
Jättipalsamin torjunta kannattaa aloittaa kitkemällä kasvi mahdollisimman varhain, ennen siemen-
ten kypsymistä.

Mankkaa-seuran stipendit jaetaan kotiseudun ja 
ympäristön kultuurin, urheilun tai tieteen edistä-
misessä ansioituneille oppilaille.

Taavinkylän koulu

Milja Kaihlaniemi

Jesse Hänninen

Mankkaanpuron koulu

Nelli Kaskirinne ( 6K )

Tuukka Lehtinen ( 6E )

Mankkaan koulu

Sanni Okkonen

Jaro Partanen

Mankkaa-seuran stipendin saajat:

Mankkaanlaaksontieltä Turunväylän yli 
Friisinmäentielle kulkevan Turveradan-
tien rakentaminen alkaa syksyllä, ja 

tien pitäisi valmistua 2015. Myöhemmin tietä on 
tarkoitus jatkaa Vanhalle Turuntielle saakka. Ka-
tusuunnitelma sisältyy 2010 vahvistettuun Etelä-
Espoon yleiskaavaan ja vahvistettuihin kaavoi-
hin. Kustannusarvio on noin 25 miljoonaa euroa.

Turveradantie on 2-ajoratainen keskikorokkeelli-
nen katu. Ajoradan leveys on 4,5 metriä. Melusuo-
jauksena on yleensä käytetty meluvalleja, risteys-
kohdissa käytetään melusuojaseiniä.

Kiertoliittymiä tulee Mankkaanlaaksontien 
ja Koivu-Mankkaantien sekä Turveradantien ja 
Sinimäentien risteyksiin. Vanhan-Mankkaantien 
risteykseen tulee sen sijaan liikennevalo-ohjaus, 
koska kiertoliittymälle ei ole tilaa. Liikennemää-
riksi on arvioitu vuonna 2030 Mankkaantien ja 
Sinimäentien välillä n. 9800 henkilöajoneuvoa 
vuorokaudessa.

Tarkempaa tietoa Mankkaa-seuran nettisivuilla 
www.mankkaa-seura.fi olevasta linkistä ja Espoon 
kaupungin nettisivuilta www.espoo.fi.

Turuntie

Kehä II

Kaavamuutoksen tavoitteena on mah-
dollistaa tenniskeskuksen sijoittu-
minen Lukupuron alueelle, nykyisen 

yleiskaavan mukaiselle virkistysalueelle. Alu-
eelle suunnitellaan myös uusia pientalotont-
teja Lukupurontien varteen.

Mankkaa-seura esitti asiasta kevättalvella 
2012 kirjelmän kaupungille, jossa ei hyväk-
sytty Tenniskeskuksen rakentamista puisto-
alueelle ja esitettiin sen sijoittamista esim. 
kaavoitettavana olevalle Orionin alueelle. 
Esitystä ei ole huomioitu Orionin kaavassa, 
jonka valtuusto on hyväksynyt.

Aluetta koskeva luontoselvitys on valmis-

tunut. Arkkitehdin mielestä luontoselvitys ei 
estä Tenniskeskuksen sijoittamista alueelle, 
koska ei ole löytynyt “välttämättä” suojelta-
via kohteita.

Kaavaesitys valmistunee tämän vuoden 
aikana. Tarkoitus ei ole kaavoittajan näke-
myksen mukaan järjestää kaavan esittelyti-
laisuutta. Mankkaa-seura yrittää saada kaa-
vaesittelyä syyskokouksen yhteyteen.

Mankkaa-seuran lähettämä kirjelmä, val-
tuuston päätös Orionin kaavasta ja luonto-
selvitys ovat luettavissa nettisivuilla www.
mankkaa-seura.fi olevista linkeistä.

TILANNETIETOA SEILIMÄKI-LUKUPURO -KAAVASTA

TURVERADANTIEN 
RAKENTAMINEN ALKAA

JÄTTIPALSAMI UHKAA MANKKAAN LUONTOA!

