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Suurpelto – Kehä II osayleiskaava
– Mankkaa-seuran lausunto kaupungille
Lyhennelmä Mankkaa-seuran huhtikuussa 2004 Espoon kaupungin Kaupunkisuunnittelukeskuksen Yleiskaavayksikölle laatimasta lausunnosta koskien Suurpelto-Kehä II:n
osayleiskaavaehdotusta.

Yleistä
Mankkaan alueen osalta suunnitelma on
kehittynyt osin hyvään suuntaan. Asukkaita huolestuttaa yhä kovasti kaavaehdotuksen tapa ratkaista Mankkaan liikenneyhteydet nykyisen asumisen tasoa kohtuuttomasti alentaen. Kehä II:n aiheuttama liikenteen meluhaitta on jo nyt kohtuuton
länsi-mankkaalaisille. Lisäksi paljon huolta
aiheuttava seikka on Lukukallion aiottu
rakentaminen.
Liikenne
Kun myös Mankkaan puolelle kaavoitetaan
huomattavaa lisärakentamista, tulisi Nygrannaksentie-Uudenkyläntien linjasta lä-

piajokatuna pääkadun tasoinen asuinkaduksi sopimaton väylä. Asukkaiden kannalta paras ratkaisu olisi viedä keskuksen itäinen yhteys koko matkan Kruunutieltä etelään Kokinkyläntielle saakka Kehä II:n itäreunassa. Tällä taloudellisestikin perusteltavissa olevalla ratkaisulla tiivistyvästä
Länsi-Mankkaasta muodostuisi turvallinen
ja - vain yhdellä melusuojalla varustettuna viihtyisä asuinalue.

Kokonaisuudessaan Mankkaa-seuran laatima lausunto löytyy seuran nettisivulta
www.mankkaa-seura.fi
Hannu Ranki

Viheralueet
Möilinmäen ratkaiseminen siten, että rakentamista sijoitetaan vain sen laen länsipuolelle ja selvästi lakea matalampana, on
seuran piirissä todettu selvänä parannuksena. Asuntosäätiön konsultin meille esittelemän alustavan selvityksen mukaan ratkaistuna se ilmeisesti on myös realistinen.
Lukupuron luonnonarvoa ei ehdotuksessa
ole kunnioitettu. Se on jyrkkärinteisenä säilynyt tähän saakka historiallisine muistumineen kohtuullisen hyvin. MANKKAA-SEURAN mielestä sen lakialue tulisi jättää
luonnonvaraiseksi.

Ei uutta kuntatekniikkaa
Kaupungilta ei liikene rahaa Mankkaan katujen ja puistojen rakentamiseen tänä vuonna. Uudenkylän kuntatekniikan töitä sentään jatketaan. Yhtään pientäkään uutta hanketta ei aiota aloittaa.

Erittäin kirpaisevana koetaan VanhanMankkaan puiston lykkääminen jälleen
ties monennenko kerran. Asukkaille sitä on
luvattu vuodesta toiseen. He ovat myös
osallistuneet sen suunnitteluun. Kaupungin selitys on, että rahat osoitettiin toisaalla sijaitsevan leikkipuiston rakentamiseen.
Priorisoinnin perusteita ei kerrottu.

Koivuviidantien, Vanhan-Mankkaan tien
ja Mankkaantien liikenteen turvallisuussuunnitelma on myös laadittu yhteistyössä
asukkaiden kanssa. Töiden piti alkaa keskeltä koulujen kohdalta. Kaupungin selitys:
Hanke piti rahoittaa osittain Lidlin kanssa
tehdyllä sopimuksella. Kun se raukesi, vedettiin myös muu budjettirahoitus pois muihin kohteisiin.

nyt kannata kunnostaa. Espoon Vesi repisi
ne kuitenkin auki oman työnsä yhteydessä.

Porttitien viimeistelystä ja Vehkamäen
kunnostuksesta taas voitiin budjetissa olleet
rahat siirtää pois tuotantoteknisistä syistä
eli yhteensovittamisongelmista johtuen. Espoon Veden vesihuollon parannustöihin ryhdytään vasta keväällä 2005, joten katuja ei

Missä ovat mankkaalaiset kunnallispoliitikot silloin, kun kaupungin tasapuolisesta
kehittämisestä päätetään lautakunnissa,
kaupunginhallituksessa ja – valtuustossa?

