
KEVÄTKOKOUS
ti 19.3.2019 klo 19.00

TERVETULOA!

Mankkaa-seuran kevätkokous järjestetään Väentuvalla (Vanhan-Mankkaankuja 2 A) 
tiistaina 19.3. klo 19.00. Kokouksessa

• käsitellään toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018
• vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Voit tutustua toimintakertomukseen jo etukäteen verkkosivuillamme
www.mankkaa-seura.fi

Kokouksen jälkeen Nygrannaksen kaava-alueen uuden luontoselvityksen 
toteuttanut Enviro Oy esittelee selvityksen keskeiset havainnot.

Uhanalaiset lajit ovat jatkuvasti lisääntyvä 
joukko yhä useammissa eliöryhmissä. 
Uhanalaistumista tulee torjua kaikessa 

kunnan toiminnassa. Se on osa kestävää ke-
hitystä. Luontotietous vähenee lisääntyvässä 
määrin. Lähimetsät tarjoavat asukkaille paikko-
ja, jossa heitä voidaan opastaa, opettaa ja ohja-
ta luonnon tuntemukseen.

Terveysmetsien tarve kasvaa, sillä kyse on ih-
misten terveydestä (mm. allergiat, astma, mie-
lenterveys) ja sen vaaliminen tulee aloittaa pie-
nestä pitäen. Kaavasuunnitelman alueella on 
päiväkoteja ja kouluja, jotka käyttävät lähimet-
siään eri tavoin ulkoiluun, virkistykseen ja ope-
tukseen. Niin on voitava tehdä myös jatkossa.

Korjatuilla ekologisilla yhteyksillä ja uusilla 
vihersilloilla voidaan pienelta osalta korjata 
laiminlyötyjä kulkureittejä. Samalla voidaan ko-
hentaa Mankkaan latuyhteyksiä keskuspuiston 
suuntaan.

Suomen luontotyyppien tila on jatkanut hei-
kentymistään viime vuosikymmenen aikana, 
ilmenee Suomen ympäristökeskusken (Syke, 
2018) tekemästä uhanalaisuusarvioinnista. 
Luonnon monimuotoisuus köyhtyy vääjäämät-
tä. Rakentaminen vain lisää vauhtia.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan palau-
tustekstissä kiinnitetään erityistä huomiota 
seuraaviin kohtiin: 4) asukasmäärätavoitteen 
vähentäminen, 6) alueen luontoselvityksen 
tarkistus otetaan huomioon kaavaehdotukses-

sa sekä 9) alueen suojeltavat luontokohteet ja 
niiden suojavyöhyke määritellään viher- tai eri-
tyisalueiksi. Muissakin palautteen ajatuksissa 
on kannatettavaa sisältöä.

Espoo mainostaa itseään kestävän kehityk-
sen kaupunkina. Nygrannaksen uuden kaa-
vasuunnitelman valmistelussa olisi nyt hyvä 
tilaisuus näyttää, mitä se käytännön arjessa 
ja hallinnon todellisuudessa on. Laadukkaita 
suunnittelijoita kyllä löytyy ja erinomaisia esi-

merkkejä Euroopasta.
Uuden kaavasuunnitelun avuksi on valmis-

tunut uusi luontoselvitys korvaamaan vanhen-
tunut (v. 2009). Nygrannaksen kaava-alueen 
luonto on muuttunut hyvin paljon kymmenes-
sä vuodessa. Sama kehitys tietenkin jatkuu. On-
kin hyvin tärkeää, että kaavoituksen taustalla 
on ajantasainen ja perusteellinen luontoselvi-
tys, jotta uhanalaisten ja harvinaisten eliölajien 
elinolot voidaan turvata.

Onhan myös olemassa 0-vaihtoehto, eli ei 
rakenneta mitään.

Uuden kaavasuunnittelun perustana on olta-
va se, että luonto ja ympäristö otetaan entistä 
paremmin huomioon espoolaisessa kaava-
suunnittelussa. Samalla voidaan korjata ja pai-
kata paremmin aiemmin tehtyjä laiminlyöntejä 
ja virheitä. Erityisesti Nygrannaksen kaavan 
suunnittelussa tulee ottaa huomioon nykyisten 
ja tulevien asiakkaiden tarpeet virkistävään ja 
terveelliseen lähiympäristöön monimuotoi-
sessa metsäluonnossa. Lisäksi uuden raken-
nuskannan tulee olla sopusoinnussa nykyisen 
pientalovaltaisen rakennuskannan kanssa.