Pienet (muutamien neliömetrien laajui-
set) jättipalsamikasvustot on helppo 
hävittää kitkemällä kasvit yksitellen 

pois mahdollisimman varhain, mielellään vii-
meistään kukinta-aikana, ennen siementen 
kypsymistä. Hentojuuriset versot irtoavat 
maasta helposti, eikä erityisiä suojavarustei-
ta tarvita. Kitkemisen teho voidaan varmis-
taa seuraavana vuonna. 

Jos siementäviä yksilöitä ei päästetä syn-
tymään, häviää kasvi paikalta hyvinkin no-
peasti. Kasvin pienet siemenet kulkeutuvat 
helposti mullan ja kenkien mukana uusille 
kasvupaikoille, joten siemeniä sisältäviä 
kasvinosia kannattaa käsitellä varoen. Koska 
jättipalsami uudistuu vain siemenistä, perus-
tuu kasvustojenkin hävittäminen siihen, että 
uusia siemeniä ei päästetä muodostumaan.

Laajat (aarien kokoiset) kasvustot ovat on-
gelmallisempia. Niiden hävittämistä kannattaa 
kokeilla niittämällä kasvit mahdollisimman al-
haalta. Niiton jälkeen tulisi varmistaa, ettei pai-
kalle jää pienikokoisia kukkivia yksilöitä. Laa-
jojen esiintymien hävittämisestä on niukasti 
kokemuksia, ja vastaanotamme mielellämme 
tietoja sekä onnistuneista että epäonnistuneis-
ta yrityksistä. Kokemusten karttuessa myös hä-
vittämisohjeita voidaan täsmentää.

Jättipalsamin ja muiden kasvien torjun-
nassa kannattaa olla varovainen, etenkin jos 
tietää olevansa allerginen. Tietoomme on 
tullut kasvin aiheuttama allerginen ihoreak-
tio, kun jättipalsamikasvustoja hävitettiin 
talon takapihalta.

Teksti ja lisätietoja aiheesta: www.ymparisto.fi

Alueen alkuperäiset kasvit jäävät leviävän jättipalsamin alle ja tuhoutuvat. Toivotaan 
kaikkien Mankkaalaisten osallistuvan tämän tuholaisen hävittämiseen.
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Paksu lumivaippa ja kylmät ilmat saivat jo epäi-
lemään koko kesää. Nyt kasvun ihmeen näkee 
joka puolella. Voi todella sanoa, että kaikki 

kasvaa silmissä. Harmi vain, että puutarhojen ke-
vättöiden kanssa tuli vähän hoppu kevään myö-
hästymisen takia.

Pääsiäismunien etsiminen ja löytämisen riemu 
oli suuri tämänvuotisessakin palmusunnuntain 
perhetapahtumassa Makasiinin tienoilla. Kiitos 
kaikille järjestäjille ja osallistujille. Lapsia taisi olla 
360, lisäksi vanhempia, mummeja ja kummeja. 

Muutamat aikuiset tarttuivat tilaisuuteen tulla 
Mankkaa-seuran jäseniksi siellä paikan päällä. 

Lisää saisi tulla runsaasti muitakin, jotta voi-
simme järjestää mukavaa yhteistä toimintaa alu-

eellamme, ja mm. palkita hyvin menestyneitä alu-
eemme 6. luokkalaisia koululaisia Mankkaa-seuran 
kevätstipendillä. Mukaan seuran toimintaan pääsee 
milloin tahansa maksamalla 10 € jäsenmaksun. Jäse-

neksi ilmoittautumisesta on lisätietoja muualla tässä 
tiedotuslehtisessämme.