Espoon kuntateknikoiden kannattaisi ottaa
oppia Helsingiltä vaikkapa Aleksin peruskorjaukseen tutustumalla. Se oli sentään
verrattomasti monitahoisempi työ kuin tavallisen asuntoalueen kuntatekniikan parantaminen.)

taisto.venermo@kolumbus.fi
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Hyvät mankkaalaiset
Pari viikkoa sitten saimme lukea valtakunnan
päälehdestä huolestuttavan uutisen, että aivan Mankkaan kupeessa Sepänkylässä oli
tehty suuri huumetakavarikko. Yksityisasunnosta käsin oli käyty laajaa huumekauppaa.
Asia on vakava. Meidän mankkaalaistenkin
täytyy huomata, että asuinseutumme ei ole
mikään muusta maailmasta eristetty lintukoto. Maailman pienetessä myös kotimainen ja kansainvälinen rikollisuus tulee meitä
lähemmäksi. Sen vuoksi haluan korostaa tämän lehden lukijoille kansalaisvastuun merkitystä. Ei ole sama, mitä naapurissa tapahtuu ajatuksella ”Eihän se koske meitä”. Kyllä
se koskee. Jokaisen kansalaisen velvollisuus
on auttaa viranomaisia rikollisuuden leviämisen estämiseksi.
Kansalaiskasvatus lähtee nuorisostamme;
kodeista ja kouluista. Koulujen ja järjestöjen huumevalistustyö ja nuorisotyö on sitä,

mihin me kaikki voimme osallistua. Mankkaa-seura pyrkii kantamaan oman kortensa
kekoon tukemalla nuorisokahvilatoimintaa
Mankkaan Makasiinilla. Kahvila toimii perjantai-iltaisin ja vapaaehtoiset valvojat ja
valvojien apulaiset olisivat enemmän kuin
tervetulleita. Isät ja äidit, ottakaa yhteyttä!

Mankkaa-seura pyrkii toimimaan myös
nuorimpien asukkaidemme ja heidän vanhempiensa iloksi. Jo perinteeksi on muodostunut Makasiinin mäellä, Väentuvan
alueella pidettävä pääsiäismunien etsintätapahtuma. Lähes 250 lasta ja runsaat
100 aikuista vietti riemastuttavan palmusunnuntaituokion lasten etsiessä heinäkasasta pääsiäiskukon sinne munimia munia ja vanhempien seurustellessa ja tutustuessa toisiinsa. Tällaisille tapahtumille
näyttää olevan suuri tarve. Johtokunta
ideoikin nyt mahdollisuuksia järjestää saman tyyppinen tapahtuma jonkin muun aiheen ympärillä.
Hyvää kesää kaikille!
Jouko Räisänen
puheenjohtaja
kuusela7@saunalahti.fi

Mankkaalaisia yrittäjiä esittelyssä:

BIKE TOWN – Motoristien ja laskettelijoiden erikoisliike/unelmapaja
Antti Lotvoselle kävi kuten monelle
ennen häntä, harrastuksesta tuli leipätyö. Toimittuaan kahdeksan vuotta
kaverinsa moottoripyöräliikkeessä,
hän päätti itsenäistyä ja perusti vuonna 2000 oman erikoisliikkeen motoristeille ja laskettelijoille. Onnellisen
sattuman kautta Mankkaalta löytyi sopiva liiketila juuri oikealla hetkellä.
Bike Townin laaja tuotevalikoima takaa
sen, että asiakkaita riittää ympäri vuoden.
Kesä on omistettu moottoripyörille ja talvi
laskettelijoille. Tämä tuo mukavaa vaihtelua myös yrittäjälle itselleen. Toiminta käsittää pyörien ja varusteiden maahantuontia, jälleenmyyntiä, huoltoa ja vuokrausta
sekä lasketteluvälineiden myyntiä, huoltoa
ja vaihtoa.
Kesäkautena moottoripyörät ovat olleet
Bike Townin päätuote, mutta vähitellen rinnalle on tullut erilaisia oheistuotteitta, joista ajovarusteet muodostavat valtaosan.
Uusissa pyörissä tarjolla oleva merkki on
korealainen Hyosung, joka kattaa koko valikoiman kevytpyöristä isoihin pyöriin. Bike
Town toimittaa myös kattavasti custom
osia HD pyöriin ja näille on aivan oma asiakaskuntansa. Vuokrattavat pyörät ovat eri
merkkejä.

