
Tule tallentamaan Mankkaan miljöötä ja 
asukkaiden elämää tulevia sukupolvia 
varten! Mankkaa Seura kutsuu kaikkia 

alueemme asukkaita osallistumaan valoku-
vauskilpailuun teemana ”Minun Mankkaani”. 
Kilpailu alkoi 5. lokakuuta 2019 ja päättyy 15. 
syyskuuta 2020.

Kuvaaja voi osallistua kilpailuun 1-3:lla itse 
otetulla kuvalla. Niiden tulee olla paperikopi-
oita suuruudeltaan 10x15 cm (kymppikuva), 
joihin on merkitty kuvausaika, -paikka sekä 
kuvaajan yhteystiedot.

Kymmenen parasta kuvaa palkitaan! Pal-
kintolautakunnan puheenjohtajana toimii 
tunnettu mankkaalainen valokuvaaja Mauritz 
Hellström.

Kilpailukuvat vastaanottaa Markku Melkko, 
Vanhan-Mankkaankuja 1 D 1. Mankkaa-seura 
varaa itselleen oikeuden käyttää kilpailuun il-
moitettuja kuvia.

Kuvia voi lähettää myös sähköpostitse:
markku.melkko@saunalahti.fi

Lisätietoja kilpailusta seuran verkkosivuilla:
www.mankkaa-seura.fi

Valokuvakilpailu
-  M a n k k a a  k u v i k s i

Tapiola Golf on viihtyisä ja mukava alue pelailla golffia tai käydä ul-
koilemassa kesällä ja talvella. Lämmin kesäilta Tapiola golf -alueella 
kuluu kävellen tai talvella kenttäalueella on mahdollisuus harrastaa 

hiihtoa. Toki lunta ei ole sitten viime kevään näkynyt Mankkaan alueella. 
Harjoitusalue, joka on klubirakennuksen vieressä on ollut ymmärtääkseni 
auki lähes läpi talven.

Golfharrastajalle Tapiola Golf tarjoaa hyvät puitteet harrastaa peliä ni-
meltä golf ja meille mankkaalaisille se on ”takapihalla.” Golf-kentän alu-
eella on hyvät puitteet käydä harjoittelemassa lyöntejä rangella ja kah-
della lähipeliharjoitusalueella. Kenttä itsessään tarjoaa mahdollisuuden 
ja haasteet niin aloittelijalle kuin pidempään peliä harrastaneelle golffa-
rille. Kenttä tarjoaa pelaajalle erilaisia haasteita ja väyliä on mahdollisuus 
taitotasosta riippuen lähestyä eri tavoin. Aloittelijan näkökulmasta kenttä 
on antaa sopivasti anteeksi ja kenttäalueella ei ole liikaa vesiesteitä tai 
muitakaan esteitä pallojen hukkaamiseksi.

Tapiola Golf on tarjoaa viihtyisän paikan, jossa tavata ystäviä ja kaverei-
ta. Klubirakennuksen ravintola-alue tarjoaa terassin kera hyvät puitteet 
ajanviettoon perheen, ystävien ja kaverien kanssa.

Jussi Aho

Perinteisessä Mankkaa Seuran pääsiäistapahtumassa on luvassa pääsiäismunien 
etsintää heinäsuovasta, puffetti ja muuta ohjelmaa. Tarja Nuurtila myy pääsiäis-
koreja, niihin käteismaksu. Tervetuloa mukaan!

Pääsiäistapahtuma
su 5.4.2020 klo 13-15 / Mankkaan makasiini

TERVETULOA YHDISYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN
tiistaina 17.3.2020 Mankkaan väentuvalla alkaen klo 19.00.

Käsiteltävät asiat:
• Johtokunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019
• Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

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

Kokouksen jatkoilla keskustellaan Lukukallion tulevaisuudesta sekä 
mahdollisen Mankkaan nuorten oman konsertin järjestämisestä.

Pullakahvitarjoilu.

KOKOUSKUTSU
ti 17.3.2020 klo 19.00

TERVETULOA!

Harrasta tai ulkoile Mankkaalla
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Puheenjohtajalta

Uusia kasvoja seuran johtokuntaan

Oli mieluisaa havaita, että niin monet mankkaalaiset taas 
kerran aloittivat joulun vieton Mankkaan Makasiinissa. Yh-
distyksemme Adventtitapahtuma 3.12.2019 oli tunnelmal-

linen. Tiernapojat vierailivat entiseen tapaan Jousenkaaren koulusta 
ja Mankkaanpuron koulun oppilasryhmä lauloi tuttuja joululauluja. 
Mankkaan koulun 9D-luokan buffetti oli jouluisen herkullinen ja op-
pilaiden ulkomaille suuntautuvan luokkaretken matkakassa karttui. 
Nuurtilan sisarusten upeita havupalloja ja joulukransseja oli tarjolla. 
Joulupukki jututti perheiden pienimpiä.