Vaikka kesä riemuineen ja lomineen tulee, seuraa 
Mankkaa-seura edelleen tarkasti mm. alueemme 

kaava- ja väylähankkeiden edistymistä. Varsin 
pian ajankohtainen on Turunväylän yli menevän 

Turvesolmun eritasoliittymän rakentaminen. Turvesolmun 
eritasoliittymän varsinainen rakennustyö aloitetaan syk-
syllä tai ensi vuonna, mutta maa-aineksia ajetaan jo ka-
saan metron louhintatyömailta. Erityisesti Mankkaa-seura 
otti kantaa puolustaen mankkaalaisten etuja, kun tulevan 
liittymän ympäristön meluntorjuntaa suunniteltiin.

Turvesolmun jälkeen tie jatkuu kulkien Sinimäentieltä 
etelään ohittaen Mankkaan alueen itäpuolelta Mank-
kaanlaakson tien jyrkkään mutkaan asti. Mankkaa-seuran 
vuosikokouksessa Espoon kaupungin katupäällikkö Harri 
Tanska ja aluepäällikkö Sauli Hakkarainen esittelivät tä-
män Turveradantien suunnitelmaa. Esiin tulivat mm. me-
luntorjunta, kevyen liikenteen väylät ja bussipysäkkien 
paikat. Kaikkiin näihin Mankkaa-seura voi ottaa tarvittaes-
sa kantaa, ja tuoda parannusehdotuksia mankkaalaiselta 
näkökulmalta.

Hyvää ja rentouttava kesää toivottaen,
yhteisiä asioita ajaen

 Reijo Stedt
 puheenjohtaja
 reijo.stedt@gmail.com
 Mankkaa-seura ry

Puheenjohtajan palsta

Tuli se kesä sittenkin!

1   Koivu-Mankkaa – Björkmankans on Mankkaan kylässä, Pohjois-
Tapiolan kaupunginosassa sijaitsevan asuinalueen nimi. Espoon nimis-
tötoimikunta ehdotti nimeä vuonna 1970 asussa Koivumankkaa – Björk-
mankans. Perusteena oli se, että seutua oli yleisesti 1930- ja 1940-luvuilla 
kutsuttu tällä nimellä Björkmankans-nimisen torpan mukaan. Suomen-
netun nimen kirjoitusasu korjattiin vuonna 1984 Koivu-Mankkaaksi. 
Myös nimi Vanha-Mankkaa – Gamla Mankans perustuu vanhaan asutus-
nimeen. Ainakin jo 1700-luvulla on tunnettu talonnimi Gamla Mankans.

2  Juhannusmäki – Johannebacken annettiin puistonnimeksi 1975. 
Taustalla on vanha mäennimi Johanneberget. Nimi on alun perin tar-
koittanut Kokinkyläntien länsipuolella sijaitsevaa kalliota, jolla kokinky-
läläiset ovat polttaneet juhannustulia. Tämän mukaan tien itäpuoliselle 
mäelle on annettu nimeksi Johannebacken – Juhannusmäki, johon pe-
rustuvat myös alueen muut Juhannus-alkuiset nimet.

3  Kiiltokallio – Blankisberget perustuu perinnäiseen paikannimeen 

Blankisberget. Nimi on suomennettu ja otettu nykyiseen käyttöönsä 
1970-luvulla. Suomennos perustuu käsitykseen, että sana blank merkit-
sisi nimessä hohtavaa, kirkasta, kiiltävää. On kuitenkin myös mahdollista, 
että nimeen sisältyy sotilasnimi Blank; tätä voisi puoltaa esimerkiksi se, 
että lähistöllä on ollut pelto nimeltä Dragonåkern ja torppa Dragontorp.

4  Klovi – Klovis on osa-alue Mankkaan pohjoisosassa. Nimi tulee van-
hasta sikäläisestä paikannimestä Klovis, joka tarkoitti nykyisen bussi-
varikon paikalla ollutta peltoa ympäristöineen. Pellolla oli erikseen nimi 
Klovisåkern. Tuon jo hävinneen pellon eteläpuolinen korkea kallio on Klo-
visberget, ja Smedsbyn ja Dåvitsbyn kyläläisillä on ollut useita muitakin 
Klovis-alkuisia nimiä lähistön paikoille: Klovisbacken, Klovisladan, Klovis-
bäcken, Kloviskärr. Nimien tausta on epäselvä, mutta sana klov merkitsee 
muun muassa kallionhalkeamaa; nimiin voisi sisältyä myös Nikolaus-ni-
men kansanomainen muoto Klåvus.