Ajovarusteet ovat viime vuosina kehittyneet paljon. Enää ei riitä pelkkä tarkoituksenmukaisuus vaan muodilla on myös sanottavansa. Ainoana Suomessa Bike Town
tuo maahan mm. laadukkaita saksalaisia
Modeka tuotteita. MP04 messuilla tammikuussa Bike Townilla oli ensiesittelyssä
Modekan uutuusmalli Camouflage, joka
herätti ansaittua mielenkiintoa motoristien
keskuudessa. Pukujen lisäksi on tietenkin
tarjolla myös jalkineita, käsineitä, kypäriä
jne. Bike Town pystyy siis varustamaan motoristin kiireestä kantapäähän. Motoristi-

asiakkaat osaavat arvostaa myös liikkeen
tehokasta huoltotoimintaa.
Kun kesä jää taakse ja mielenkiinto siirtyy
talviurheilulajeihin, Bike Town pukee liikkeensä kokonaan uuteen asuun. Iloisenkirjavat laskettelusukset, lumilaudat, monot,
kengät ja muut lasketteluvarusteet pukuja
lukuunottamatta tuovat väriä myymälään.
Ensi talvikaudeksi on tulossa paljon uusia
kilpailukykyisiä tuotteita. Lapsiperheille on
arvokasta, että Bike Town ottaa käytetyt
sukset/laudat/monot vaihdossa.
Antin lisäksi mukana liiketoiminnassa on
hänen siskonsa Veera Lotvonen ja Pekka
Haapajoki. Sekä moottoripyörä- että suksihuolto on Pekan erikoisosaamista. Tulevasta talvikaudesta odotetaan vilkasta ja tästä
syystä on jo nyt varauduttu lisäämään henkilökuntaa yhdellä ammattilaisella
.
Paljon lisätietoa Bike Townin toiminnasta
löytyy yrityksen nettisivuilta
www.biketown.fi ja www.suksihuolto.com.
Käy tutustumassa! Kannattaa myös pistäytyä myymälässä Mankkaantien varrella.
Bike Town Oy, Torpparintie 1, 02180 Espoo,
puh 09-460 720, myynti@biketown.fi
Brita Toivonen
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Mankkaanportin
Kukka
KONDITORIA OY

Kukkia arkeen, juhlaan,
iloon ja suruun

Maittavat pullat ja kahvit
Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
puh. 466 115
ma-pe 07.30-17.00, la & su suljettu

Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
Puh 412 7898
ma suljettu, ti−pe 9−17.30
la-su 10−15

SIIVOUSKONEET, -AINEET JA
–TARVIKKEET ERIKOISLIIKKEESTÄMME
Kesätarjouksia:
Parkettimoppi 40 cm
Parkettimoppi 60 cm
Mikroliina 30*30 cm
Mikroliina 40*40 cm
SS-7 Mikroliina Silk 40*40 cm
ST-6 Mikroliina Soft 40*40 cm
SD-3
SD-8

PRIMA kiinteistönvälitystä
ammattitaidolla!
Luota meihin asuntoasioissa.

16,00
20,00
1,50
1,80
2,60
2,60

Meiltä saat myös pölypussit imureihin!

Riitta Santasalo LKV
040-773 8217

Urpo Kuukauppi LKV
0400-705 150

Marjo Tapana
040-769 2414

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

Jac-MoPP

Ma – Pe 8.30 – 17.00
Mankkaantie 2-4, 02180 ESPOO (Tiimarin takana)
Puh: (09) 523 800 Faksi: (09) 523 816
www.jac-mopp.fi

Mankkaan Rauta

P R I M A
Nyt myös

Tarjolla laaja valikoima
rautakauppatuotteita

• ruohonleikkurit
• puutarhatraktorit
• viheralueiden
hoitokoneet
• lumilingot
• moottorisahat
• pensas- ja
siimaleikkurit
• puutarhajyrsimet
• raivaussahat

Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
Puh/Fax 455 4410
Auki: Ma-Pe klo 9-18, La 10-14

Mottoripyörien
RENKAA
T EDULLISESTI!
RENKAAT
• UUDET
motskareihin, skoottereihin jne...

•

HYOSUNG myynti

ks. myös www.suunnittelusektori.fi

JRP-HUOLTO
Täyden palvelun
kiinteistöhuoltoyhtiö
Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
Vaihde 042 490161
Fax 548 1207

• MOOTTORIPYÖRIEN
AJOV
ARUSTEET EDULLISESTI
AJOVARUSTEET
− oma maahantuonti

ESPOOSSA
ESPOOSSA!
• MP-KAUPPIAASI
Myy parhaat käytetyt.

