamaanKoko kylä kasvamaanKoko kylä kasvamaan
-projekti-projekti-projekti-projekti-projekti

Kaipaatko aikuista juttuseuraa?
Kaipaavatko lapsesi leikkikavereita?
Nyt on oiva tilaisuus tutustua muihin
mankkaalaisiin vanhempiin ja lapsiin.

Puistotreffit
Mankkaalla alkavat

maanantaina 6.5.2002.
Tapaamme toisemme

maanantaisin Vmaanantaisin Vmaanantaisin Vmaanantaisin Vmaanantaisin Vanhan-Mank-anhan-Mank-anhan-Mank-anhan-Mank-anhan-Mank-
kaan puistossa klo 15 alkaenkaan puistossa klo 15 alkaenkaan puistossa klo 15 alkaenkaan puistossa klo 15 alkaenkaan puistossa klo 15 alkaen
keskiviikkoisin Porttipuistos-keskiviikkoisin Porttipuistos-keskiviikkoisin Porttipuistos-keskiviikkoisin Porttipuistos-keskiviikkoisin Porttipuistos-
sa klo 15 alkaensa klo 15 alkaensa klo 15 alkaensa klo 15 alkaensa klo 15 alkaen
Tule mukaan mankkaalaisten puisto-
treffeille ja ota mukaan naapurisikin.

Lisätietoja:
Carita Poussa, gsm 040-563 5309
Kati Pohjanmaa, gsm 040-040 2656

Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
Puh (09) 522 044

PRIMA kiinteistövälitystä
ammattitaidolla!
Luota ammattitaitoomme
asuntoasioissa.
Anna-Mari Donner 040-773 8214
Riitta Santasalo 040-773 8217
Pirjo Pesonen 040-773 8216

Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
P. 09-455 8100 www.primalkv.com

KIINTEISTÖT OY LKV [A]
PESONEN   SANTASALO   DONNER

P R I M A
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Mankkaantien turvallisuussuunnitelma etenee!

Kunnallistekniikan töitä Mankkaalla 2002

Espoon kaupungin tekninen keskus on
työstänyt Mankkaantien turvallisuus-
suunnitelmaa edelleen yhteistyössä
asukkaiden kanssa.

Suunnitelmassa käytetyt ratkaisut ovat
tulleet asukaskyselyn, koululaiskyse-
lyn ja bussinkuljettajille tehdyn kyselyn
pohjalta. On  huomioitu esille tulleita
ongelmia ja vaaralliseksi koettuja koh-
teita sekä tehty ratkaisuja osittain
asukkaiden esittämien toiveiden pe-
rusteella.

Asukkaille ja Mankkaa-seuralle maa-
liskuussa esitetyssä ideasuunnitel- ideasuunnitel- ideasuunnitel- ideasuunnitel- ideasuunnitel-
massamassamassamassamassa on kolme aluetta, jossa ajono-
peuksien hidastamiseksi ja liikenteen
sujuvoittamiseksi tultaisiin tekemään
rakenteellisia muutoksia.

Hidastettavat alueet alkavat ent. Elan-
non luota ja ne tulevat olemaan

• Mahlakuja, korotettu suojatie ja hi-
dastepysäkit

• Koivusyrjä, koko liittymäalue koro-
tetaan

• Koulun kohdalle kiertoliittymä ja ko-
rotettu suojatie hidastepysäkkien
yhteydessä

• Kokinkyläntien liittymään kiertoliit-
tymä ja tasauspysäkki siirretään
Kokinkyläntielle

• Porttiniityntie, hidastepysäkit
• Kruunutie, hidastepysäkit

Asukkaiden kommentit ideasuunnitel-
masta:

Koulun kohdalle tulisi saada Mank-
kaansuontien päähän (koulun tontille)
oppilaiden jättöpaikka, jolloin liikenne
Mankkaansuontiellä vähenisi ja oppi-
laiden turvallisuus paranisi.

Tulevan Turvaradantien kohta (Koivu-
viidantie muuttuu Vanhan-Mankkaan-
tieksi) on tällä hetkellä todella kapea ja
mutkainen, siihenkin olisi hyvä saada
parannusta. Ehdotettiin liikenteenjaka-
jaa ajoradan keskelle.

Ideasuunnitelma näytti hyvältä, koska
siinä on ajonopeuksia hidastavia raken-
teita tasaisin välimatkoin ja oletettavaa
on, että myös läpikulkuliikenne näillä toi-
menpiteillä saadaan vähenemään.

Turvallisuussuunnitelmaan on edelli-
sen asukastilaisuuden jälkeen otettu
mukaan myös tien melutorjunnan suun-
nittelu, joka nyt ehkä vielä hieman kes-
keneräisenä esitellään osallisille.

