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Mankkaa-seura ry:n

pidetään Mankkaan väentuvalla, Vanhan-Mankkaan kuja 2
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Asiat: Sääntömääräiset asiat
Kokousmateriaalia, mm. tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2004 on 
tutustumistanne varten seuran kotisivuilla www.mankkaa-seura.fi 

                             Varsinaisen kokouksen päätyttyä avataan 
                             AVOIN KESKUSTELU MANKKAAN ASIOISTA 

• TULKAA MUKAAN ESITTÄMÄÄN TEITÄ KIINNOSTAVIA KYSYMYKSIÄ! 

• ASUKKAAT OVAT AVAINASEMASSA PÄÄTETTÄESSÄ OMAN KYLÄN ASIOISTA!
                                                                                       
                                                                                         Kahvitarjoilu.     Kakun tarjoaa

Perinteinen pääsiäismunien etsintätapahtuma lapsille Palmusunnuntaina 20.3.

Makasiinin mäellä/Väentuvan alueella Vanhan-Mankkaan kuja 2

0-4-vuotiaat kello 12.00
5-10-vuotiaat kello 13.00

Maastoon piilotetaan suklaamunia, kaikki pienet etsijät palkitaan.
Leikki on tarkoitettu 0-10-vuotiaille mankkaalaisille. Tulkaa katsomaan koko perhe!
Etsintäpartiot lähtevät 15 minuutin välein.

Puffetista voit ostaa päiväkahvit. Muuten tilaisuus on maksuton.
Jos haluat, voit tulla noidaksi pukeutuneena. Pieni ämpäri mukaan.
Säänmukainen asu. Sellaiset sormikkaat, joilla saa hyvän otteen pienistä munista.

Naapurit kylässä: Yhteistyötä asukasyhdistysten välillä tarvitaan
Tammikuun viimeisenä päivänä Mankkaan
Väentuvalla kokoontui parikymmentä asu-
kasyhdistysaktiivia. Mankkaa-seura oli kut-
sunut yhteisen pöydän ääreen edustajia
Laajalahti ry:stä, Lillhemtin Omakotiyhdis-
tyksestä, Olari-seurasta sekä Tapiolan Kil-
lasta.

Illan aikana käytiin läpi alueiden omia sekä
yhteisiä ongelmia, vahvuuksia ja kehittä-

miskohteita. Kaavoitus- ja liikenneasiat
nousivat esille kaikkien yhdistysten pu-
heenvuoroissa. Keskustelussa todettiin,
että olisi tärkeää päästä vaikuttamaan
asuinalueiden suunnitteluun mahdolli-
simman varhaisessa vaiheessa. Yleensä-
kin kaupungin, rakennuttajien sekä asuk-
kaiden välisen yhteistyön toivottiin kehit-
tyvän suuntaan, jossa eri vaihtoehtoja
pohdittaisiin avoimin mielin.

Rakentavassa hengessä sujuneen naapuri-
tapaamisen kannustamana asukasyhdistyk-
set päättivät tavata tästedes vuosittain. Yh-
teistyö jatkuu myös alueneuvottelukunta-
toiminnan puitteissa. Seuraavana isäntänä
asukasyhdistysten tapaamiselle toimii Ola-
ri-seura.

ainomaija.pennanen@kolumbus.fi
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Hyvät mankkaalaiset
Saimmepa Mankkaallekin viimein kauan
odottamamme talven. Runsaan liikenteen
ja sen myötä tulevan voimakkaan tiensuola-
uksen aiheuttama loska on ainakin joksikin
aikaa vähentynyt. Eräs asuinalueemme han-
kalimpia ongelmia on liikenteen vilkkaus
pienillä asuntokaduillamme. Tieosuutta
Koivuviidantie – Vanhan-Mankkaan tie –
Mankkaantie onkin sanottu Suomen vilk-
kaimmin liikennöidyksi kylätieksi. Liiken-
teen vilkkaus johtuu tietenkin suuresta asu-
kasluvustamme, mutta myöskin voimak-
kaasta läpiajoliikenteestä.