5  Kluuvi – Gloet otettiin puistonnimeksi 1970-luvulla ja 1980-luvulla 

MANKKAAN NIMISTÖN HISTORIAA
Kaupunginosan nimi Mankkaa - Mankans on vanha kylännimi. Mankansin kylässä oli neljä taloa vuonna 1540. Kaksi niistä oli Bölen eli Inge-

valdsbyn taloja, jotka 1600-luvulla yhdistettiin Mankansin kahteen taloon. Mankansin vanha kylänpaikka oli Lukupuron alueella, nykyisen Lu-

kupuronrinne 5:n itäpuolella. Kylännimellä Mankans eli Mankby (historiallisissa asiakirjoissa Manckeby 1540, Manckaby 1544, Mankans 1551, 

Manckans 1552, Manckby 1557, Manckas 1590) on ollut useita asuja, joista Mankeby on vanhin. Mankans yleistyi 1560-luvulla. Nimen alkuosana 

on lisänimi Manke, ja toisen talon isäntänä olikin 1500-luvun alkupuolella Nils Mancke. Hänen sukunsa on todennäköisesti tullut Espoon toisesta, 

suuremmasta Mankbystä (nykyinen Mankki). Vanhat Mank-henkilönnimet ovat muualla Suomessa harvinaisia, samoin kuin Mank-asutusnimet-

kin. Espoon nimillä saattaa olla asutushistoriallinen yhteys Kirkkonummen Ängvikin hävinneeseen kantatalonnimeen Manks (Manckz Hemman 

1686). Mank-henkilönnimet johtunevat joko saksalaisesta miehennimestä Mancke tai etunimestä Magnus.
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Palmusunnuntaina järjestettyyn pääsiäis-
riehaan pääsiäismunat lahjoitti
K-Supermarket Mankkaa.

Mankkaa seura kiittää iloisen tapahtuman 
osallistujia sekä järjestäjiä!

Lisää Mankkaa-Seuran toiminnasta ja kaava-asiaa löydät verkkosivuiltamme: www.mankkaa-seura.fi

myös korttelinnimeksi. Taustalla on vanha paikannimi Gloet, joka on tar-
koittanut Mankkaalla sijainnutta pelto-, niitty- ja hakamaata. Sana gloet 
merkitsee vesijättöä, jonka kaltaista niitty on ollut.

6  Lukupuro – Lukubäcken otettiin osa-alueen nimeksi 1970-luvulla. 
Se perustuu vanhaan ojannimeen Lukubäcken. Vuoden 1776 kartassa on 
myös niitty nimeltä Luku äng. Nimen alkuperä on epäselvä.

Puiston- ja korttelinnimi 7  Porttiniitty – Portängen ja lähistöllä olevat 
muut Portti-alkuiset nimet perustuvat siihen, että lähellä on sijainnut Es-
poon viimeinen käytössä ollut karjaportti Mankans port. Tämänkin viralli-
sen nimen on antanut 1970-luvulla Espoon nimitoimikunta.

