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Mankkaa-seura ry:n 
Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnalle 

29.5.2006 toimittama mielipide kaavaluonnokseen
TURVESUON, eli nykyisen KIILTOKAL-
LIONPUISTON (Mankkaan entinen 
kaatopaikka) asemakaavaluonnos ja 
muutosluonnokset olivat nähtävillä 2.5. 
- 2.6. 2006. Mielipiteiden jättöaika kaa-
valuonnokseen umpeutui 2.6.2006.

Mankkaan asukkaat ovat tyytyväisiä, että 
kaupunki on viimein ryhtymässä toimiin 
entisen kaatopaikan alueen saattamiseksi 
turvallisemmaksi sekä muuttamaan sen 
surkean tilan visuaalisesti miellyttäväksi. 
Se että aluetta suunnitellaan käytettäväksi 
golf-kentäksi herättää alueen asukkaissa 
mielipiteitä sekä puolesta että vastaan.

Mankkaa-seura ry pahoittelee kohteen 
suunnittelumenettelyä. Kaavaselostuksen 
mukaan se on tehty työryhmän toimesta. 
Tässä ryhmässä ei kuitenkaan ole lainkaan 
asukkaiden edustajia. Golf-yrittäjä on kui-

tenkin ollut työryhmässä mukana. Olisikin 
toivottavaa, että kaupunki jatkossa parem-
min ottaisi mukaan asukkaiden edustuksen. 
Seura katsoo olevansa Mankkaan asukkai-
den valtuuttamana edustajana osallinen ja 
olisi mielellään mukana tämän kaltaisten 
hankkeiden suunnittelussa.

Mikäli suunnitellulle virkistysalueelle tul-
laan rakentamaan golf-kenttä edellytäm-
me, että kaava-alueen ulkopuolelle jäävä 
virkistysalue ja sen lähialueen virkistys-
alueet tullaan saattamaan sen mukaiseen 
kuntoon, ettei se houkuttele golf-kentäksi 
aiotun alueen käyttöä muuhun kuin mihin 
se on nimenomaan tarkoitettu.

Lisäksi edellytämme, että golf-kentän tur-
vallisuussuunnitelmat tehdään asianmukai-
sesti ja toteutetaan ennen kentän avaamis-
ta pelaajille. Varsinkin väylät, jotka sivuavat 

ulkoilureittejä tulee varustaa asianmukaisin 
aidoin tai muilla tavoilla estää vaaratilan-
teet. Golfi ssa tunnetusti pallot tuppaavat 
suuntautumaan huomattavastikin sivuun 
lyöjän aikomasta kohteesta.

Ympäristön haju- ja kaasuhaittojen välttä-
miseksi tulisi jätekasan vakauttamisessa 
valita menetelmäksi stabilointi, jottei van-
haan jätteeseen tarvitsisi paljoa kajota. 

Seuran käsityksen mukaan alueen keskei-
nen sijainti edellyttää ottamaan huomioon 
alueella tapahtuvan monimuotoisen ulkoi-
lun tarpeet, niin ettei toisille aiheuteta tar-
peetonta haittaa.

Mankkaa-seura ry

Ilari Salomaa  Petro Airas  
puheenjohtaja  sihteeri

Nykyiselle lumenkaatopaikalle 
suunnitteilla Retail Park

Sinimäentielle, nykyisen lumenkaatopai-
kan kohdalla ollaan kaavoittamassa Retail 
park tyyppistä kodintarvikekeskusta, joka 
tulee hakemaan asiakkaansa lähialueilta. 
Rakennusalaa ollaan kaavoittamassa yh-
teensä 25000 kem2, joista todennäköiset 
vuokralaiset K-Rauta ja Plantagen ottavat 
14 000 kem2. Loput 11 000 m2 tulee muille 
kodin tavaraliikkeille. Merituulen K-Rauta 
ja Espoon keskuksen K-Rauta ovat molem-
mat huomattavasti suurempia, eli on mah-
dollista että keskuksesta tulee hyvinkin 
paikallinen. Rakennusaikataulu on 2007-08. 
Kesän jälkeen kaava viedään kaupunginhal-
litukseen ja lupa vahvistattaneen vuoden 
loppuun mennessä. 