Tienpitäjä Espoon kaupunki on pyrkinyt huo-
lehtimaan esimerkiksi Mankkaan koulukes-
kuksen koululaisten turvallisuudesta aset-
tamalla koulun ohi kulkevalle tielle 40 km/h
nopeusrajoituksen ja pienemmille teille ku-
ten Kruununtielle ja Kiiltokalliontielle 30
km/h rajoituksen. Valitettavasti vain näitä
rajoituksia rikotaan uskomattoman räikeäs-

ti, myös liikennevalojen punaista valoa päin
ajamalla. Kaupunki teetti jokunen vuosi sit-
ten tieturvallisuussuunnitelman kyseiselle
tielle. Suunnitelman laatija teki ansiokasta
työtä yhteistyössä asukkaiden kanssa. Jos-
takin syystä suunnitelman toteuttamisesta
ei toistaiseksi ole merkkiäkään.

Ymmärrämme tietysti poliisimme jatkuvasti
pienenevät määräraharesurssit. Silti voi-
simme kysyä, kuinka tärkeää viranomaisil-
lemme on asukkaidemme liikenneturvalli-
suudesta huolehtiminen. Viimeisen kymme-
nen vuoden aikana emme ole nähneet nope-
us- ja liikenteenvalvontaa Mankkaalla kuin
muutaman kerran.

Tammikuun alkupuolella, suuren talvimyrs-
kyn aikana sunnuntaiaamuna Kehä I:n ja Ka-
levalantien risteyksessä oli vaarallisen run-
saasti vettä ajotiellä. Ainakaan poliisin suo-
rittamaa liikenteenohjausta ei ollut nähtä-
vissä. Silti samalla viranomaisella oli tällöin
aikaa järjestää ”rutiininomainen ratsia” pa-
rin kilometrin päässä Ramsayn rannassa.

Toivotan lukijoillemme oikein hienoa kevättä.

Jouko Räisänen, puheenjohtaja
kuusela7@saunalahti.fi

Katujen talvikunnossapitoa Espoossa
Lain mukaan katuvarren kiinteistöt ovat vas-
tuussa katujen talvikunnossapidosta tont-
tinsa kohdalla kadun keskiviivaan  saakka.
Kaupunki on aiemmin ottanut auratakseen
ajoradat. Lumen pois kuljetus ja jalkakäytä-
vien puhtaanapito on kuulunut kiinteistölle.

Kiinteistöveron perusteluna oli, että tuosta
kaupungin osuudesta maksettavista muista
maksuista kiinteistöt vapautuivat sillä. Laki
sallii kuitenkin ottaa kaupungin vastatta-
vaksi myös jalkakäytävien talvikunnossapi-
don silloin, kun se katsotaan tarkoituksen-
mukaiseksi.

Suuret suunnitelmat viipyvät
Mankkaa-seura odottaa yhä Etelä-Espoon
yleiskaavasuunnitelman seuraavaa käsitte-
lyvaihetta. Sen laatiminen on suurtyö ja tun-
tuu vievän aikaa aina vain lisää. Toinen
maankäytön laaja ja enemmänkin mankkaa-
laisille paikallisesti merkitsevä suunnittelu-
työ, Suurpellon osayleiskaava viipyy lähes
yhtä pitkään, vaikka se erotettiin omaksi
suunnittelukohteekseen juuri nopeuttamis-
tarkoituksessa.

Näiden yleiskaavojen seuraavan vaiheen
esitys on yleiskaavaehdotus. Suurpellon
osayleiskaava ehtii ensi huhtikuulla valtuus-

 Espoo on nyt päättänyt niin menetellä, vaik-
ka kaupunkimaisesti rakennettuja katuja
jalkakäytävineen on vain siellä täällä kau-
punkikeskuksissa ja pääteillä. Nyt kiinteis-
töistä vastaavat ovat ymmällä: Siellä, missä
jalkakäytäviä ei ole, ne maksavat saman
maksun tonttinsa rakennusoikeuden suh-
teessa. Kaupunki auraa ajotiet kuten ennen-
kin, eli mikään muu ei ole muuttunut. Kau-
pungin aurat vyöryttävät lumen ajoradoilta
tien reunaan. Kun lunta on paljon, aura ei
pysty nostamaan sitä enää reunalle ennen
kuin tonttien ajotien liittymässä. Kuka on
vastuussa sen lumen poistamisesta?