Mankkaan 8  Seilimäki – Söilibacka on asuinalue, jonka rivitalot ja 
omakotitalot on rakennettu maastosta selvästi erottuvan mäen rinteil-
le. Aluetta ympäröivät entiset alavat niityt ja pellot, jotka nykyisin ovat 
puistona. Seilimäki on samoin alueelle Vanhan-Mankkaan tieltä vievän 
kadun nimi. Seilimäen pohjoinen haara on Seilikaari, ja myös Seilimäen 
pienille sivukujille on annettu samanalkuiset nimet Seilirinne, Seilikuja ja 
Seiliniitty. Ruotsinkielinen nimi Söilibacka, Söiliback, Söilibacken on ollut 
käytössä mäennimenä jo ennen kuin mäelle alettiin palstoittaa omako-
titontteja. Asutuksen myötä mäennimi tuli myös asuinalueen nimeksi ja 
sille syntyi suomalainen mukaelmavastine Seilipakka. 1970-luvun alusta 
nimi on ollut muodossa Seilimäki. Vuonna 1915 Birger Jansson keräsi 
seudun kansanomaista nimistöä ja kirjasi paikalliselta nimioppaaltaan 
mäennimen Söjdlibackan ja viljelysnimen Söjdliback. Nimen alkuosan 
söili, aiemmin myös söjdli, on murteellinen muoto sanasta sydlig, ’eteläi-
nen’. Mäennimi perustuu sijaintiin ja on voinut syntyä 1700-luvulla, kun 
Mankansin kylän asutus oli levinnyt nykyisten Mankkaantien ja Kokinky-
läntien risteyksen luo. Söilibacka on maatilan pihasta katsottuna etelässä.

Mankkaan pohjoisosassa on osa-alue nimeltä 9  Sinimäki – Blåbacka. 
Nimi perustuu siihen, että Sinimäessä, nykyisen Sinikalliontien tuntumas-
sa, on aikoinaan ollut Blåbacka-niminen torppa tai mäkitupa. Alueennimi 
Sinimäki – Blåbacka on ollut Espoon opaskartassa vuodesta 1970. Nimi 
tarkoittaa etenkin Turunväylän ja Sinimäentien välistä aluetta Sinikalliosta 
Suosaareen. Sinimäkeen on voitu lukea myös Sinimäentien eteläpuolisia 
kortteleita. Sinimäessä on myös muutama Sinimäen-alkuinen kaavanimi: 
Sinimäentie – Blåbackavägen (pääkatu), Sinimäenrinne – Blåbackabran-
ten (lyhyt Sinimäentien sivukuja), Sinimäenportti – Blåbackaporten (pol-
ku ja alikulku). Sinimäen läntisin osa on Sinikallio – Blåberget, johon kuu-
luvat Sinikalliontien ja Sinikallionkujan varret. Sinikallion nimen taustalla 
on vanha kallionnimi Blåberget. Espoon nimistötoimikunta suunnitteli 
alueennimen (suurkorttelinnimen) Sinikallio – Blåberget 1975 ja jo sitä 
ennen, 1973, kadunnimen Sinikalliontie – Blåbergsvägen. Sinikalliontien 
länsipäässä on jalankulkusilta nimeltä Sinikallionsilta – Blåbergsbron ja 
pikkukuja nimeltä Sinikallionkuja – Blåbergsgränden. Toimikunta perus-
teli Sinikalliontie- ja Sinikallio-nimiä 1973 ja 1975: “moottoritien rampin 
tuntumassa olevasta kalliosta on käytetty nimeä Blåberget”, “vanhoja 
luontonimiä ovat mm. Blåberget (kallio ja rajapyykki), [- -]”). Blå-alkuiset 
maastonimet, kuten Blåberget, viittaavat paikan tummaan väriin.

10 Taavinkylä - Dåvitsby on vanha kylännimi. Dåvitsbyn kylässä oli 
1500-luvun puolivälissä kolme taloa, joista yhden maat yhdistettiin 
1600-luvun alussa kahteen nykyiseen kantataloon. Nämä kaksi taloa, 
Dåvits ja Nygrannas, olivat 1700-luvulla nykyisillä tonteillaan. Dåvitsby 
muodosti yhdessä Smedsbyn ja Hemtansin kanssa jakokunnan nimel-
tä Gräsaby. Kylännimi Dåvitsby (asiakirjoissa Douidtzby 1540, 
Dauitzby 1541, Dawidzby 1544, Douidts 1585, Dowis 1595, Dåwidzbacka 
1676) perustuu talonnimeen Dåvits, johon sisältyy isännän etunimi Dåvid 
(~ David). Kyseessä on Dåvitsin talon vanhimman asiakirjoihin merkityn 

isännän, Jacop Dåuidssonin (1540–1544), isä tai esi-isä. Dåvitsby on siis 
perustettu ilmeisesti vasta 1400-luvulla. Dåvis-nimiä on maassamme Es-
poon lisäksi vain Kirkkonummella ja Karjaalla. Kirkkonummen kylännimi 
Dåvits (Douisby 1549) kertonee Espoon ja Kirkkonummen väestön yhtei-
sistä juurista.

