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Mankkaalaiset ovat vuosia kyselleet
Makasiinin mäen lounaispuolelle
kaavoitetun alueemme keskeisen
puistoalueen tarkempia suunnitelmia
ja rakentamisen aikataulua. Kun vih-
doinkin saimme yhteyden Teknisen
keskuksen Viheryksikön asiaa tunte-
vaan suunnittelijaan, voimme kertoa
siitä nyt mankkaalaisille. (Kaupungil-
la on hienot palvelu- ja infosivut, mutta
niiltä asiasta ei tietoa löytynyt.)

Tämän seitsemän hehtaarin viheralueen
suunnitelma valmistui jo pari vuotta sitten.
Puita  sen  toteuttamisen tieltä alettiin kaa-
taa jo viime marraskuussa. Nyt on jo tuleva
pieni jalkapalloviheriö salaojitettu ja puis-
tokäytäviä pohjustettu. Kenttä saadaan

Vanhan-Mankkaan puisto työn alla
pohjustetuksi niin, että nurmetuksen kylvö
tehdään juhannukseen mennessä. Puisto-
käytävät kunnostetaan ja valaistaan vielä
elokuun loppuun mennessä. Sitten on käy-
tetty kaikki tämän vuoden määrärahat, joten
töitä jatketaan vielä kahtena seuraavana
vuonna.

Jatkossa laajennetaan nykyistä Väentuvan
viereistä lasten leikkialuetta ja peruskorja-
taan Väentuvan tilat leikkipuiston käyttöön
sisä- ja sosiaalitiloiksi. Kaakkoiselle Juhanin-
tien tontteihin rajoittuvalle osalle rakenne-
taan liikunnallinen alue asfalttipintaisine ko-
riskenttineen, kiipeilytelineineen ja -paikkoi-
neen yms. Polkujen varsille sijoitetaan lenk-
keilijöille sopivia venyttely- ja kuntoilulaittei-
ta. Myös hiljaista ja rauhallista pysähtymistä
kaipaavat löytävät ulkoiluteiden varsilta si-

vusta pensaikkojen eristämiä penkkiryhmiä,
ehkä jopa huvimajankin.

Suunnitelma on tehty yhteistyössä kaupun-
gin Teknisen keskuksen vihersuunnittelijoi-
den, Mankkaa-seuran ja asukkaiden kesken.
Vihersuunnittelijat haluavatkin kiittää
asukkaita yhteistyöstä ja vaikuttamisesta
poliittisiin päättäjiin suunnitelman ja mää-
rärahaesitysten hyväksymiseksi.

Toivottavasti suunnitelma tulee kaupungin
internet-sivuille www.espoo.fi meidän
kaikkien katseltavaksi. Teknisen keskuksen
arkistossa sen tunnus on 4747-212.tif ja yh-
teyshenkilö kaupungilla on suunnittelija
marianne.ryhanen@espoo.fi

taisto.venermo@kolumbus.fi

Turvesuo, entinen Mankkaan kaato-
paikka, sijaitsee Mankkaan itäpuo-
lella entisellä Turvesuolla. Turpeen
nosto siellä lopetettiin 1950-luvun lop-
pupuolella ja alue otettiin vähä vähäl-
tä Espoon kaatopaikan tarpeisiin. Lo-
pulta sen alue oli yli 50 hehtaarin laa-
juinen.

Huonosti kantavan pohjamaan vuoksi kaato-
paikkaa ei voitu korottaa ja YTV:n tultua seu-
dulliseksi jäteviranomaiseksi kaatopaikka
osoittautui pieneksi ja lakkautettiin 30 vuot-
ta sitten. Vuonna 1986 sen korkein osa sor-
tui. Alue peitettiin ja 90-luvulla aloitettiin
mätänemiskaasujen keräys. Sittemmin alue
on jäänyt lähes koskemattomaksi.