Pientaloasukkaan kannalta tilanne on taas
nurinkurinen; pitää maksaa siitä, mitä ei ole
tilannut eikä saa. Eikö markkinatalous ole
vielä mennyt perille päättäjillemme? Edel-
leen säädetään, mitä pitää maksaa - tyhjäs-
täkin. Ei voi valita ja tilata haluamaansa,
mistä sitten maksaa sen mukaan. Huonot on
markkinat Espoossa!

Tehty päätös vaikuttaa piilotetulta kiinteis-
töveron korotukselta, johon ei kunnallisvaa-
lien kynnyksellä tohdittu mennä.

taisto.venermo@kolumbus.fi

ton tutkittavaksi. Etelä-Espoon yleiskaava-
ehdotus käynee vielä nähtävillä ennen val-
tuustokäsittelyä ensi syyskesällä.

Kaavoitusprosessin eteneminen on kuvattu
hyvin ja seikkaperäisesti joka kotiin jaetun
kaavoituskatsauksen 2004 sivulla 38 otsikol-
la ”Asemakaavan käsittelyvaiheet”. Sivulta
saa myös tiedon maankäyttö- ja rakennus-
lain (MRL) mukaisesta terminologiasta.
Kaava etenee vaiheittain lähtötiedot –
luonnos – ehdotus – päätös. Vastaavasti
kuullaan osallisia eli meitä, Mankkaa-seu-
raa lausuntoa pyytäen ja muita asettamalla

suunnitelma nähtäville. Vaiheittain asukas
voi; ilmaista mielipiteensä – muistuttaa –
valittaa. Nyt Suurpellon suunnitelman tule-
vasta valtuustopäätöksestä voi enää valit-
taa Uudenmaan hallinto-oikeuteen, jos me-
nettelyissä tai sisällössä on jotain vialla.
Etelä-Espoon yleiskaavaehdotuksesta pyy-
dettäneen lausunnot ja sen ollessa nähtävä-
nä saa tehdä muistutuksen.

Suunnittelualue voidaan rajata päätökses-
sä siten, että valituksen alaiset alueet jäte-
tään osa-yleiskaavan ulkopuolelle.

taisto.venermo@kolumbus.fi
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JRP-HUOLTO
Täyden palvelun

kiinteistöhuoltoyhtiö

Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
Vaihde 042 490161

Fax 548 1207

AINUT ALUEELLA

Maittavat pullat ja kahvitMaittavat pullat ja kahvitMaittavat pullat ja kahvitMaittavat pullat ja kahvitMaittavat pullat ja kahvit
Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo

puh. 466 115
ma-pe 07.30-17.00, la & su suljettu

PRIMA kiinteistönvälitystä
ammattitaidolla!

Luota meihin asuntoasioissa.

Riitta Santasalo LKV
 040-7738 217

MankkaanportinMankkaanportinMankkaanportinMankkaanportinMankkaanportin
KukkaKukkaKukkaKukkaKukka

Tarjolla laaja valikoima
rautakauppatuotteita

Nyt myös • ruohonleikkurit
• puutarhatraktorit
• viheralueiden

hoitokoneet
• lumilingot

Mankkaan Rauta

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

Auki: Ma-Pe klo 9-18, La 10-14Auki: Ma-Pe klo 9-18, La 10-14Auki: Ma-Pe klo 9-18, La 10-14Auki: Ma-Pe klo 9-18, La 10-14Auki: Ma-Pe klo 9-18, La 10-14