Uusi asukastilaisuusUusi asukastilaisuusUusi asukastilaisuusUusi asukastilaisuusUusi asukastilaisuus
 keskiviikkona 5.6.keskiviikkona 5.6.keskiviikkona 5.6.keskiviikkona 5.6.keskiviikkona 5.6.

klo 18 -20 Mankkaan koululla.klo 18 -20 Mankkaan koululla.klo 18 -20 Mankkaan koululla.klo 18 -20 Mankkaan koululla.klo 18 -20 Mankkaan koululla.

Tilaisuus on viimeinen mahdollisuus
vaikuttaa seuraavina vuosina toteutet-
tavan suunnitelman sisältöön.

Tule paikalle ja osallistu – voimassa ole-
van maankäyttö- ja rakennuslain val-
tuutuksin!

Mankkaa-Seuran puolesta:
Taisto Venermo

Kaupunki tekee vähäisiä katutöitä
Mankkaalla, mutta lähellä monia meistä.

Paikallisia Paikallisia Paikallisia Paikallisia Paikallisia risteysjärjestelyjen vii-vii-vii-vii-vii-
meistely- ja parannustöitämeistely- ja parannustöitämeistely- ja parannustöitämeistely- ja parannustöitämeistely- ja parannustöitä on tarkoi-
tus tehdä ainakin Kokinkyläntien eräis-
sä risteyksissä, Seilikaarella, Juhanin-
tien ja -kujan risteyksessä, Uudenky-
läntien ja -kujan risteyksessä sekä Kel-
tontiellä. Jonkin muunkin 7 veljeksen tie
saattaa ehtiä työvaiheeseen ennen
seuraavaa talvea.

PuistopolkujaPuistopolkujaPuistopolkujaPuistopolkujaPuistopolkuja rakennetaan mm Portti-
kujan päästä ulkoilutielle. Se mahdollis-

taa Vehkamäen asukkaille häiriöttö-
män ja turvallisen reitin kouluun tai aina
Tapiolaan saakka.

VVVVVanhan-Mankkaananhan-Mankkaananhan-Mankkaananhan-Mankkaananhan-Mankkaan puiston rakenta-puiston rakenta-puiston rakenta-puiston rakenta-puiston rakenta-
misellemisellemisellemisellemiselle on myös varattu rahaa talous-
arviossa.

TTTTTalousarviotaalousarviotaalousarviotaalousarviotaalousarviota tälle vuodelle on perus-
teltu mm Sinimäentien ns Vexin kohdan
risteysjärjestelyillä ja meluaidoilla sekä
Porttikujan rakentamisella. Ehdolla ta-
lousarviossa on myös Kiiltokallionkujan
asfaltoinnin loppuun saattaminen. Näi-
tä kohteita ei kuitenkaan ole voitu ajoit-

taa katurakennusyksikön työohjel-katurakennusyksikön työohjel-katurakennusyksikön työohjel-katurakennusyksikön työohjel-katurakennusyksikön työohjel-
maanmaanmaanmaanmaan, koska suunnittelu on vielä osit-
tain kesken. Työt siirtyvät joka tapauk-
sessa ainakin syksyyn. Ensisijaisena
teknisellä keskuksella on Vexin seutu.

Mankkaa-Seura haluaa korostaa edel-
leen sitä, että uuden maankäyttö- ja ra-
kennuslain mukaan asukkailla on entis-
tä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa
elinympäristönsä kehittämiseen. Kun
teemme sen yhdessä, meidät otetaan
voimakkaammin huomioon.

Taisto Venermo
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Rosamore
Kukkien koko maailma

Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
Puh 412 7898

Mankkaan RautaMankkaan RautaMankkaan RautaMankkaan RautaMankkaan Rauta
Kiinteistö- ja siivous-Kiinteistö- ja siivous-Kiinteistö- ja siivous-Kiinteistö- ja siivous-Kiinteistö- ja siivous-

tarvikkeiden erikoisliiketarvikkeiden erikoisliiketarvikkeiden erikoisliiketarvikkeiden erikoisliiketarvikkeiden erikoisliike

Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
Puh/Fax 455 4410

Avoinna: Ma-Pe klo 9-17, La 10-14

JRP-HUOLJRP-HUOLJRP-HUOLJRP-HUOLJRP-HUOLTOTOTOTOTO
Täyden palvelunTäyden palvelunTäyden palvelunTäyden palvelunTäyden palvelun

kiinteistöhuoltoyhtiökiinteistöhuoltoyhtiökiinteistöhuoltoyhtiökiinteistöhuoltoyhtiökiinteistöhuoltoyhtiö

Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
Vaihde 042 490161

Fax 548 1207
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Nuorisokahvila toimii!