Tätä yli 50 ha aluetta koskevat maankäyttö-
ja rakennuslain (MRL) terveydelle vaaralli-
sen ympäristön rajoitukset: Sille ei voida ra-
kentaa asumis- tai työtiloja. Vain tilapäinen
työskentely avoimella alueella on sallittu eli
varasto- ja varikkokäyttö. Uudistetun jäte-

Turvesuon asemakaavaa aiotaan muuttaa
huoltolain velvoitteen katsottiin koskevan
myös Mankkaan kaatopaikkaa. Sittemmin
on arveltu, ettei laki ulottuisi takautuvasti
näin vanhoihin kaatopaikkoihin.

Vuodet 2002 – 2004 koko n. 80 ha alue on ol-
lut varattuna Ocarina Oy:lle golf-kentän
suunnittelua varten. Kaupunginhallitus
päätti 26.4. kehottaa kaupunkisuunnittelu-
lautakuntaa aloittamaan Turvesuon viher-
ja virkistysalueen asemakaavan muutos-
työn siten, että virkistykselle varattavien
alueiden lisäksi sille voitaisiin sijoittaa golf-
kenttä. Kiinteistölautakunta puolestaan
päätti 12.5. varata koko alueen Ocarina
Oy:lle aiemman, viime vuoden lopussa rau-
enneen varauksen ehdoin.

Ocarina on suunnitellut 18-reikäisen eli täy-
simittaisen golfkentän rakentamista keskei-
sesti koko tälle  80 ha alueelle. Yleiseen vir-
kistyskäyttöön osoitettaisiin reuna-alueet.
Ocarinan suunnitelmaan  voi tutustua inter-
net osoitteessa:

 www.promankkaanpuronpuisto.com.

Suunnitelmaan tyytymättömät Laajalah-
den, Pohjois-Tapiolan  ja Mankkaan asuk-
kaat ovat perustaneet Pro Turvesuo-nimisen
kansalaisliikkeen. Tämä puolestaan on hah-
motellut eri väestöryhmille tarkoitetun vi-
her- ja virkistysalueen, mm. 9 reikäisen joka-
miehen golfkentän sijoittamista Turvesuol-
le. Pro Turvesuon vaihtoehtosuunnitelmaan
voi tutustua internet osoitteessa:

 www.proturvesuo.info.

Kaupunki ilmoittanee kaavoituksen alkami-
sesta osallisille ja kuuluttanee sen pian, kos-
ka valitusaika, 4 viikkoa, kaupunginhallituk-
sen päätöksestä on kulunut. Mankkaa-seura
odottaa, että maankäyttö- ja rakennuslain
mukainen kaavanmuutosprosessi alkaa.
Lain mukaan se tehdään yhteistyössä osal-
listen, tässä tapauksessa asukasyhdistys-
ten ja asukkaiden kanssa.

taisto.venermo@kolumbus.fi
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Hyvät mankkaalaiset
Kesä on taas  tullut. Mustarastaat ja sata-
kielet sekä lukuisat muut pienet ja isommat-
kin linnut riemastuttavat meitä konserteil-
laan Mankkaan viidoissa, puistoissa ja met-
siköissä. Onpa täällä tavattu teerikin soiti-
mellaan.

Olemme ilahtuneina panneet merkille, että
Espoon kaupungin kiinteistökeskus on vai-
keasta taloudellisesta tilanteestaan huoli-
matta voinut käynnistää useita paljon odo-
tettuja kunnallistekniikan parannustoimen-
piteitä asuinalueellamme. Kauniit kukkais-
tutukset esimerkiksi Mankkaan liikekeskuk-
sen kupeessa herättävät ansaittua ihailua.

Mankkaan asukaspuiston rakentaminen on
aloitettu Väentuvan alapuoliseen maas-
toon. Rauhallinen kevyen liikenteen väylä,
joka kulkee Vanhan-Mankkaan tien lounais-
puolella, entisten kasvihuoneiden ja liike-
keskuksen välillä, on varmaankin piakkoin
valmis. Käykääpä tarkistamassa!

