
Suomen rautaruukit olivat 1700-luvulla riippuvaisia Ruotsista tuo-
dusta malmista, minkä vuoksi malminetsintää tehostettiin täälläkin. 
Ensimmäiset koelouhinnat Seilimäellä tehtiin 1760-luvun lopulla. 

Vuorivouti Johan Adolf Liljeqvistin  malminetsintäraportin mukaan Sei-
limäen kohde oli 3 jalkaa leveä ja 400 jalkaa pitkä. Malmiaihe hylättiin 
kuitenkin merkityksettömänä. 

Vuonna 1828 vuorikadetti Eric Johan Westling tutki uudelleen aluet-
ta. Kaivoksen sijaintia pidettiin edullisena.  Björnvikin (Otsolahden) las-
tauspaikalle johti tie ja paikkakunnalta oli saatavissa riittävästi vetojuhtia. 
Louhinta alkoi vuonna 1838 ja louhoksia oli alkuaan neljä. Seilimäestä 
louhittiin kaikkiaan 150 kippuntaa eli noin 25 tonnia malmia. Vuorilaitok-
sen laboratorion analyysien mukaan rautapitoisuus oli 35-37% . Malmin 
hyödyntämistä haittasi liiallinen rikkikiisu- ja titaanipitoisuus. Niinpä kai-
vostoiminnan aloittamista pidettiin kannattamattomana.

Vuoksenniska Oy kiinnostui Mankkaan rautamalmiesiintymästä 
1930-luvulla. Yhtiön tavoitteena oli turvata Imatran ja Turun rautateh-
taiden raaka-ainesaanti. Vuoksenniska Oy teki Kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriölle valtauksen nimeltään Mankans gruvfält. Valtaus oli voimassa 
vuosina 1937-39. 

Seilimäellä tehtiin magneettinen maastomittaus. Sen mukaan juonimai-
sen kapean malmion pituus on 800 m, jonka suunta on lounaasta koilli-
seen. Selvityksessä louhintakelpoisen malmin kokonaismääräksi arvioitiin 
noin 840 000 tonnia. Malmista tavattiin seuraavat mineraalit: bytowniitti, 
ilmeniitti, magnetiitti, oligoklaasi, pyrokseeni ja rikkikiisu.  Pitoisuudet oli-
vat 35% rautaa, 12,75% titaanioksiidia ja 0,16% vanadiinia.  Yhteenvedon 

Seilimäen vanha rautakaivos

Pääsiäistapahtuma
Etsi muna heinäsuovasta!

Tilaisuus on tarkoitettu alle 10 -vuotiaille 
mankkaalaisille. Tarkkavainuiset löytävät 

maastoon piilotettuja suklaamunia.

TERVETULOA MUKAAN KOKO PERHEEN VOIMIN!

mukaan malmin rikastaminen vaahdottamalla onnistuisi hyvin, mutta kor-
keiden louhintakustannusten johdosta rautarikasteen arvo olisi olematon.

Vanha rautamalmio putkahti vielä esille vuonna 1969.   Mankkaan kan-
sakoulun (nyk. Mankkaanpuron koulu) länsipuolella tehtyjen viemärien 
louhintatöiden yhteydessä tavattiin samanlaista titaanirautamalmia.

Päälouhos sijaitsi kallion itälaidassa Seilikaari 12 rivitalojen takana. 
Ilmeisesti turvallisuussyistä louhos on täytetty. Paikalla on louhimisen 
yhteydessä syntynyttä sivukiveä.  Eri puolilla kalliota on mahdollisia koe-
louhinnan jälkiä.

Seilimäen vanha kaivos on liitetty Museoviraston historiallisen ajan 
kiinteiden muinaisjäännösten rekisteriin sekä Espoon kaupungin geolo-
gisten kohteiden luetteloon.               Markku Melkko

Seilimäen vanhan rautakaivoksen louhoksia

Tilaisuudessa on myös Taavinkylän koulun 4 C -luokan järjestämä puffetti ja muuta ohjelmaa. Puf-
fettia lukuunottamatta tilaisuus on maksuton. Myynnissä myös Tarja Nuurtilan pääsiäiskukkakoreja.

Mankkaa-seuran jäsenek-
si voit liittyä maksamalla 
jäsenmaksun seuran 
tilille. Jäsenmaksu on 
10€/talous,  mutta voit 
halutessasi kannattaa 
seuran toimintaa myös 
suuremmalla summalla. 
Muistathan lisätä viitetie-
doksi osoitteesi osoitere-
kisteriämme varten. 