• moottorisahat
• pensas- ja

siimaleikkurit
• puutarhajyrsimet
• raivaussahat

KONDITORIA OY

Kukkia arkeen, juhlaan,Kukkia arkeen, juhlaan,Kukkia arkeen, juhlaan,Kukkia arkeen, juhlaan,Kukkia arkeen, juhlaan,
iloon ja suruuniloon ja suruuniloon ja suruuniloon ja suruuniloon ja suruun

Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
Puh 412 7898

ma suljettu, ti−pe 9−17.30
la-su 10−15

P R I M AP R I M A

Mankkaantie 2-4
02180 Espoo

P. 09-455 8100
www.primalkv.com

Urpo Kuukauppi LKV
 0400-705 150

Marjo Tapana LKV
 040-769 2414

KIINTEISTÖT OY LKV [A]

K E V Ä T T A R J O U K S E M M E !

T e r v e t u l oa  t u t u s t um a a n  u u s i i n  t i l o i h i m m e !

Kauneushoitola Parturi-kampaamo Ateljé AN
Anne Paakkunainen

Mari Kivikangas
p. 09-455 2012

SKY-CIDESCO-kosmetologi
Mia Frondelius
p. 040-589 6608

Mankkaantie 32, 02180 Espoo (Noretron kiinteistö)

Rattituoli lapsilleRattituoli lapsille

Lahjatavaroita myynnissäLahjatavaroita myynnissä

(norm. 86€)
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PIHASUUNNITELMAT
omakotitaloille

rivitalopihoille

asuntoyhtiöille

liikekiinteistöille

•• Rakennussuunnittelu (ARK, RAK, LVIS)
•• Rakennuslupamenettelyt
•• Talopaketit               

SUUNNITTELUSEKTORI OYSUUNNITTELUSEKTORI OY
Suunnitteleva taloedustaja toimialueena pääkaupunkiseutu kehyskuntineen

Kokonaisvaltaista palvelua samasta paikasta vaivattomasti!Kokonaisvaltaista palvelua samasta paikasta vaivattomasti!

Mankkaantie 5 E, 02180 Espoo, puhelin 09-2566 114 / 09-8881 607
www.suunnittelusektori.fi 

-kivitalot -puutalot

Tarjous on voimassa 17.3.2005 asti

VIDEOVUOKRAAMO

Omistaja vaihtunut.

Avoinna:
Su-To 12-22, Pe-La 12-23
Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
puh/fax (09) 522 044

Tervetuloa 
tutustumaan
uusittuun 
liikkeeseen! 1 kpl/as.
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Monipuolisia hius- ja kauneuspalveluja saman katon alla
Parturi-kampaamo Ateljé ANin ja Kau-
neushoitola Mia Frondeliuksen omista-
jat Anne ja Mia istuvat silminnähden
tyytyväisinä uusien toimitilojensa si-
sääntuloaulan sohvalla. Muutto Mank-
kaanportin läheisyydestä Noretronin
taloon Mankkaantien varrella on tuonut
pelkkää hyvää tullessaan. Väljemmät
työtilat ja paremmat paikoitustilat asi-
akkaille.

Vihdistä kotoisin oleva Anne ehti ammatti-
koulun jälkeen hakea muutaman vuoden koke-
musta toisen palveluksessa. Itsenäiseksi yrit-
täjäksi Mankkaalle hän päätyi seitsemän
vuotta sitten ystävättären suosituksesta.

Mia lähti työelämään suoraan koulunpenkil-
tä. Erilaisten työkokeilujen jälkeen kosmeto-
logikoulu tuntui hyvältä vaihtoehdolta ja val-
mistumisen jälkeen Espoossa kerrottiin ole-
van tarvetta alan yrittäjille. Näin Mian ja An-
nen tiet kohtasivat Mankkaalla 5 vuotta sit-
ten. Hieman myöhemmin joukkoon liittyi myös
Mari Kivikangas, joka vuokraa tuolia Anne
Paakkunaiselta.

Valtaosa asiakkaista tulee Mankkaalta ja lähi-
alueilta, mutta joukossa on myös uskollisia asi-

akkaita vuosien takaa, jotka hakeutuvat tyt-
töjen käsittelyyn pitkänkin matkan takaa.

