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Mankkaa-seuran stipendit 2017
Mankkaan koulu:

Mankkaa-seura onnittelee!

On mukava kertoa myönteisiä uutisia toiminnastamme. Perinteisessä pal-

musunnuntain tapahtumassa Mankkaan makasiinin lähistöllä pääsiäismu-

nia heinäsuovasta etsi lähes 200 lasta. Saattajat mukaan lukien väkeä oli 

paikalla runsaat 400. Mankkaan koulun 7A-luokan oppilaiden ja heidän 

vanhempien buffet oli monipuolinen ja herkullinen. Tuotto meni luokan lei-

rikoulun kustannusten kattamiseksi. Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet 

paistoi muurinpohjalettuja, joiden tuotto taas kartutti yhteisvastuukeräystä.

Mankkaa-seura kiittää Mankkaan K-supermarkettia
pääsiäismunien lahjoittamisesta tapahtumaan!

Pääsiäismunia

haettiin taas innolla
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Stipendit 2017



Koko perheen
parturi-kampaaja

Paula Ikävalko
Seilikuja 2, 02180 ESPOO

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

myös kotonasi

Auki sop. mukaan myös iltaisin

Puheenjohtajan palsta

Nygrannaksen kaavahanke vaatii järeitä vastatoimia

Mankkaan koulun ruokasali täyttyi ääriään myöten tiis-
taina 21.3.2017 klo 19, kun Mankkaa-seuran järjestämä 
asukasilta Nygrannaksen asemakaavahankkeesta alkoi. 

Asukkaita oli paikalla toista sataa. Kutsutuista tilaisuuteen osal-
listui myös ex-mankkaalainen kokoomuksen valtuustoryhmän 
puheenjohtaja Pia Kauma sekä useita mankkaalaisia valtuusto-
ehdokkaita. Kaavahankkeen vetäjistä arkkitehti Christian Ollus 
esitteli hankeen nykyvaihetta ja projektinjohtaja Pekka Vikkula 
vastasi esitettyihin kysymyksiin. He kertoivat muun muassa, että 
asemakaavaehdotus valmistuu kaupunkisuunnittelulautakunnan 
käsiteltäväksi tulevan vuodenvaihteen tienoilla.

Yhdistyksen johtokuntaa ei yllättänyt se, että kymmenien talo-
yhtiöiden, omakotitalojen ja yhdistyksen syksyllä 2015 esittämät 
muutosehdotukset eivät olleet vaikuttaneet juuri lainkaan kaavan 
valmisteluun. Johtokunnan kaavoitustyöryhmä on tiiviisti seu-
rannut valmistelua. Syvä pettymys oli kuitenkin luettavissa osal-
listujien kasvoilta sekä kokouksen jälkeen saaduista palautteista. 
Järeä, noin 5000 asukkaalle ajateltu lähes kokonaan 5-8-kerrok-
sista asuintaloista koostuva hanke näyttää etenevän sellaisenaan. 
Mankkaa-seuran kaavoitustyöryhmän puheenjohtajan Juhani 
Vähäahon, esittelemää hyvin perusteltua vastaehdotusta kuun-
neltiin tarkkaavaisesti. Runsaat aplodit ja puheenvuorot kertoivat 
sen saamasta kannatuksesta. Pia Kauma esitti tutkittavaksi, että 
löytyisikö vaihtoehtoinen kohde, johon voitaisiin sijoittaa osa Ny-
grannakseen kaavaillusta rakennusoikeudesta. 

Yhdistys odottaa nyt tietoa vaalien jälkeisen uuden kaupunki-
suunnittelulautakunnan kokoonpanosta. He ovat 

nyt Mankkaan tulevaisuuden kannalta paljon 
vartijoita. Lautakunnalle tullaan kesän jäl-
keen toimittamaan kirjelmä, missä vaaditaan 
asemakaavahankkeen valmistelun keskeyt-

tämistä tai uusien ohjeiden antamista kaavan 
valmistelijoille. Yhdistys tulee pyytämään myös 

kaikkia mankkaalaisia allekirjoittamaan vetoo-
muksen. Kirjelmä ja sen allekirjoittamista 
koskevat ohjeet toimitetaan postilaati-

koihin elo-syyskuussa. Kirjelmä allekirjoituksineen luovutetaan 
lautakunnan puheenjohtajille heidän kanssaan sovittavassa tilai-
suudessa alkusyksyllä.

Mankkaa-seuran on nyt toimittava entistä järeämmin keinoin. 
Varsinkin kaava-alueen lähistöllä asuvien etua on puolustettava. 
Lisäksi on varjeltava Laajalahdesta aina Espoon keskuspuistoon 
saakka ulottuvan pientalovoittoisen kaupunkikuvan säilymistä 
runsaine viheralueineen ja ulkoilureitteineen. Vai eivätkö maise-
mallisesti arvokkaan, korkean Lukukallion päälle kaavaillut 8-ker-
roksiset talot tarkoitakaan kaupunkikuvan törkeätä rikkomista vi-
heralueitten kustannuksella?