Yhdistyksen syyskokouksessa 15.10.2019 yhdistyksen johtokunta 
osin uusiutui. Varapuheenjohtaja Irene Hyyppä jätti johtokunnan 
useiden erittäin aktiivisten vuosien jälkeen. Nyyh, mutta yhdistys 
kiittää! Johtokuntaan kokous valitsi kaksi uutta nuoremman polven 
jäsentä, Cissi Lindbergin ja Jussi Ahon. Uskon, että he tuovat toi-
mintaamme uutta potkua. Tammikuun järjestäytymiskokouksessa 
Cissi valittiin myös asukas- ja kulttuurityöryhmän vetäjäksi. Raimo 
Keskinen johtaa edelleen tiedotustyöryhmää ja toimii Mankkaan 
Uutisten päätoimittajana, ja Juhani Vähäaho kaavoitus- ja liikenne-
työryhmää. Näet johtokunnan tarkemman työnjaon verkkosivuil-
lamme www.mankkaa-seura.fi.

Lukukallion tulevaisuus askarruttaa 
Niinkuin muistetaan, parisen vuotta sitten kaupunkisuunnittelulau-
takunta ei hyväksynyt luonnonkauniin Lukukallion kaavoittamista 
kerrostalotuotantoon. Päätökseen vaikutti meidän mankkaalaisten 
voimakas vastarinta. Sittemmin hankkeesta ei ole kuulunut mitään. 
Monia mankkaalaisia on kuitenkin askarruttanut, että millä tavalla 

Lukukallion luonto- ja virkistysarvoja voitaisiin 
vaalia entistä paremmin. Samalla Espoon 

päättäjille menisi yhä tehokkaammin 
viesti, ettei aluetta tulisi kaavoittaa 
asuntotuotantoon tulevaisuudessa-
kaan. Virkistyskohteena Lukukallion 

merkitys on joka tapauksessa suuri ja 
kohoaa, kun Suurpellon asukasluku kas-

vaa. Sieltähän on Lukusolmun kautta 
ihan sopivan mittainen kävely-

matka Lukukallion laelle. Mutta 
mitä voisimme yhdessä tehdä 
virkistyskäytön lisäämiseksi en-

tisestään?
Tule mukaan kehittämään Lukukalliota. Kerro ideoistasi faceboo-

kissa osoitteessa mankkaaseurauusi. Tai lähetä sähköpostia johto-
kunnan jäsen Ari Malmiolle osoitteeseen:
ari.malmio@arkkitehtitoimisto-malmio.fi.

Mankkaan nuorille musiikintekijöille oma konsertti?
Tiedän, että Mankkaallakin asuu useita nuoria, jotka opiskelevat tai 
muuten aktiivisesti harrastavat popmusiikin ja klasarin esittämis-
tä. Ajatuksemme on, että mahdollisimman monet heistä saataisiin 
koottua yhteen mankkaalaisten nuorten omaan konserttiin esi-
merkiksi kahden vuoden välein. Parikin hyvää esiintymispaikkaa on 
ehkä tarjolla. Yhdistyksemme voi tukea opiskelijoita ja harrastajia 
stipendeillä sekä kaikki mankkaalaiset pääsylippuja ostamalla. Mu-
siikintekijöitä konsertissa voivat siis olla laulajat, lauluyhtyeet, soit-
tajat, soitinyhtyeet sekä poppia esittävät bändit.

Nuori mankkaalainen musiikintekijä, tule mukaan tekemään 
omaa konserttia. Kerro itsestäsi tai yhtyeestäsi facebookissa tai lä-
hetä sähköpostia johtokunnan jäsen Cissi Lindbergille osoitteeseen 
cissi.lindberg@primalkv.com. Jos saamme riittävästi ohjelmaa, niin 
yhdistys järjestää ensimmäisen konsertin vielä kuluvan vuoden ai-
kana.

Lukukalliosta ja konsertista keskustellaan myös kevätkokouk-
semme jatkoilla. Tule siis mukaan kehittämään toimintaamme. 
Kokous alkaa Väentuvalla 16.3.2020 klo 19. Kaikki mankkaalai-
set, myös ei-jäsenet ovat tervetulleita keskustelemaan ja pulla-
kahville.