Liikennearvioissa on esitetty 4400/vrk uutta 
ajoneuvoa. Nykyhetkellä Mankkaan K-Mar-
ketin kohdalla kulkee 12 000 autoa/vrk ja 

7000 autoa/vrk esitetyn liittymän kohdalla. 
Liittymään tehdään erilliset kääntymiskais-
tat. Lähelle suunnittelusta Turveradanties-
tä ei ole mitään päätöstä, eikä se vaikuta 
hankkeen toteuttamiseen hankkeen raken-
tajan Skanskan mukaan. 

Mankkaa-seura on luonnollisesti huolestu-
nut hankkeen tuoman liikenteen lisääntymi-
sestä ja ”domino” vaikutuksesta eli lisääkö 
hanke osaltaan tarvetta Turveradantien ra-
kentamiseen. Vaikka hanke sinänsä on ter-
vetullut, herää epäily kaikkien suurempien 
lisärakentamisen tuomasta liikenteestä ja 
niiden tarvitsemista uusista liikenneväylis-
tä. Toisaalta voidaan myös väittää, että ny-
kyiset ajelut tulevaisuudessa lopetettavaan 
Olarinluoman Starkkiin pitkin Kokinkyläntie-
tä vain siirtyvät toiseen suuntaan. 

Petro Airas

Mankkaa-seuran 
stipendit koulujen 

päättöluokkalaisille 
kevät 2006

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

Mankkaan koulu
Arvo Hartikainen  9M
Sanna Soratie 9B

Mankkaanpuron koulu
Jaakko Hurmola  6A
Enni Karell  6B

Taavinkylän koulu
Elias Alaluusua  6A
Raiku Korhonen  6B
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Arvoisat Mankkaan asukkaat

•

•

•

Kuten olette varmasti huomanneet Mank-
kaa ja sen lähiympäristö muuttuu. Raken-
tamista näkyy niin tonteilla, kaduilla kuin 
puistoissa. Tämä on osa normaalia kehi-
tystä kasvavassa kaupungissa, ja tätä Es-
poo on mitä suurimmassa määrin. Emme 
siis tässä mielessä asu missään lintuko-
dossa.

Silminnähtävän rakentamisen lisäksi Mank-
kaalla ja sen lähiympäristössä on käynnissä 
muitakin hankkeita, jotka ovat vielä kaa-
voitusvaiheessa. Suurpelto on näistä mit-
tavin meihin vaikuttava hanke. Sen osalta 
ensimmäiset merkittävät maankäyttösopi-
mukset saatiin aikaiseksi hiljattain. Muita 
lähiympäristömme hankkeita ovat Kiilto-

Hyvää alkanutta kesää kaikille mank-
kaalaisille

kallionpuiston kaavoitus sekä Sinimäentien 
”retail park”- hanke. Näistä kummastakin 
enemmän tässä lehdessä.

Ehkä kaikkein miellyttävin hanke meille 
mankkaalaisille on asukaspuiston valmis-

tuminen Väentuvan taakse. Siellä on nyt 
isohko nurmipintainen jalkapallokenttä, 
rantalentiskenttä sekä kahdessa pisteessä 
erilaisia liikuntavälineitä. Tosin jalkapallo-
kentältä puuttuvat vielä sinne luvatut juni-
orimaalit. Tästä kiitos kaupungin päättäjille, 
jotka ovat täten päättäneet edistää alueem-
me viihtyisyyttä. Löydät aiheesta lisää tässä 
lehdessä, mutta parhaiten tutustut siihen 
käymällä paikan päällä.

Rakentaminen aina muuttaa maisemaa, 
johon olemme tottuneet. Joko parempaan 
tai huonompaan. Se on katsojan silmäs-
sä. Rakentamisen aikaista haittaa toivoisi 
kuitenkin voitavan pienentää, niin kulkua 
haittaavaa kuin esteettistä. Varsinkin tätä 
jälkimmäistä.