Alueen tulevia asukkaita tulevat piinaamaan myös huonot julki-
sen liikenteen yhteydet. Maa-alueiden ahtaudesta ja pirstaleisuu-
desta johtuva autopaikoituksen keskittäminen usean sadan auton 
paikotustaloihin ei myöskään täytä hyvän kaupunkisuunnittelun 
vaatimuksia. Huono kaava leikkaa asuntojen kysyntää ja hidastaa 
hankkeen toteuttamista. Yhdistyksen vaatimus asukaslukutavoit-
teen alentamisesta 3500 asukkaaseen, kerroskorkeuden rajoitta-
misesta kolmeen (plus mahdollinen autopaikkakerros) sekä muut 
ehdotukset ovat myös lainvoimaisen yleiskaavan (vuodelta 2010) 
mukaisia. Sitä on tähän saakka noudatettu varsin tarkoin niin Laa-
jalahdessa, muualla Mankkaalla sekä Suurpellossa, mutta Nygran-
naksen alueella sitä räikeästi rikotaan, ellei muutoksia saada ai-
kaan. Miksi? Laillistako? Tuskin. Seitsemän vuotta sitten vahvistettua 
kaavaa ei voi väittää vanhentuneeksi. Mm. Länsimetron, Rantaradan 
ja Kehä II:n vaikutukset olivat tuolloin jo hyvin tiedossa.

  Hyvää kesää!
  Irene Hyyppä
  Mankkaa-seura ry.
  puheenjohtaja

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 
ennen edellisessä jutussa mainittua 
asukastapahtumaa. Kokous hyväksyi 

tappiollisen vuoden 2016 tilinpäätöksen ja 
myönsi johtokunnan jäsenille vastuuvapau-
den. Tappiot johtuivat yhdistyksen juhlavuo-
teen liittyvistä ylimääräisistä kuluista. 

Hyvä yhdistyksen jäsen. Olethan jo mak-
sanut tämän vuoden jäsenmaksun?
Toistan lopuksi aina ajankohtaisen pyynnön. 
Ellet vielä ole yhdistyksen jäsen, niin tule 10 
eurolla mukaan!
Katso ohjeet tämän lehden takasivulta tai 
verkkosivuiltamme www.mankkaa-seura.fi. 

       Vetoan, hyvät mankkaalaiset, että allekirjoittaisit-

te kesän jälkeen runsain joukoin edellä mainitun kir-

jelmän. Yhteisvoimin voimme onnistua paremmin.
”

Mankkaa-seuran
kevätkokouksen
kuulumisia

Osallistu kitkentätalkoisiin!
Jättibalsamin ja pujon kitkemistalkoot järjestetään 4.7.2017. Osallistua voit Mankkaan Väen-
tuvalla klo 18 alkaen. Lisätietoja saat seuraamalla Mankkaa-seuran sivuja ja Länsiväylää.



Mankkaantie 2-4, 

02180 Espoo

Puh. 09 452 0700  

WWW.PRIMALKV.COM

VÄL I TÄMME KOT IS I  KÄS ITYÖNÄ

Prima tarjoaa laadukasta kiinteistönvälityspalvelua Mankkaan ostoskeskuksessa. 

Yritys on hyväksytty ensimmäisenä espoolaisena toimistona Suomen 

Kiinteistönvälittäjäliiton laatujärjestelmään ja sen yrittäjä on valittu Vuoden 

Kiinteistönvälittäjäksi. Piipahda kahvilla ja kysy ilmaista hinta-arviota asunnostasi!

YSTÄVÄLLINEN LAATUVÄLITTÄJÄSI LÄHELLÄ

RIITTA SANTASALO
Kiinteistönvälittäjä, LKV, TJ

040 773 8217040 533 5533

KARI RANDÉN
Kiinteistönvälittäjä, LKV

0400 531 231

 SOILE GOODALL 
Kiinteistönvälittäjä, LKV

Tutustu ryhmiin ja 
ilmoittaudu mukaan!
espoontelinetaiturit.fi

Espoon Telinetaitureissa tapahtuu!
Taitoa - oppia - yhdessä tekemisen iloa!

SEURAN LAJITARJONNASSA MM.: Perhevoimistelu • Voimistelukoulu • Tyttöjen telinevoimistelu •
• Poikien telinevoimistelu • Trampoliinivoimistelu • Akrobatiavoimistelu • TeamGym •
• Parkour • Freegym •  Aikuisten telinevoimistelu • Voimistelu oheislajina • IkäMoto

Ilmoittautuminen syksyn ryhmiin alkaa 15.5. klo 12 (uusille jäsenille)

Kesäleireillä on vielä vapaita paikkoja (Tuulimäessä ja Mankkaalla). 
Ilmoittaudu: www.espoontelinetaiturit.fi/estt-leirit/
Katselmukset tyttöjen ja poikien uusiin kilparyhmiin - katso www.espoontelinetaiturit.fi

Like us in facebook
Parturi-Kampaamo
Kauneushoitola

www.parturikampaamojaspis.fi
Mankkaantie 2-4 , katutaso

Käytämme kotimaisia, korkealaatuisia ja hajusteettomia tuotteita sekä 
luonnonkosmetiikkaa, jotta voimme vastata kaikkien asiakkaidemme tarpeisiin - 

trendikkäästi ja turvallisesti!