Maksun saaja:
Mankkaa-Seura ry

Tilinumero (Nordea):
FI16 1215 3000 1317 58
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Alueella liikkuu myös noitia ja lapsetkin voivat
niin halutessaan tulla noidiksi pukeutuneena,

muuten säänmukainen vaatetus. Jaamme pienet 
ämpärit munien poimintaan, mutta kannattaa ottaa 

oma astia tai pussi munien kotiin viemistä varten.
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V Ä R I Ä  J A  U U T U U K S I A  K E V Ä Ä S E E N !
• Nyt meillä EKOPHARMAN luonnonkosmetiikan tuotteet sekä hehkuvat KASVIVÄRIT
• Hemmottelua miehille: AMERIKKALAINEN PARRANAJO (sisältäen mm. kasvohieronnan)
• MEIKIT arkeen sekä juhlaan
• Uusiutunut HAJUSTEETON, kotimainen DS-tuotesarja

Katso ajankohtaiset tarjouksemme kotisivuiltamme tai facebookista!

parturikampaamopalvelut
kauneushoitolapalvelut

09 412 9421
044 293 5166

Hyvän ilman parturi-kampaamo

Puheenjohtajalta

Ratkeaako Lukukallion ja Nygrannaksen kohtalo jo lautakunnassa?

Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenet saavat käsiinsä Lu-
kukalliota ja Nygrannasta koskevan asemakaavaesityksen 
todennäköisesti maaliskuun lopulla tai huhtikuussa. Kaa-

voittajien esityksessä ei ilmeisesti vieläkään ole otettu huomioon 
asukkaiden esittämiä perusteltuja muutosehdotuksia ainakaan 
riittävästi. Mankkaa-seura on valmistautunut ratkaisevaan koko-
ukseen tapaamalla jo etukäteen useita lautakunnan jäseniä kaa-
va-alueella. Olemme kertoneet heille 1405 mankkaalaisen viime 
vuonna allekirjoittamasta vetoomuksesta, sen perusteluista, sekä 
yli 40 taloyhtiön syksyllä 2015 esittämistä mielipiteistä. Jatkamme 
tapaamisia vielä ennen lautakunnan kokousta. Yhdistys tullee esit-
tämään, että lautakunta palauttaisi kaavaesityksen jatkovalmiste-
luun niin, että alueelle rakennettaisiin asukkaiden vetoomuksen 
mukaisesti vain pientaloja ja korkeintaan 3-kerroksisia pienker-
rostaloja. Autopaikat sijoitettaisiin asuntojen välittömään lähei-
syyteen, eikä keskitettyjä parkkitaloja rakennettaisi. Näin korjattu 
asemakaava ei olisi ristiriidassa voimassaolevan yleiskaavan kans-
sa. Samalla se ratkaisisi tehokkaasti huonojen julkisen liikenteen 
yhteyksien ongelman. Kaavan valmistelua ei liioin tulisi pysäyttää. 
Epävarmuuden ajan soisi jo päättyvän.

Vai onko meidän mankkaalaisten puolustettava etujamme 
oikeudessa?
On vaikea arvioida, minkä kannan lautakunta ottaa. Vastakkain 
ovat ilmeiset kaupungin lyhyen tähtäyksen kaavataloudelliset int-
ressit sekä toisaalta tulevien ja nykyisten mankkaalaisten pysyvät 
oikeudet turvata viihtyisä ja terveellinen asumisympäristö viher-
alueiden lomassa. Meidän on joka tapauksessa syytä valmistautua 
puolustamaan hallinto-oikeuksissa varsinkin kaava-alueiden lähel-
lä nyt asuvien etuja. Se vaatii tietenkin rahavaroja, joita Mankkaa-
seuralla ei tänään ole. Viime vuoden tilinpäätös oli niukasti tap-

piollinen. 

Lahjoita 10 euroa edunvalvontaan jä-
senmaksun yhteydessä!

Siksi yhdistyksen johtokunta vetoaa, 
että mahdollisimman moni vanha tai 

uusi jäsen maksaisi 10 euron virallisen 
jäsenmaksun ohella toisen kertaluon-

teisen ”edunvalvontakympin” eli 
tilittäisi yhteensä 20 euroa. Lah-
joitus on tietenkin vapaaehtoinen. 
Maksuohjeet löydät tästä lehdestä.

Lahjoituksien avulla yhdistys voi hankkia tarvittaessa asiantunti-
jalausuntoja tai oikeudellista neuvontaa tehokkaita valituksia var-
ten. Nyt esillä oleva Lukukallio/Nygrannas-kaavahanke tuskin jää 
viimeiseksi, mistä valituksen jättäminen osoittautuu tarpeelliseksi. 

Jukka Peltola, puheenjohtaja
s-posti; jukka.s.peltola(at)kolumbus.fi

KUTSU
Mankkaa-seuran kevätkokous pidetään Väentuvalla 20.3.2018 
klo 19. Kokouksessa käsitellään toimintakertomus ja tilinpää-
tös vuodelta 2017 sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivel-
vollisille. Tutustu toimintakertomukseen jo etukäteen verkko-
sivuillamme www.mankkaa-seura.fi.

Kokouksen jälkeen Mankkaalla toimiva ja tunnustusta saanut 
tekstiilitaiteilija ja koruompelija Marina Siimis esittelee töitään ja 
palvelujaan.