Viherpeukaloille on perustettu kasvimaa-
alue Mankkaan asukaspuiston Orionin puo-

leiseen kulmaan. Perheemme kävelyretkel-
lä totesimme, että alue on jo ahkerassa käy-
tössä. Marjapensaita, perunamaita ja vi-
hannespenkkejä syntyy.

Kiiltokallion suunnassa saanemme viimein-
kin katujärjestelyt asemakaavan mukaiseen
kuntoon. Sadevesiviemäreitä, vesijohtoja ja
kaapelikanavia lasketaan maahan.

Mankkaa-seuran kevätkokouksessa johto-
kunnalta pyydettiin tietoa Koivuviidantie –

Vanhan-Mankkaan tie – Mankkaantien kun-
nostuksen tilanteesta sekä Turvesuon kaa-
topaikan sulkemisesta.

Espoon kaupungilta saatujen tietojen mu-
kaan kyseisen tien turvallisuuden paranta-
mistoimenpiteisiin on vuoden 2006 alusta-
vaan budjettiin varattu määräraha. Toimen-
piteiden perustana on saamiemme tietojen
mukaan edellisessä puheenjohtajan pals-
tassa mainittu tieturvallisuussuunnitelma.

Turvesuon entisen kaatopaikan sulkeminen
on tällä hetkellä voimakkaan debatin koh-
teena. Kaupunginhallitus on kehottanut
kaupunginsuunnittelukeskusta laatimaan
alueelle kaavan, joka mahdollistaa sekä
golfkentän että kaikille avoimen virkistys-
alueen rakentamisen. Toivomme kaikki, että
paras ratkaisu voittaa.

Toivotan lukijoillemme virkistävää kesää.

Jouko Räisänen
puheenjohtaja
kuusela7@saunalahti.fi

Liikunta ja urheilu on lapsuudesta
saakka ollut lähellä Leena Katailan
sydäntä. Pallopelien ohella harras-
tuksiin on kuulunut yleisurheilu ja eri-
tyisesti juokseminen, joka on erin-
omainen keino purkaa stressiä. Vuosi-
en varrella Leenalle on myös tullut tu-
tuksi monien suurkaupunkien mara-
tonreitit.

Urheilu antoi myös suunnan Leenan amma-
tinvalinnalle. Leenaa on aina kiinnostanut
ihminen kokonaisuutena ja hän tiesi jo var-
hain haluavansa fysioterapeutiksi. Opinnot
veivät kotipaikkakunnalta, Virroilta Tampe-
reelle ja valmistumisen jälkeen rakkaus ja
olosuhteet toivat Leenan tänne Mankkaalle.

Hoidettuaan muutaman vuoden fysiotera-
peutin virkaa Meilahden sairaalassa Leenal-
le kypsyi ajatus oman fysioterapia- ja kun-
toutuspalveluyrityksen perustamisesta Lep-
pävaaraan. Leena ja hänen tiiminsä ehtivät
tarjota Leppävaaralaisille kuntoutusta ja
hyvää oloa 24 vuoden ajan kun Leenalle vii-
me kesäkuussa tarjoutui sopiva tilaisuus
myydä yrityksensä toiselle alan yrittäjälle.
Ratkaisu oli helppo, sillä pari vuotta aikai-
semmin Leena oli läpikäynyt vakavan sairau-

Fysioterapiaa ja hierontaa – jaksamiseen ja hyvinvointiin

den ja nyt oli aika ajatella omaa itseään. Elä-
mässä kun on paljon muuta nautittavaa työn
lisäksi.

Entisten asiakkaittensa iloksi Leena jatkaa
nyt pienen tauon jälkeen työtään viihtyisissä
ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa oman ko-
tinsa alakerrassa. Kontakti ihmisiin on Lee-
nalle tärkeää ja hän nauttii voidessaan tuot-
taa hyvää oloa ja helpotusta kipuihin. Fysio-
terapiapalvelujen lisäksi tarjolla on hieron-
taa, fysikaalisia hoitoja sekä neuvonta- ja
ohjauspalveluita. Leenalla on myös paljon
kokemusta veteraanikuntoutuksesta.