Mukavaa kesän jatkoa!
Ilari Salomaa

Pääsiäisnoitien 
jäljillä

Perinteinen Pääsiäismunanetsintätapah-
tuma järjestettiin Makasiininmäellä Pal-
musunnuntaina 9.4.2006 klo 12-15. Vaikka 
ilma olikin vuodenaikaan nähden kolea 
saatiin paikalle ennätysyleisö. Tapahtu-
maan osallistui tänä vuonna peräti 294 in-
nokasta 0-10-vuotiasta etsijää. Vanhempia, 
isovanhempia sekä muita perheenjäseniä 
paikalle saapui sadoittain. Palmusunnun-
tain suklaamunanetsintä on siis tavoittanut 
mankkaalaiset ja muodostunut jo odotetuk-
si perinteeksi lapsille. Lasten ihastuttavat 
ja mielikuvituksella toteutetut pääsiäisasut 
kertovat perheiden olevan innolla mukana 
tapahtumassa. Mankkaan koulun 8M-luo-
kan puffetti tarjosi lämmintä juotavaa ja 
pientä purtavaa vuoroaan odottaville etsi-
jöille sekä heidän vanhemmilleen. 

Tilaisuuden alussa Mankkaa-seuran pu-
heenjohtaja Ilari Salomaa toivotti kaikki 
tervetulleiksi ja kertoi Pääsiäistapahtuman 
historiasta ja Mankkaa-seuran tavoitteesta 
asukasyhdistyksenä tarjota kaikille mank-
kaalaisille paitsi tietoa alueen tapahtumis-
ta ja hankkeista myös tarjota asukkaille 
tilaisuuksia kokoontua yhteen ja tutustua 
toisiimme. Mankkaa-seuran johtokunta 
vastasi järjestelytöistä ja noitina olosta. Kuvia tämän vuoden Pääsiäistapahtumasta löytyy osoitteesta http://www.mankkaa-seura.fi /paasiaiskuvat/
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CARMIINA

Maittavat pullat ja kahvit
Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo

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

KONDITORIA OY

Fysioterapiaa 
ja  hierontaa
yli  20  vuoden 
kokemuksella

Leena Kataila
fysioterapeutti
Taavilantie 6 A

Puh.  0400 445 446, 09-522 711

Kauneushoitola Parturi-kampaamo Ateljé AN
Anne Paakkunainen

p. 09-455 2012
SKY-CIDESCO-kosmetologi

Mia Frondelius
p. 040-589 6608

Mankkaantie 32, 02180 Espoo (Noretron kiinteistö)

Kasvohoito  
+ jalkahoito
(norm. 100€) 80€

KI INTEISTÖT OY LKV [A]

Riitta Santasalo LKV
040-7738 217

Mika Balk LKV
050-338 3183

Urpo Kuukauppi LKV
 0400-705 150

Marjo Tapana LKV
040-769 2414

PRIMA kiinteistönvälitystä
ammattitaidolla!

Luota meihin asuntoasioissa.

Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
P. 09-452 0700

www.primalkv.com

P R I M AP R I M A

Käytettyjä lastenvaatteita
Mankkaantie 25, 02180 Espoo, puh. 502 2595

Auki: Ti-Pe 10-18, La 10-14

Tarjous 
voimassa heinäkuun 
loppuun

High Hair tuotteet – 2 yhden hinnalla
Tarjous voimassa kesäkuun loppuun

       LAATUYRITYS

 UUSI                  MANKKAALLA
             LIIKE

kodikas

CARMIINA
•Käsityötarvikkeita
•Kankaita
•Lahja- ja sisustustuotteita

OMPELUPALVELU
(myös korjauspalvelu)

Tervetuloa!
Mankkaantie 2–4
P. 09–436 11 74
Ark. 10–17.30, La 10–15

Tarjous on voimassa 
12.7.2006 asti

VIDEOVUOKRAAMOAvoinna:
Joka päivä 12–22
Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
puh. (09) 522 044

1 kpl/as.