- parturikampaamopalvelut
- kauneushoitolapalvelut

puh. 09 412 9421
puh. 044 293 5166

Ajanvaraus myös netissä, joko kotisivuiltamme tai osoitteessa:

https://jaspis.avoinna24.fi/reservations

Päivitä hiuksesi kesään!



Mankkaan Uutisia, 50. vuosikerta   JULKAISIJA: Mankkaa-seura ry 
ULKOASU: Topteam IT Oy   •   PAINO: Karprint 2/2017   •   PAINOS: 3 500 kpl   •   www.mankkaa-seura.fi

Mankkaan turvesuo
Espoon suurin suo, Stormossen, erotti aikoinaan vanhoja Mankansin ja Bredvikin kyliä. Suon pinta-ala oli laajim-

millaan 147 hehtaaria. Se oli syntynyt muinaisjärven umpeenkasvun seurauksena. Stormossen oli luonnontilas-

saan laakiokeidas. Turvekerroksen suurin paksuus oli kolme metriä.

Suoaluetta ryhdyttiin hyödyntämään teollisesti vuonna 1910.  Alber-
gan kartanon omistaja Mikael Slöör, arkkitehti Herman Geselius ja 
insinöörit Herman Lerche ja Gustaf Sourander perustivat Espoon 

Turvepehku Oy - Esbo Torfströ Ab. Sen tarkoituksena oli valmistaa tur-
vepehkua kotieläintalouteen, viljelyyn ja rakennusteollisuuteen. Yhtiö 
valmisti Silenda-nimistä turvepohjaista rakennuseristettä.

Tehdasrakennus sijaitsi Laajalahden Koivistontien länsipuolella. Käyt-
tövoimaa tehtaalle tuotti paikallishöyrykone eli lokomobiili. Yhtiön omis-
tuksessa oli kaikkiaan 69 hehtaaria suoaluetta. Sieltä rakennettiin n 1,6 
km:n pituinen kapea-raiteinen ja hevosvetoinen rautatie sivuraiteineen, 
joita pitkin kuljetettiin turvetuotteita Kilon asemalle.  Rataverkko oli laa-
jimmillaan noin 10 km. 

Espoon Turvepehku Oy siirtyi vuonna 1923 Oy Agros Ab:n haltuun. 
Vuonna 1938 uudeksi omistajaksi tuli Oy Renlund Ab. Turvetuotantoa 

lisättiin sotien aikana ja rataverkko uusittiin vuonna 1944. Parhaimpina 
vuosina tuotanto oli jopa 25000 paalia. 

Tehtaan toimintaa alettiin vähentää 1940-50 -lukujen vaihteessa. Ra-
talinja jouduttiin katkaisemaan vuonna 1960, kun Tarvontietä (Turun-
väylä) alettiin rakentaa. Turvetehdas jatkoi vielä kahden miehen voimin 
toimintaansa aina vuoteen 1962 asti. Kuljetukset tapahtuivat loppuaikoi-
na kuorma-autojen ja traktorien avulla.  Tehdasalue jäi tyhjilleen ja siitä 
tuli suosittu kummitus-kaupunki paikkakunnan pikkupojille. Tehtaaseen 
kuuluneet kaksi rakennusta paloivat vuonna 1980.

Turvesuon alueen halkaisi Turvesuontie-Sinimäentie vuonna 1975. 
Tien eteläpuolelle on perustettu valtakunnallisesti merkittävä 1,6 heh-
taarin suuruinen turvetorvijäkälän luonnonsuojelualue. Vanhasta turve-
suosta meitä muistuttavat enää turvetorvijäkälät, Turvesolmu-liittymä 
sekä Turveradantie ja Turvesuontie. 
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MANKKAA-SEURA RY

FI16 1215 3000 1317 58
NORDEA

IBAN

NDEAFIHH
BIC

MANKKAA-SEURA RY:N JÄSENMAKSU
2017
10 €/TALOUS

HALUTESSANNE VOITTE MAKSAA LISÄKSI 
TUKIMAKSUNA VALITSEMANNE SUMMAN

MUISTATTEHAN LISÄTÄ OSOITTEENNE
VIITETIEDOKSI MAKSUUN JÄSENREKISTERIÄ VARTEN

Mankkaa-seuran jäseneksi voitte liittyä yksinkertaisesti maksamalla jäsenmaksun 10 €/talous/vuosi. 
Tässä maksutiedot myös nykyisille jäsenille, jos vuoden 2017 on jäänyt maksamatta. Kiitos.

 Markku Melkko