Palveluja on kaikenikäisille, naisille ja mie-
hille, nuoria ja lapsia unohtamatta. Partu-
ri-kampaamopuolella pieniä lapsia varten
on oma rattituoli, joka on sekä iloksi että
avuksi molemmille osapuolille.

Kauneushoitola kattaa lähes kaikki kaune-
ushoitolapalvelut, myös jalkahoidot. Nuo-

Anne Paakkunainen (vas.) ja Mia Fronde-
lius. Kuvasta puuttuu Mari Kivikangas.

risoa varten Mialla on aivan erityinen kasvo-
jen puhdistusohjelma.

Mukavaa on ollut myös havaita miesasiak-
kaiden lukumäärän kasvu viime vuosina.
Varsinkin nuoret miehet ovat aiempaa kiin-
nostuneempia huolehtimaan itsestään ja
ulkonäöstään.

Nykyisiin tiloihin mahtuisi mainiosti toimi-
maan vielä kolmaskin yrittäjä, esim. hieroja
tai fysioterapeutti, joka täydentäisi kampaa-
mo- ja kauneushoitopalveluja. Ota siis yhteyt-
tä Anneen tai Miaan jos olet kiinnostunut.

Anne, Mari ja Mia pitävät työstään ja nautti-
vat sen tuomasta kontaktista ihmisiin. Heille
itselleenkin tulee hyvä mieli asiakkaan tyy-
tyväisyydestä uuteen kampaukseen tai ren-
touttavaan kasvohoitoon.

TULE PIRISTÄYTYMÄÄN
NÄIN KEVÄÄN KYNNYKSELLÄ!

Parturi-kampaamo Ateljé AN & Kauneus-
hoitola Mia Frondelius
Katso edellisellä sivulla oleva ilmoituksem-
me!

Brita Toivonen

Mankkaa-seuran johtokunta 2005
Nimi/tehtävä Työryhmä Puhelin Sähköposti
Räisänen Jouko puheejohtaja 502 3979 kuusela7@saunalahti.fi
Venermo Taisto varapuheenjohtaja Kaavoitus, liikenne ja ympäristö 522 883 taisto.venermo@kolumbus.fi
Salomaa Ilari rahastonhoitaja Kaavoitus, liikenne ja ympäristö 040 587 3322 ilari.salomaa@nokia.com
Ruuth-Idman Eila  sihteeri Asukas ja kulttuuri 050 412 0917 eila.ruuth-idman@luukku.com
Drotár Kristiina Asukas ja kulttuuri 0400 700 222 kristiina.drotar@smoy.com
von Harpe Iris Asukas ja kulttuuri 040 758 3215 iris.vonharpe@kolumbus.fi
Pennanen Ainomaija Tiedotus 040 530 3034 ainomaija.pennanen@kolumbus.fi
Ranki Hannu Kaavoitus, liikenne ja ympäristö 050 597 9425 hannu.ranki@tresor.fi
Santasalo Hannu Tiedotus 050 550 0256 hannu.santasalo@kolumbus.fi
Toivonen Brita Tiedotus 040 511 7570 brita@toivonen.inet.fi
Vähäaho Juhani Kaavoitus, liikenne ja ympäristö 040 500 8692 juhani.vahaaho@tiehallinto.fi
Aalto Marja-Terttu varajäsen 050 420 0041 marja_terttuaalto@hotmail.com
Skalidas Kristiina varajäsen Asukas ja kulttuuri 050 545 4435 kristiina.skalidas@zip.fi

Ylh.vas. Ilari Salomaa, Juhani Vähä-
aho, Taisto Venermo (vpj), Hannu San-
tasalo ja Hannu Ranki

Alh.vas. Ainomaija Pennanen, Kristiina
Skalidas ja Brita Toivonen

Kuvasta puuttuvat: Jouko Räisänen
(pj), Eila Ruuth-Idman (siht), Kristiina
Drotár, Iris von Harpe ja Marja-Terttu
Aalto