Tarjous on voimassa 
30.6.2006 asti

1 kpl/as.

Palmusunnuntain Pääsiäistapahtuman 
kasvettua kaikkien mankkaalaisten tapah-
tumaksi olisikin jatkossa toiveena saada 
yhä useampia mankkaalaisia perheenisiä ja 
–äitejä mukaan myös tapahtuman järjeste-
lytöihin. Etsijöiden määrän kasvettua vuosi 
vuodelta ovat myös etsijöiden oman vuoron 
odotusajat venyneet välillä liiankin pitkiksi. 
Toivottavaa olisikin keksiä tapahtuman puit-
teisiin myös muuta toimintaa sekä lapsille 
että aikuisille. Mankkaa-seura tarjoaa tä-
män pääsiäishuvin kaikille mankkaalaisille 
lapsille, niin asukasyhdistykseen kuuluville 

kuin kuulumattomillekin perheille, samoin 
osallistuminen tapahtuman ideoimiseen ja 
järjestelytöihin voisi olla mankkaalaisten 
yhteinen ilo. Kaikki ideat ja avuntarjoukset 
ovat siis tervetulleita iloisen kevättapahtu-
mamme kehittämiseksi.

Tapahtumaa sponsoroivat tänä vuonna 
mankkaalaiset yritykset:

Noretron Yhtiöt, Espoon Suksihuolto ja
K-Supermarket Mankkaa

Kristiina Skalidas

Palvelemme
maanantaista

perjantaihin klo 8–21,
lauantaisin klo 8–18,

kesäsunnuntaisin 12–21

Sinikalliontie 1 
puh. 0207 510 510 
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Juhlapalvelua mittatilaustyönä
Mankkaalainen Catering Kuutschin 
aloitti toimintansa vuonna 1994 ja toi-
mii tällä hetkellä Uudenkylänmäellä. 
Omistaja-yrittäjä Eeva Kuutschinilla 
on myös sisaryritys Espoon Astiavuok-
raamo, josta nimensä mukaisesti voi 
vuokrata tarvittaessa pelkät astiat

Eeva kiinnostui alasta 1980 luvun lopulla ja 
sai oppinsa alussa anopiltaan Sinikka Leh-
tisaarelta, joka puolestaan toimi emäntänä 
presidentti Kekkosen ajan Tamminiemessä 
ja Kultarannassa. Eeva on sittemmin koulut-
tautunut ravintolakokiksi ja keittiömestarik-
si ja seuraava tavoite on Chaine Rotisseur-
käädyt.

Kasvavan yrityksen asiakaskunta koostuu 
sekä yksityisistä että yrityksistä. Eeva kes-
titsee erilaiset perhejuhlat; häät, merkkipäi-
vät, valmistujaisjuhlat sekä yritysten asia-
kastilaisuudet, kokoukset, virkistyspäivät ja 
muut tilaisuudet. Tilaisuuksia ja töitä riittää 
ympäri vuoden tasaisesti.

Tilaisuuden järjestely alkaa tarjouspyynnös-
tä, jonka asiakas esittää. Eeva tekee menu-
ehdotuksen ja tarjouksen, johon saattaa 
sisältyä kaikki eli ruokien lisäksi astiat, 
liinat, koristeet, kukat, kynttilät ja tarvitta-
essa tarjoiluhenkilökunnan. Nyt on vallalla 

välimerelliset, raikkaat ja selkeät ruokalajit. 
Keveyttä suositaan, muttei suinkaan maun 
kustannuksella. Raaka-aineet ovat ehdot-
toman korkealuokkaisia ja luomua on myös 
tarjolla. Eeva tekee kaiken alusta loppuun 
asti itse eikä käytä puolivalmisteita. 