Asiakkaille on myös mukavaa, että aina löy-
tyy paikotustilaa ja pyörätuolipotilaat pää-
sevät pihalta suoraan hoitotiloihin ilman
hankalia portaita.

Brita Toivonen

Katso myös seuraavalla sivulla oleva ilmoi-
tus

Mankkaa-seuran stipendit
koulujen päättöluokkalaisille
keväällä 2005

Mankkaa-seura ry on myöntänyt perin-
teiset kotiseutu- ja ympäristöstipendit
seuraaville oppilaille:

Mankkaan koulu
Jukka Linna 9 M
Tuulia Tanskanen 9 E

Mankkaanpuron koulu
Jenni Vähämaa 6 A
Arto Ikävalko 6 B

Taavinkylän koulu
Ella Uppala 6 A
Henrik Kekarainen 6 B

Fysioterapeutti Leena Kataila.
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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

KONDITORIA OY

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]

MankkaanportinMankkaanportin

KukkaKukka

kukkiakukkia
arkeen,arkeen,
juhlaan,juhlaan,
i loon jai loon ja
suruunsuruun

Mankkaantie 2–4, 02180 EspooMankkaantie 2–4, 02180 Espoo

Puhelin 412 7898Puhelin 412 7898

ma suljettu, ti–pe 9–17.30ma suljettu, ti–pe 9–17.30

la–su 10–15la–su 10–15

Tarjous on voimassa 

15.7.2005 asti

VIDEOVUOKRAAMOAvoinna:

Su-To 12-22, Pe-La 12-23

Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo

puh/fax (09) 522 044

1 kpl/as.

Tarjous on voimassa 

30.6.2005 asti

Käytettyjä lastenvaatteita
Mankkaantie 25, 02180 Espoo

Puh. 502 2595
Auki: Ti-Pe 10-18, La 10-14

Fysioterapiaa
ja  hierontaa
yli  20  vuoden
kokemuksella

Leena Kataila
fysioterapeutti
Taavilantie 6 A

Puh.  0400 445 446, 09-522 711

h e l l i   i t s e s i   k e s Ä k u n t o o n !

l a h j a K O R T I T  + t u o t e pa k e t i t  + l a h j atava r at

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)H
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alk. 74€
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leikkaus20€



4  •  2/2005

Pieneenkin pihaan voi loihtia satu-
maisen puutarhan – siitä käy todis-
teeksi Mauri ja Raili Ellosen puutarha
Mankkaalla. Elloset ovat hoitaneet
puutarhaansa 23 vuoden ajan, yhtä
kauan kuin ovat Mankkaalla asuneet.
Nyt jo eläkepäiviä viettävän pariskun-
nan työnjako on selvä tai niin ainakin
annettiin ymmärtää: Mauri suunnitte-
lee suuret linjat ja Raili toteuttaa. Toi-
mittaja tosin uskoo, että molempien
lähes päivittäinen työpanos on kor-
vaamaton. Aherruksen tuloksena on
kaksikin Palkintopiha-laattaa talon
ulkoseinässä.

Mankkaan Uutisten vieraillessa Ellosilla
toukokuun lopussa katse kiinnittyi heti ilta-
auringossa hehkuviin tulppaaneihin. Niiden
ja narsissien kukittua on pallolaukan vuoro,
myös atsalea saattaa olla kukassa kun mank-
kaalaiset lukevat omaa uutislehteään. Aika-
naan seuraavat pionit, ruusut, clematis…

Kesällä Ellosten rivitalopiha kukkiikin jatku-
vasti. Mutta tässä puutarhassa tunnelma ei
katoa talvellakaan. Mauri ja Raili Ellonen
ovat valaisseet puutarhaansa lyhdyin, tui-
kuin ja valonheittimin liki yhtä kauan kuin
ovat asuneet Mankkaalla. Valojen kokeilu
syyspimeillä tekee synkästä vuodenajasta
siedettävän, ja talvipakkasilla sopii sitten
ihailla valaistua, lumen aina eri tavoin muo-
vaamaa maisemaa.