Ismo Nuuja, biologi
Ari Malmio, arkkitehti

Nygrannaksen kaava-alueen uusi luontoselvitys

Perinteinen Pääsiäistapahtuma lapsille ja 
aikuisille järjestetään Makasiinilla
sunnuntaina 14.4. alkaen klo 12.
Seuraa tiedotustamme tapahtumasta!

Perinteinen
pääsiäistapahtuma

Lukupuro.
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Puheenjohtajalta

Nygrannaksen kaava-alueen luontoarvot nyt valokeilassa

Nygrannaksen asemakaavahanke nytkähti toivottavasti 
eteenpäin, kun alueen käsittävä entistä kattavampi luonto-
selvitys valmistui tammikuussa. Sen laati Enviro Oy Espoon 

kaupungin tilauksesta. Varsinkin Lukukalliolta sekä Nygrannaksen-
tien ja Kehä II:n välisestä metsiköstä löytyi aiempaa runsaammin 
mm. lepakoiden ja liito-oravien pesimäalueita sekä suojeltavia 
sammalkasvustoja ja metsiköitä. Löydät tästä lehdestä Mankkaalla 
asuvien biologi Ismo Nuujan ja arkkitehti Ari Malmion artikke-
lin luontoarvojen merkityksestä asukkaiden hyvinvoinnille, mikä 
vaatii yhä parempaa kaavoitusta. Olemme myös kutsuneet Esa 
Lammin Enviro Oy:stä ja Ismo Nuujan kertomaan luontoselvityk-
sen tuloksista yhdistyksen kevätkokouksen ”jatkoille” 19.3.2019. 
Kokous alkaa klo 19 Mankkaan Väentuvalla. Tule kuulemaan ja kes-
kustelemaan todella tärkeästä aiheesta. Tilaisuus on avoin kaikille 
mankkaalaisille!

Tätä kirjoittaessani en vielä tiedä, milloin kaavoittajat ryhtyvät 
laatimaan uutta ehdotusta kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja 
millä tavoin he aikovat ottaa uuden luontoselvityksen löydökset 
siinä huomioon.

Tiernapojat päättivät toimintavuotemme
Mankkaa-seuran toimintavuosi päättyi adventtisunnuntaina 
2.12.2018. Makasiinissa kuultiin Jousenkaaren koulun musiikkiluo-
kan oppilaitten esittämä Tiernapojat-kuvaelma sekä Mankkaan-
portin liiketalossa toimivan musiikkikoulu Orbinskin eri-ikäisten 
oppilaitten soittamia jouluaiheisia ja muita musiikkikappaleita. 
Herkullisen joululeivonnaisbuffetin ja ulkona grillatut makkarat 
tarjosivat Mankkaan koulun 8 D luokan oppilaat vanhempineen. 
Buffetin tuotot ja esiintymispalkkio rahoittivat 8 D luokan ja mu-
siikkiluokan tulevien leirikoulujen kuluja. Tarjolla oli myös Nuurti-

lan sisarusten valmistamia jouluisia havupalloja 
ja -kransseja. Joulupukkikin kunnioitti tilai-

suutta läsnäolollaan. Lämpimistä tunnelmis-
ta nauttivat arviolta 250 lasta ja aikuista. 

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 
Väentuvalla 23.10.2018 klo 19. Kokous va-

litsi allekirjottaneen jatkamaan yhdistyksen 
puheenjohtajana. Johtokunnan jätti Raija 