Tervetuloa!
Johtokunta



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

Mankkaan eläinlääkäri

KRISTIINA NORDLING Oy
Mankkaantie 10, 02180 Espoo

(Tapiolan leipomon viereisessä ok-talossa)

puh 09-5021603
gsm 0400-209187
fax 09-4123068

kristiina.nordling@saunalahti.fi
www.mankkaanelainlaakari.fi

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 8217

RIIKKA SAARNIA 
Kiinteistönvälittäjä, LKV

040 502 2171

KARI RANDÉN
Kiinteistönvälittäjä, LKV

0400 531 231

ANNA-KAISA ARKO
Kiinteistönvälittäjä, LKV

040 745 0071 



Kauppakeskus Sinikallio
on nyt entistäkin 
lähempänä. 
Löydät meidät nyt myös verkosta 

www.sinikallio.fi 

Ja tottakai olemme Facebookissa

@KauppakeskusSinikallio

Kannattaa käydä tutustumassa!

UUTUUDET:
- Ärrän omat salaatit
- Tuorepuuro (gluteeniton)
- Kvinoapudding (veg./glut.)

Aina tuoretta kahvia ja pullaa (myös erikoiskahvit)
TERVETULOA MANKKAAN R-KIOSKILLE!

Mankkaantie 2-4  |  050 566 5065

Mankkaan Uutisia, 51. vuosikerta   JULKAISIJA: Mankkaa-seura ry   •   www.mankkaa-seura.fi
ULKOASU: Topteam IT Oy   •   PAINO: Karprint 1/2018   •   PAINOS: 3 500 kpl   •  https://www.facebook.com/mankkaaseurauusi/

Mikki Kauste        Mankkaalainen kaupunginvaltuutettu

Egotrippi perustettiin vuonna 1993, eli 25 vuotta sitten. Juhlavuot-
taan viettävän yhtyeen suosiosta kertovat vuonna 2008 saadut kol-
me Emma-palkintoa. Tammikuun Emma-gaalaan tänä vuonna Mik-

ki osallistui uudessa roolissaan, eli Espoon kaupungin edustajana.
Vihreiden valtuustoryhmä nosti Mikin heti näköalapaikalle eli kaupun-

ginhallitukseen. Valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu kommen-
toi valintaa julkisuudessa, että Vihreillä on tapana nostaa uusia kasvoja 
päätöksenteon ytimeen. Jyrki Kasvi on aiemmin kokenut saman kohta-
lon. Kaupunginhallitustyön määrä ja kirjo ei Mikkiä yllättänyt, mutta uu-
sien asioiden opiskelu vaatii paljon. Hän koki kuitenkin saavansa paljon 
apua vihreiden aktiivien verkostosta. 

Kysyin, mitä ajatuksia vajaa vuosi politiikassa on synnyttänyt. Mikki 
Kauste kertoi kaipaavansa avoimempaa yhteistyötä päättäjien ja virka-
miesten välillä. Usein asioita valmistellaan virkakoneistossa liian pitkään 
päättäjiä informoimatta. Päättäjien oman kaupunginosan tuntemus jää 
huomiotta. Totesimme, että hyvä esimerkki on Helsingin Seudun Liiken-
ne, mistä metroliikenne-jupakka kertoo. Hän on myös erittäin huolissaan 
Sote-uudistuksen negatiivisista vaikutuksista Espoon kaupungin talo-

Vihreät voittivat viime vuonna kunnallisvaalit Espoos-

sa. Valtuutettujen luku kasvoi neljällä eli lopputulos oli 

17 paikkaa. Valtuustoon nousi ensi yrittämällä ja sel-

vin numeroin Mankkaalla pitkään asunut Mika-Antti 

eli ”Mikki” Kauste. Useimmat tuntevat hänet popyhtye 

Egotripin säveltäjänä, laulajana ja kosketinsoittajana.

uteen. Edelleen hän on havainnut vaikeudet löytää päiväkoteihin ja so-
siaalipalveluihin riittävästi kokenutta henkilökuntaa. Osaaminen, töiden 
rasittavuus ja palkkataso eivät kohtaa toisiaan.

Mikin mielestä Mankkaa on hyvin pitkälle valmis kaupunginosa, kun-
han Lukukallion ja Nygrannaksen kaavoitus ratkeaa. Hän kertoi, että 
kaavahanke on vihreidenkin piirissä herättänyt kummastusta. Hän kiitti 
mankkaalaisia aktiivisuudesta, mikä kuuluu demokratiaan. Hän pyrkii 
myös vaikuttamaan, että kaupunki ottaisi myös Mankkaalla vieraslajien 
kitkemisessä entistä selkeämmän vastuun. Hän etsii myös entisenä nuor-
ten jalkapallovalmentaja keinoja, että urheilussa myös vähävaraisten per-
heiden lahjakkaat nuoret pääsisivät kilpavalmennukseen. 

Mikki Kauste on ainoa Mankkaalla asuva kaupunginvaltuutettu. Hän 
toivoo mankkaalaisten pitävän häneen aktiivisesti yhteyttä. Hänet tavoit-
taa sähköpostitse osoitteesta mikkikauste(at)gmail.com.

Mikillä on myös muusikkona edessä kiireinen kevät, kun Egotrippi läh-
tee 17 konsertin juhlakiertueelle maaliskuussa. Yhtyettä kuullaan mm. 
Helsingin Tavastia-klubilla, Viking Gabriellalla sekä Levin ja Saariselän 
hiihtokeskuksissa.                    Jukka Peltola