Puh (09) 460 720
Torpparintie 1, 02180 Espoo
www.biketown.fi
HUOM! Olemme muuttaneet

www.mjlehti.net

AINUT ALUEELLA

Monipuolinen valikoima!
Myös VUOKRAUS!

Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
Puh (09) 522 044
Auki: Su-T0+ 12-23, Pe-La 12-24

- Rakennus- ja rakennesuunnittelu
- Korjaus- ja muutostyösuunnittelu
- Kunto- ja kosteuskartoitukset
- Projektinjohto ja valvonta
- Huoltokirjat
- Rakennuslupamenettelyt
- Asuntokaupan kuntotarkastukset

KIINTEISTÖT OY LKV [A]

HUOM! Olemme muuttaneet

Mankkaan
kauneushoitola
Mia Frondelius
SKY - Cidesco Dipl.kosmetologi
Mankkaantie 32, (Noretronin talo)
02180 Espoo
040-589 6608

Parturi • Kampaamo
Mari Kivikangas
Anne Paakkunainen
Mankkaantie 32, (Noretronin talo)
02180 Espoo
puh 455 2012
040-519 9417/Anne
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Huima suosio pääsiäismunien
etsintätapahtumassa
Palmusunnuntaina järjestettiin jo kolmatta kertaa pääsiäismunien etsintä
Mankkaalla. 10-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset etsivät riemukkaasti,
innokkaasti ja kärsivällisesti olkien
sekaan kätkettyjä suklaamunia. Osallistujia oli peräti 241, nuorimmainen
vasta konttausiässä. Munia etsittiin
useammassa ikäryhmässä ja pienimpiä voivat vanhemmat tai muut avustajat auttaa. Edellisvuoteen nähden oli
lapsia peräti sata enemmän!
Tilaisuuden tavoitteena on paitsi mukavien lapsuusmuistojen aikaansaaminen,
myös asukkaiden kanssakäymisen lisääminen. Iloinen juttelu omaa vuoroa odotellessa todisti kummankin tavoitteen toteutumisesta.
Hauskaa oli niin lapsilla kuin vanhemmilla,
ja ensi vuonna tapahtuma toteutetaan varmasti uudelleen!
Mankkaa-seura kiittää suklaamunat lahjoittaneita Select Suomi Postimyynti Oy:tä
sekä Suoramedia Oy:tä.

Olethan muistanut jäsenmaksusi vuodelle 2004!
Mankkaa-seura ry:n jäsenmaksu vuonna 2004 on EUR 10,- ja kannatusjäsenmaksu EUR
85,-. Jäsenenä voi olla myös oikeustoimikelpoinen yhteisö. Maksun ja mahdollisen vapaaehtoisen tukimaksun voi suorittaa yhdistyksen tilille SAMPO 800019-70654787.
Muista merkitä nimi ja osoitetietosi viestikenttään, jotta voit vastaanottaa myös ainoastaan jäsenille tarkoitettuja tiedonantojamme.
Jäsenmaksun voi suorittaa MYÖS KÄTEISELLÄ ja näin välttää pankkikulut. Käteismaksuja vastaanotetaan Prima Kiinteistöt Oy LKV:n toimistossa Mankkaantie 2-4 (Mankkaan liiketalo).

Mankkaa-seuran stipendit koulujen päättöluokkalaisille
Mankkaa-seura ry on myöntänyt perinteiset kotiseutu- ja ympäristöstipendit seuraaville oppilaille:

Mankkaan koulu
Ira Hietanen 9B, Hanno Behnke 8M

Homma hanskassa !

Mankkaanpuron koulu
Jasmin Blomster 6B, Sakari Raatikainen 6A
Taavinkylän koulu
Tommy Niemi 6A, Valtteri Virkkunen 6B

Pidetään homma hanskassa
muistamalla alla olevat:

Mankkaalla liikenteen määrä on • käytä tietä ylittäessäsi aina
edelleen kasvanut: autoilijoita, mosuojatietä
poilijoita, pyöräilijöitä, lenkkeilijöi- • kunnioita suojatiellä kulkijaa
tä, nuoria, vanhoja ...... .
• älä aja ylinopeutta, maltti on valttia
• ulkoilureiteillä varmista aina, että
Jotta meillä kaikilla olisi miellyttävää ja
edellä kulkijasi on kuullut
lähestymisesi
turvallista kulkea Mankkaalla, se edellyttää toistemme huomioimista liikkues- • älä ryntäile teille eikä teillä
samme.
Hannu Ranki