Lumme. Lämpimät kiitokset Raijalle 
monen vuoden työstä mankkaalais-
ten hyväksi! Uusia jäseniä valittiin 

kaksi; Jaana Kauppila ja Ari Malmio. Toiminnantarkastajaksi va-
littiin Kirsi Ojala ja varalle Tuomo Kangas, molemmat uudelleen. 
Kokous hyväksyi myös johtokunnan esittämät toimintasuunni-
telman ja budjetin. Henkilöjäsenmaksuksi määrättiin entinen eli 
10 euroa. Kokouksen jälkeen eläinlääkäri Riina Larmela (Eläinkli-
nikkaa Livet, Sinimäki) piti mielenkiintoisen alustuksen koirien ja 
kissojen hammashoidosta. Johtokunta järjestäytyi tammikuun 15 
päivänä 2019 pidetyssä kokouksessa. Varapuheenjohtajana jatkaa 
Irene Hyyppä, sihteerinä Hannu Kyrölä, rahastonhoitajana Riitta 
Koskinen sekä työryhmien vetäjinä Irene Hyyppä (asukas ja kult-
tuuri) Raimo Keskinen (tiedotus ja Mankkaan Uutisten päätoi-
mittaja) sekä Juhani Vähäaho (kaavoitus ja liikenne). Työryhmien 
jäsenet löytyvät verkkosivuiltamme. 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään Väentuval-
la tiistaina 19.3.2019 klo 19. Esillä on mm. viime vuoden tilinpää-
tös, mikä osoittaa reilun 3200 euron ylijäämää. Kiitän vielä kerran 
jäseniämme heidän vapaaehtoisesti maksamista ylimääräisistä 
jäsenmaksuista! Löydät johtokunnan toimintakertomuksen jo nyt 
verkkosivuiltamme www.mankkaa-seura.fi ja tarkemman kokous-
kutsun tästä lehdestä. Kokouksen jälkeen perehdymme siis Enviro 
Oy:n luontoselvitykseen. Tilaisuus on avoin kaikille mankkaalaisil-
le. Tervetuloa!

Hyvä jäsenemme! Saat tai olet jo saanut jäsenmaksukirjeen. 
Toivon hartaasti, että olet taas kympillä tai suuremmalla summalla 
mukana tukemassa toimintaamme.

Liity Mankkaa-Seuran jäseneksi
Hyvä mankkaalainen! Liitythän kympillä jäseneksemme. Se käy 
vaivattomimmin verkkosivuillamme www.mankkaa-seura.fi tai 
LKV Prima Kiinteistöjen toimistossa (Mankkaanportin ostoskes-
kus). Liittyä voit myös maksamalla 10 euron jäsenmaksun seuran 
tilille. Muistathan listätä viitetiedoksi nimesi ja osoitteesi jäsenre-
kisteriämme varten.

Maksun saaja:
Mankkaa-Seura ry
Tilinumero:
FI16 1215 3000 1317 58

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



Avoinna arkisin klo 8.00 - 20.00
Lisätietoja ja ajanvaraus: www.elainklinikkalivet.�

Puhelin: 09 348 9100. Osoite: Sinimäentie 6, 02630 Espoo

Eläinklinikka Livet on uusi kotimainen ja eläin- 
lääkärien omistama eläinlääkäriasema Espoossa. 
Tarjoamme ystävällistä, asiantuntevaa ja laaja- 
alaista palvelua hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Tervetuloa asiakkaaksemme!

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 Uutisia, 52. vuosikerta   JULKAISIJA: Mankkaa-seura ry   •   www.mankkaa-seura.fi
ULKOASU: Topteam IT Oy   •   PAINO: Karprint 1/2019   •   PAINOS: 3 500 kpl   •  https://www.facebook.com/mankkaaseurauusi/

Ruotsin vanhat maalait määräsivät, että 
valtakunnan jokaisen miehen säätyyn 
ja asemaan katsomatta tuli osallistua 

susijahtiin. Jokaisen talollisen tuli myös hank-
kia neljä kyynärää (n. 2,4 m) pitkä susiverkko. 
Vuoden 1746 Espoon syyskäräjillä Uudenmaan 
ja Hämeen läänin maaherra Gustaf Gylleborg 
vaati espoolaisia rakentamaan sudenkuoppia 
ja susitarhoja. Vain muutamaa vuotta myöhem-
min Espooseen olikin rakennettu kaksi susitar-
haa, joista toinen sijaitsi Kilon kartanon mailla 
ja toinen nykyisen Mankkaan alueella.