Eikös se ole niin, että hyvät tekijät ovat aina 
kovin varattuja ja näin ollen Eevan kalen-
teri alkaa jo täyttyä vuosien 2007-2008 ti-

lauksista. Tutustu yrityksen tarjontaan net-
tiosoitteessa www.cateringkuutschin.com 
tai www.espoonastiavuokraamo.com

Catering Kuutschin Tmi – 
Espoon Astiavuokraamo Tmi
Uudenkylänmäki 15, 02750 Espoo
0400-813152 eeva@cateringkuutschin.com 

Riitta Santasalo

Vanhan-Mankkaan puistoon asukaspuisto 
Espoon kaupunki rakentaa Vanhan-Mank-
kaan puistoon asukaspuiston. Puistosta 
tulee lapsille, nuorille ja aikuisille avoin 
toiminta- ja vapaa-ajanviettopaikka. Osa 
toiminnasta on ohjattua ja säännöllisesti 
viikoittain toistuvaa. 

Nyt puiston itäpuolen tontilla sijaitsee kaksi 
vanhaa rakennusta, Väentupa eli Vanhan-
Mankkaan tupa ja Vanhan-Mankkaan ma-
kasiini. Lisäksi vierestä löytyy kaksi päiväko-
tia. Asukaspuistotoiminnan tarvitsemat tilat 
kunnostetaan Väentupaan ja myös viereistä 
kivimakasiinia tullaan käyttämään toimin-
nassa. Uudisrakentamista tulee olemaan 
ainoastaan varastotiloja sekä sadekatos. 
Tavoitteena on kunnioittaa historiallisesti 
arvokasta miljöötä. Mankkaa-seura on ollut 
mukana suunnittelussa, mm. korjaamalla 
Väentuvan huonejakoa toimivammaksi.

Tapiolan sosiaali- ja terveyskeskus tulee 
olemaan päävastuussa toiminnan järjestä-
misestä sekä on tilojen haltija. Yhteistyö-

kumppaneina toiminnassa tulevat olemaan 
opetustoimi, nuorisotoimi sekä Tapiolan 
seurakunta. Sosiaali- ja terveyskeskus jär-
jestää asukaspuistotoimintaa, joka tukee 
edellytyksiä pienten lasten kotona hoitami-
seen. Alueen perhepäivähoitajat voivat tul-
la puistoon hoitolastensa kanssa. Asukas-
puistotoiminnalla voidaan vastata pienten 
koululaisten iltapäivähoidon tarpeeseen.

Ulkoalueet ovat yhteiskäytössä ja toimivat 
ulkoilupaikkana. Alueen asukkaiden lisäksi 
sitä tulevat käyttämään myös päiväkodit ja 
perhepäivähoitajat. Puistoon tulee nurmipin-
tainen 45x70 m kokoinen jalkapallokenttä, 
jonne saadaan kesän alussa minijalkapallo-
maalit. Kenttä on kaikkien käytössä, mutta 
laajempaa seurojen käyttöä se ei kestä eikä 
sille voi tehdä varauksia.  Alueelle on ra-
kennettu myös rantalentiskenttä. Kentällä 
on jo tolpat pystyssä, mutta verkolle kaivat-
taisiin vastuuhenkilöä. Mankkaa-seura etsii 
henkilöä, joka ottaisi lentopalloverkon vas-
tuulleen.  Alueelle tulee myös senioripolku, 

jonka varrelle tulee kahteen pisteeseen 
kaikenikäisille sopivia liikuntavälineitä: 
riipuntatelineitä, vatsalauta, leukapuomi, 
nojapuut ja tasapainopuomi. Senioripolku 
valmistuu juhannukseen mennessä.

Petro Airas

Erikoinen tapaus
Onko tiedossasi maanantaisen Hesarin 
tyyliin erikoisia ja humoristisia  tapauk-
sia Mankkaalta? Tai varmaksi tiedettyä 
asuinalueemme historian tietoa tai van-
hoja valokuvia eilispäivän Mankkaasta? 
Otamme mielellämme vastaan kirjoituk-
sia julkaistavaksi tilan sallimissa puit-
teissa.
Lähetä ehdotuksesi 
sähköpostiosoitteella 
brita@toivonen.inet.fi 
tai postitse
Mankkaa-seura ry, c/o Brita Toivonen
Kiiltokallionkuja 7, 02180 Espoo