Kokeilua koristekasveilla

Ellosten puutarha on luonnollisesti joka vuo-
si vähän erilainen: välillä kokeillaan yhtä la-
jia, välillä toista, aina kuitenkin koristekas-
veja. Hyötykasveja Ellosilla ei puutarhas-
saan ole lukuunottamatta pensasmustik-

Pienen pihan lumoava puutarha

kaa, luumu- ja omenapuuta, joilla niilläkin
on omat koristeelliset arvonsa. Raili Ello-
sen mielestä seuraavaksi kukkien värimaa-
ilmaan voisi ehkä tuoda lisää sinistä, sillä
nyt jokakesäinen kukkaloisto on puna-kel-
tapainotteinen. Entä onko kasveja, jotka
eivät ole menestyneet taitavien käsien
hoidossa? Japaninvaahtera viihtyi Ellosil-
la vain kolmisen vuotta, ei sen pidempään.
Myös puupioni paleltui, vaikka länsipiha
suojaisa onkin.

Lajien tarkkaa lukumäärää Mauri ja Raili El-
lonen eivät osaa sanoa, eikä se tunnu olevan
heille erityisen tärkeää. Olennaisempaa on
viettää aikaa puutarhassa, istahtaa tuolille,
kuunnella vesiputouskiven solinaa tai sata-
kielen laulua sekä tarkastella samalla ym-
päristöään ja antaa ajatusten lentää. Tällä
tavoin syntyi muun muassa idea ripustaa
tonttia rajaaviin aitoihin peilejä. Niiden
avulla aurinkoonkin suuntautuneet kukin-

not ovat aina katsojien ihasteltavina, ja sa-
malla syntyy vaikutelma laajasta tilasta. Tal-
visaikaan peilit luonnollisesti monistavat
tuikkujen ja lyhtyjen valoja.

’Ei’ muotikasveille

Mielikuva vapaasta ja alati muuttuvasta
kukkakedosta on tärkeä Ellosille, kun he hoi-
tavat puutarhaansa. Niille, joita puutarha-
kärpänen on puraissut vasta hiljattain, Mau-
ri ja Raili Ellonen suosittelevat avointa miel-
tä ja rohkeutta. Heidän mielestään puutar-
hasuunnitelma kannattaa tehdä ajan kans-
sa ja itse, sillä vain sillä tavoin puutarhasta
tulee omanoloinen. Käsitteelle ’trendikasvi’
Mauri Ellonen miltei tuhahtaa – kasvit ovat
osa kokonaisuutta, eivät vain muodikkaita
yksilöitä. Tietoa on hyvä hankkia eikä turhia
ostoksia kannata pelätä, niiltä ei voi taita-
vinkaan harrastaja välttyä.

ainomaija.pennanen@kolumbus.fi

Palmusunnuntaina järjestettiin neljät-
tä kertaa jo perinteinen pääsiäismu-
nien etsintä. Heiniin piilotettuja suk-
laamunia rynnättiin etsimään ikäryh-
mittäin. Into on niin suuri, että muuten
pienimmät jäävät jalkoihin. Huippu-
suosittuun   tapahtumaan   osallistui
259   lasta, joista nuorimmat olivat kont-
tausiässä.

Tilaisuuden tarkoituksena oli lisätä asukkaiden
kanssakäymistä ja saada aikaan elämyksiä ja
lapsuusmuistoja. Paikalla oli vähintään

Pääsiäisperinnettä Mankkaalla

Oljet ja suklaamunat oli osin saatu lahjoi-
tuksina ystävällisiltä ihmisiltä ja yrityksil-
tä. Paikalla olleen puffetin avulla kerättiin
leirikouluvarjoja. Mankkaa-seura jakaa
mielellään kokemuksiaan kiinnostuneille.
Järjestävien noitien määrää joudutaan
kenties lisäämään ensi vuonna, joten vi-
rasta kiinnostuneet voivat ilmoittaa ni-
mensä jonotuslistalle.

Kristiina Drotár

sama määrä iloisia vanhempia ja muita
uteliaita.