Susitarha oli parin metrin pituisista puunran-
goista rakennettu umpinainen, sisäänpäin kal-
lellaan oleva aitaus. Sisäänkäyntinä oli yleensä 
portti, joka sulkeutui siitä kuljettaessa.  Syöttinä 
tarhassa  oli tavallisesti kuolleiden kotieläinten 
raatoja.  Joskus käytettiin myös eläviä syöttejä. 
”Sudelle käytetään koiraa, joka on olewa pikka-
rainen willa-koira tuuhealla turkilla…tahi por-
sas eli ankka, mahdollisimman äänekäs.”

Tarhojen rakentamisen lisäksi talolliset vel-
voitettiin osallistumaan myös susitarhojen 
vuoroittaiseen valvontaan. Koska susitarhojen 

ylläpitäminen ja valvonta rasittivat talollisten 
toimeentuloa, nämä usein laiminlöivät velvolli-
suutensa - ja joutuivat Espoon käräjille.

Espoossakin oli jo 1600-luvulta lähtien valit-
tu käräjillä jahtivoudit, joiden tehtäviin kuului 
susijahtien järjestäminen. Palkkiokseen he sai-
vat kapan (n. 5.litraa) viljaa kultakin tilalta. Jah-
tivoudeiksi valitut talolliset palkkasivat usein 
renkejään tai muita alustalaisia hoitamaan vou-
din tehtäviä. 

Susijahteihin kokoonnuttiin kylittäin kansan-
juhlatunnelmissa. Jo useita päiviä aikaisemmin 
sudet olivat kaikonneet kauas jahtiin kokoon-
tuneen ja paloviinan voimalla remuavan ja ym-
päriinsä ammuskelevan miesjoukon edeltä. 

Susitarhoista ja –kuopista, jahtivoudeis-
ta sekä susijahdeista luovuttiin vähitellen 
1800-luvulla. Tehokkaimmiksi pyyntikeinoiksi 
tulivat metsästäjille maksettavat tapporahat.  
Sudesta se oli aluksi 2 hopeataalaria ja myö-
hemmin pitäjän jokaisen talollisen tuli maksaa 
sudenkaatajalle 2 kopeekkaa ja torpparin 1 ko-
peekka.

Tänään mankkaalaisten ei enää tarvitse mak-

Maanmittari Fredrik Johan Fonseen laati  Espoon pitäjänkertomuksen vuonna 1752. Sen mukaan pitäjässä 
esiintyi ”metsäneläimistä karhu, susi, kettu, ilves, jänis, näätä ja hirvi. Hirvikantaa vähentävät sudet.” Ne ai-
heuttivatkin huomattavia vahinkoja karjalle ja kotieläimille sekä herättivät kauhua väestön parissa.

SUDENPYYNTIÄ MANKKAALLA

050 357 9335
www.larassecret.fi
ARK 11-18, LA 11-15

Palveleva alusasujen erikoisliike
Mankkaantie 2-4, Espoo 

SEURAA 
SOMESSA JA
KOTISIVULLA

LIIVINVAIHTOVIIKOT!
“Liivitohtori”

palvelee Mankkaalla

saat 10€ hyvityksen 
kun tuot vanhat liivisi meille
ja ostat 
uudet normaalihintaiset liivit. 
 
1 hyvitys/puhtaista, ehjistä liiveistä, 
ei voi vaihtaa rahaksi. 
Voimassa 30.3.asti. 
Käytetyt liivit viedään 
hyväntekeväisyyteen.

Mankkaan susitarha (warggård) sijaitsi ny-
kyisen Kruununtie 25 pohjoispuolella Klovin 
alueella. Maanmittari Fredrik Johan Fonseenin  
Espoon pitäjän kartta vuodelta 1750. Kuva: 
vanhakartta.fi

saa kaatopalkkiota sudesta. Viimeinen susiha-
vainto tosin tehtiin viime helmikuun 15. päivä-
nä, jolloin yksinäisen hukan nähtiin vaeltelevan 
mm Kilossa ja Kauniaisissa. Yleisimmät riista-
eläimet Mankkaalla ovat valkohäntäpeurat ja 
metsäkauriit sekä vahinkoeläimistä citykani.

Markku Melkko

Tervetuloa 
maistamaan
itse valmistettua 
ruokaa ja aitoja 
hot wingsejä.

Mankkaantie 6
p. 09 5021 966
www.chilis.fi

ma-to
pe
la-su

10.30-20.00
10.30-21.00
12.00-20.00