VIELÄ MUISTUTUS! JÄSEN, SAAT JÄSENMAKSULASKUN PIAN POSTI-
LAATIKKOOSI. MAKSATHAN TAAS KYMPIN JA TUET TOIMINTAAMME!

UUSI JÄSEN! TULE SINÄKIN KYMPILLÄ MUKAAN. MAKSA MANKKAA-
SEURA RY:N TILILLE  FI16 1215 3000 1317 58 JA ILMOITA VIESTIKEN-
TÄSSÄ NIMESI JA POSTIOSOITTEESI.

 Kevätterveisin,

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



Hiushuone Unelmia
Torpparintie 1, 02180 Espoo
045 251 2979 
www.hiushuoneunelmia.fi

Lämminhenkinen, viihtyisä ja 
rauhallinen koko perheen 

kampaamo-parturi ja 
ekokampaamo Mankkaalla.

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

Tervetuloa 
maistamaan
itse valmistettua 
ruokaa ja aitoja 
hot wingsejä.

Lara´s Secret

TOHTORI
RLIIVI

LIIVINVAIHTOVIIKOT!

“Liivitohtori”
palvelee Mankkaalla

Tuo vanhat liivisi meille, saat 10€ 
hyvityksen ostaessasi uudet normaali-

hintaiset liivit. 
1 hyvitys/puhtaista, ehjistä liiveistä, 

ei voi vaihtaa rahaksi, yksi hyvitys/asiakas.
 Voimassa 31.3. asti. 

Käytetyt liivit viedään hyväntekeväisyyteen.

Alus-ja uima-asuja, 
jooga-ja tanssiasusteita, yöasuja

Alusasujen erikoisliike 
Espoon Mankkaalla

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

Palveleva alusasujen erikoisliike
Mankkaantie 2-4, Espoo 

SEURAA 
SOMESSA JA
KOTISIVULLA

Mankkaantie 24
Puh. 050 928 2191

Avoinna:
ti - pe klo 12-17

www.kallenpaja.fi

Design-linnunpöntöt, 
lintulaudat ja muut 

puutuotteet.
Tutustu verkossa
tai tule käymään!

Mankkaan päiväkodin laajennus- ja peruskorjaushanke aloitetaan 
huhtikuun aikana. Laajennus sijoittuu Vanhan-Mankkaan kar-
tanonmäen koillisosaan. Nykyinen, vuonna 1982 valmistunut 

päiväkotirakennus peruskorjataan ja liitetään uudisrakennukseen yhdeksi 
kokonaisuudeks. Tavoitteina on, että uudisrakennuksen käyttöönotto ta-
pahtuisi syksyllä 2021 ja vanhan päiväkodin peruskorjaus valmistuisi syk-
syyn 2022 mennessä. Hankkeen kustannusarvio on 6,35 milj.€.

Keski-Mankkaan päiväkoti lopetti toimintansa
Monen mankkaalaisen ja etenkin juhanilalaisen  tuntema ja vuonna 
1969  toimintansa aloittanut Keski-Mankkaan päiväkoti Kokinkyläntien 
varressa sulki ovensa kesällä 2019. Espoon kaupunki on käynnistänyt 
hankkeen omistamansa  vuodelta 1947 peräisin olevan aikakaudelle 
tyypillisen harjakattoisen asuinrakennuksen suojelemiseksi. Tavoittee-
na on muuttaa rakennuksen ympäristö lähivirkistysalueeksi sekä tur-
vata liito-oravien kulkureitit.

LUKUKALLION TULEVAISUUDESTA kirjoittaa puheenjohtaja palstal-
laan tässä lehdessä.

ESPOON kaavoituskatsaus 2020 löytyy www.espoo.fi -sivuilta hake-
malla nimellä ”Espoon kaavoituskatsaus 2020”.

Markku Melkko
Laajempi artikkeli kuvineen seuran verkkosivuilla: www.mankkaa-seura.fi

Mankkaan päiväkoti laajenee



PRIMA Kiinteistöt Oy LKV [A]  QE  Mankkaantie 2-4, 02180 ESPOO m 09-4520700 
Munkkiniemen puistotie 3A1, 00330 HELSINKI m 09-45207010     myynti@primalkv.com      www.primalkv.com

RAIMO SAARNIA
Toimitusjohtaja, DI 
(Rakennustekniikka) 
050 501 7352
raimo.saarnia@regit.fi

RIIKKA PFITZNER-SAARNIA
Myyntipäällikkö, 
Vastaava hoitaja, LKV 
040 502 2171
riikka.saarnia@primalkv.com