24.3.2002 - Pääsiäismunien etsintä-tapahtuma

Espoon kaupungin nuorisoasiainkes-
kus ja Tapiolan seurakunta aloitti
Mankkaan makasiinilla nuorisokahvi-
latoiminnan tammikuun alussa. Tila on
ollut 13-16 vuotiaiden nuorten käytös-
sä perjantai-iltaisin klo 18-22. Järjes-
telyistä ovat vastanneet kaupungin ja
seurakunnan lisäksi mankkaalaisten
koulujen vanhemmat, Suomen Punai-
sen Ristin Tapiolan osasto sekä Mank-
kaa-seura.

Makasiinilla on perjantaisin käynyt
noin 30 nuorta, jotka viettävät aikaansa
jutellen, musiikkia kuunnellen ja erilai-
sia pelejä pelaten. He viettävät juuri
sellaista perjantai-iltaa, kun me aikui-
set toivommekin eli lämpimässä, turval-
lisessa seurassa ja päihteettömästi.

Makasiini on alueen ainoa paikka, jossa
tällaista toimintaa voi järjestää ja siihen
se soveltuukin mainiosti. Se on sopivan
keskeisellä paikalla ja sopivan etäällä

asutuksesta. Tämä tosin aiheuttaa pie-
nen ongelmankin, sillä sekin on muiden
julkisten tilojen tavoin välillä ilkivallan
kohteena. Valppaiden mankkaalaisten
avulla näitä ilkivallan tekijöitä on saatu
selvillekin, mistä suuri kiitos! Makasiini
on Espoon kaupungin omistama Mank-
kaan maamerkki ja se on myös kappale
alueen historiaa. Siellä voi järjestää mo-
nenlaista toimintaa ja yhdistykset sekä
yksityiset kuntalaisetkin voivat vuokrata
sitä juhliin tms. yksityistilaisuuksiin nuo-
risoasiainkeskukselta.

Nuorisokahvila aloittaa toimintansa jäl-
leen elokuun lopussa ja syksyn järjeste-
lyvuorot on jo alustavasti sovittu. Kai-
paamme lisää mankkaalaisia toimintaan
mukaan, eikä työmäärää tarvitse pelätä.
Olemme sopineet, että kolme aikuista il-
lassa riittää, joten kuukauden ajan 12 ai-
kuista pyörittää toimintaa. Jotta toiminta
ei muodostu raskaaksi, olisi lisävoimat
tarpeen. Kun saamme riittävästi aikuisia

mukaan, voimme jakaa illat kahden tun-
nin vuoroihin ja tavoite on, että 2-4 tuntia
kaudessa olisi yhdelle henkilölle sopiva
valvontamäärä. Viimeksi halukkaita ky-
sellessäni kaksi aikuista ilmoittautui mu-
kaan ja nyt tiedän, että lisää on tulossa!
Kaksi perjantaita vuodessa ei liene liian
suuri uhraus. Asiasta kiinnostuneet voi-
vat ilmoittautua minulle ja yhteystietoni
ovat alla.

Aikuisen näkökulmasta katsoen illat
ovat olleet mukavia! Makasiinilla on ol-
lut iloisia ja mukavia nuoria, eikä min-
käänlaisia ongelmia ole ollut. Kiitän
kaikkia toimintaan osallistuneita ja toi-
votan uudet aikuiset tervetulleeksi sit-
ten syksyllä. Mukavaa kesää kaikille
mankkaalaisille!

Kari Tuominen
Kari.a.tuominen@kolumbus.fi
P: 455 6665

Yli sata 0-10 vuotiasta lasta osallistui
Palmusunnuntaina Mankkaan Väentu-
van alueella pääsiäismunien etsintään.
Mankkaa-Seura, Mankkaan alueen
asukasyhdistys, järjesti ensimmäistä
kertaa alueen lapsille tarkoitetun pää-
siäistapahtuman.

AAAAATELJÉ ANTELJÉ ANTELJÉ ANTELJÉ ANTELJÉ AN
Parturi KampaamoParturi KampaamoParturi KampaamoParturi KampaamoParturi Kampaamo

Mari Kivikangas
Anne Paakkunainen

Mankkaantie 5 H, 02180 Espoo
puh 455 2012

gsm 040-567 3123/Mari
gsm 040-519 9417/Anne

MankkaanMankkaanMankkaanMankkaanMankkaan
kauneushoitolakauneushoitolakauneushoitolakauneushoitolakauneushoitola

Mia Frondelius
SKY-Cidesco.dipl.kosmetologi

Mankkaantie 5 G-H,
02180 Espoo
puh 455 2112

gsm 040-589 6608

Sirkku Hermalahti
Urheiluhieroja KTM

Mankkaantie 5 G-H,
02180 Espoo
puh 455 2112

gsm 050-383 7722
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