Alkutalo jakautui melko pian, sillä jo vuonna 1540 nykyiset Dåvits ja 
siitä eronnut Nygrannas olivat olemassa. Dåvitsilla oli ainakin vuodesta 
1564 lähtien toinenkin nimi, Vävars (Thomas väfvare 1634, Dåfwitz väf-
vars 1696, Wäfvars 1698). Ehkä juuri Thomas Erikson Vävare (1634–1661) 
oli se kankuri (ruotsin vävare), josta talo sai nimensä. Sama mies lienee 
ollut myös räätäli, sillä hänet on merkitty kymmenysluetteloon nimellä 
Tom: Skreddare 1638. Kankurin ammatin harjoittajia oli lisänimestä pää-
tellen Espoossa myös Sperringsin, Otnäsin ja Kilon kylissä. 

Nygrannas (Nygrannas Eschill 1625, Nygrans 1694, Nygrann 1698) ‘uusi 
naapuri’ on verrattavissa talonnimiin Nybondas, Nygård ja Uusitalo, Uu-
tela. Kun alkutalo Dåvits jakaantui, viereen tehtyä naapuritaloa kutsuttiin 
nimellä Nygranne tai Nygrannas. 

11 Turvesuo – Torvmossen -nimi on annettu 1980-luvulla. Paikan aiem-
pi nimi on ollut Stormossen. Turvesuo perustuu suon käyttöön, turvepeh-
kuteollisuuteen. Espooseen perustettiin vuonna 1910 turvepehkutehdas 
Esbo Torfströ Ab, jonka toimitusjohtaja oli varatuomari Osvald Wasastjer-
na. Suon sijainti oli hyvä, sillä vuonna 1903 valmistunut Pasilan ja karjaan 
välinen rata kulki sen lähituntumasta. Runsaan kilometrin päästä Kilon 
asemalta rakennettiin suolle kapearaiteinen hevosrata, ns. turverata.

Lähde: Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen nimistöryhmä 

Lisätietoja: www.espoo.fi/nimistö

MANKKAA-SEURA KIITTÄÄ!
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Paula Ikävalko
Seilikuja 2, 02180 ESPOO

p. 0500-235 033, 09-523 380
Teen kaikkia alan töitä

myös kotonasi
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Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

PIHAÄSSÄT
• pihatyöt
• kivityöt
• puiden kaato
• terassilaudoitukset

TOIMI AJOISSA:
Lumityösopimukset nyt jo 
ensi talveksi!

Livia CLub 
 Tyylikäs naisten kuntosali    www.liviaclub.fi

*31.7 asti. Lisäksi maksat 25€ liittymismaksun, 
joka sisältää jäsenkortin, henkilökohtaisen 
ohjelman ja kehonkoostumusmittauksen. 
Normaalihinta 59€/kk. Ei sitoutumisaikaa.

ALoiTA NyT 
jA TrEENAAT 
koko kEsäN 

59€*

Livia Club Mankkaa, Mankkaan ostoskeskus. Mankkaantie 2-4 A 16    
Puh: 040-8681919, mankkaa@liviaclub.fi

avoimet ovet mankkaaLLa
ke 5.6 kLo 16-20

Mankkaan eläinlääkäri

KRISTIINA NORDLING Oy
Mankkaantie 10, 02180 Espoo

(Tapiolan leipomon viereisessä ok-talossa)

puh 09-5021603
gsm 0400-209187
fax 09-4123068

kristiina.nordling@saunalahti.fi
www.mankkaanelainlaakari.fi
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