KARI RANDÉN
Kiinteistönvälittäjä, LKV 
0400 531 231
kari.randen@primalkv.com

KIRSI APAJALAHTI-PLYHM
Kiinteistönvälittäjä, LKV 
050 343 4475
kirsi.apajalahti-plyhm@
primalkv.com

CISSI LINDBERG
Asuntomyyjä, KiAT
0400 399 608
cissi.lindberg@primalkv.
com

Mankkaan Uutisia, 53. vuosikerta   JULKAISIJA: Mankkaa-seura ry   •   www.mankkaa-seura.fi
ULKOASU: Topteam IT Oy   •   PAINO: Karprint 1/2020   •   PAINOS: 3 500 kpl   •  https://www.facebook.com/mankkaaseurauusi/

Kuluneen syksyn ja talven aikana moni 
Juhannusmäessä asuva on joutunut tul-
vavesien saartamaksi. Rankkasateet sekä 

meriveden nousu ovat nostattaneet jälleen 
Gräsanojan vedet Mankkaanlaaksontielle ja 
sen ympäristöön. Syynä ovat kaupunkiraken-
teen tiivistyminen ja asfaltoitujen alueiden kasvu 
Mankkaalla ja Suurpellossa, mikä on lisännyt hu-
levesien määrää. Espoon kaupunki onkin aloit-
tanut Gräsanojan vesistön tulvasuojelu-ja kun-
nostussuunnittelun ongelmien ratkaisemiseksi. 
Keinoiksi on kaavailtu mm hulevesien hallintaa 
ja viivytystä valuma-alueilla, alajuoksun purouo-
man raivaamista sekä teiden korottamista.

Gräsanjoen vesistön valuma–alue on 26 ne-

liökilometriä. Se on Espoon suurimpia kaupun-
kipuroja. Vesistön läntinen haara, Lukupuro 
saa alkunsa Peuramäen ja Sepänkylän alueelta. 
Suurpellossa siihen laskee Kuurinniitystä alkava 
Henttaanpuro. Alueen rakentamisen yhteydessä 
mm Lukupuron yläjuoksua putkitettiin 400 m:n 
matkalta. Lindokyanin purolehto Lukupuron 
varressa Jerkissä tuhoutui Kehä II:n ja kevyenlii-
kenteen väylän rakentamisen seurauksena.

Vesistön itäinen haara eli Mankkaaanpuro 
alkaa Keran alueelta. Puroa on putkitettu Kilon 
sekä alempana Mankkaanpuron koulun luona. 
Samalla vanha koskialue ja myllypaikka on tu-
hottu rakentamalla puroon liian korkea tierum-
pu ja keinotekoinen putous.

Mankkaalla virtaavat vedet

Soraa kärrätään talkooväen voimin Lukupuroon 
kutupaikkojen kunnostamista varten syksyllä 2016. 
Kuva: Virtavesien hoitoyhdistys ry.

Mankkaan virtavesissä kalastettiin vuosisato-
jen ajan. Puroihin ja tulvaniityille nousi keväisin 
kutemaan runsaasti haukia ja särkikaloja. Saaliik-
si saatiin jopa nahkiaisia. Vesistön tila heikkeni 
jyrkästi 1950- 70-luvuilla Mankkaan kaatopaikal-
ta ja Orionin tehtailta laskettujen jätevesien vai-
kutuksesta. Gräsanpuron alajuoksun väri saattoi 
vaihdella punaisesta vihreään. Tilanne korjaan-
tui vähitellen jätekuormituksen loputtua.

Tänään on Lukupurosta muodostunut mer-
kittävä meritaimenen kutualue. Virtavesien 
hoitoyhdistys ry aloitti taimenien istutuksen 
Henttaanpuroon vuonna 2000. Seuraavalla 
vuosikymmenellä yhdistys jatkoi Lukupuron 
alajuoksun kunnostusta talkoovoimin. Espoon 
kaupungin ympäristökeskus on vastannut ma-
teriaalikustannuksista. Purouomaa on raivattu 
esteistä. Sinne on vuosittain kipattu 40 tonnia 
kiviä ja soraa taimenien kutu- ja suojapaikkoja 
varten. Koekalastuksissa poikastiheyden on ha-
vaittu kasvaneen huomattavasti.

Taimenen kutua Lukupuron sorapohjaisissa 
virtapaikoissa voi varmimmin seurata öisin otsa-
lampun avulla loka-marraskuussa.

Luonnonvaraiset meritaimenet ovat äärim-
mäisen uhanalaisia. Niinpä kaikenlainen ka-
lastus on kielletty koko Gräsänojan vesistössä 
Lukupuro mukaan lukien.

Markku Melkko


