
 Vallitukset
 9.11.2022

LEPPÄVAARA SIRPALEITA 
TUKIKOHTA XXIX: 1-2 ja 7 sekä Läkkitorin oja.

Sijainti. Leppävaaran keskustan tuntumassa, Molemmin puolin junanrataa.

Museovirasto
Tukikohta XXIX 1-2 ja 7

Museoviraston sivulla www.kyppi.fi vain Seuraavaa:
"Tukikohta XXIX:1 (Pohjois-Leppävaara)
Ensimmäisen maailmansodan aikainen linnoituslaite, jonka päälle on rakennettu talo 
pihamaineen. Kyseessä on ollut joko luola tai suurikokoinen yksittäinen suojahuone.
Luonti: 22.3.2007 Viimeisin muutos: 9.10.2013
YKJ P: 6680859 I: 3378786"

"Tukikohta XXIX:2 (Pohjois-Leppävaara)
Ensimmäisen maailmansodan aikainen linnoituslaite, jonka päälle on rakennettu talo 
pihamaineen. Kyseessä on ollut ilmeisesti suurikokoinen yksittäinen suojahuone.
Luonti: 22.3.2007 Viimeisin muutos: 22.3.2007
YKJ P: 6680891 I: 3378703"

"Tukikohta XXIX:7"
Ei mainintaa Museoviraston: "www.kyppi.fi" sivulla.

"Läkkitorin oja"
Ei mainintaa Museoviraston: "www.kyppi.fi" sivulla.

Muistiinpanot: Marraskuu 2022.
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Kartta Espoon kaupungin teknisen keskuksen 
julkaisussa “Maalinnoitus Espoossa” vuodelta 
1998. Tuossa on esitetty tukikohdan XXIX 
osien likimääräiset sijainnit. Läkkitorin kohdil-
la ollutta “ojaa” ei julkaisu käsittele.        ➡
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Esipuhe (muistiinpanot 8.11.2022)
Leppävaaran keskustan vieressä on Nupukivenkallion (XXIX:3) ja Granssinmäen (XXIX 4-

6) kohteet joiden selvitystä tehdessä tuli esille myös  nämä, tässä selvityksessä mukana ole-
vat osat linnoitteita. Katsoin paremmaksi selvitellä nämä erillään noista isommista kohteista.

XXIX:1
Kohteesta 1 (Punainen piste) ei taida olla mitään jäljellä. Museoviraston koordinaatit 

johtaa Ratsukadun pohjoispuolen rakennuksen viereen (Vanha Maantie 1). Tuolla kohdin ei 
tosiaankaan ole mitään mikä voisi olla säästynyt. 

1950-60 lukujen ilmakuvat ei tue ajatusta että, tuossa museoviraston koordinaattien koh-
dalla olisi suoja tai luola. Korkeintaan linnoitteeseen johtavan kulkureitin alkukohta. Tuo paik-
ka on jo mäen alla ja hyvin lähellä vanhan Turun maantien sijaintia. 

Noin 50m pohjoisempana on vuoden 
1950 ilmakuvassa varjo joka muistuttaa 
juoksuhautaa. Vuoden 1969 tarkem-
massa ilmakuvassa tuossa kohdin on 
talousrakennus. Nykyään se jää parkki-
hallin pohjoispuolella olevan katoksen 
kohdille. Ilmakuvista voi mielikuvista 
käyttäen löytää muitakin mahdollisia 
linnoitteiden osia. Liian pitkälle vietyjä 
päätelmiä ei kuitenkaan kannata netistä 
löytyvien ilmakuvien mukaan tehdä.

XXIX:2
Kohde 2 (vihreä piste) on myös 

jäänyt uudemman rakentamisen sekaan. 
Ilmakuvissa on kohteiden 1 ja 2 välillä 
jotain, mutta mitä. Liekö koordinaatit 
annettu vain suuntaa antavina. Tuki-
kohdan osan XXIX:3 eteläisimmät osat 
ulottuvat vain noin 20m päähän tuon 
kohteen 2 vihreän pisteen pohjoispuo-
lelle.
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Museoviraston koordinaatit 
osuvat Espoon karttapalvelun 
kantakartalle tuon punaisen 
pisteen kohdalle (XXIX:1). 
Tuossa kohtaa on rakennuk-
sen parkkihalli/pihakansi. ➡
Vastaavasti (XXIX:2) osuu 
koordinaatit rakennuksen itä-
päätyyn osoitteessa Vanha 
maantie 7. Vihreä täplä.

1950

Vuoden 1950 ilmakuvassa on jotain joka voisi liit-
tyä linnoitteisiin. Sijainti olisi Paikoitustalon pohjois-
puolella, taitaa olla nykyään jätekatos siinä kohdin.



XXIX:7
Kohdetta 7 ei mainita Museoviraston: "www.kyppi.fi" sivulla.
Tämä kohde on mukana Sirkku Laineen "Maalinnoitus Espoossa" kirjasessa. Siinä se on 

esitetty karttapiirroksessa. Kohde sijoittuu radan eteläpuolelle noin Linnatullinkadun ja 
Ratsukadun risteyksen kohdalle heti radan alituksen eteläpuolelle. Noin YKJ P: 6678900 I: 
2544940. Kirjasen mukaan ”Asema 7 jäi toteuttamatta.”

Ilmakuvissa on ollut vielä 1950-1972 peltojen keskellä oleva metsäsaareke. 1969-ilmaku-
vassa näkyy hyvin kaksi rakennusta mutta linnoitteisiin viittaavaa ei ole havaittavissa. Vuo-
den 1997 ilmakuvassa on metsäsaareke jäljellä mutta rakennukset jo poistuneet. 2001 ilma-
kuva onkin jo pelkkää työmaata ja radan alittava Ratsukatukin valmistumassa. Sijainti olisi 
toki oivallinen estämään liikennettä rataa pitkin.

Konalan Sanomien artikkeli ”Miten Konala linnoitettiin” vuodelta 1995, sisälsi venäläisen-
kartan jossa  näkyi linnoitemerkintä kohteen XXIX:7 kohdilla.
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Läkkitorin oja
Läkkitorin oja on antamani nimi-

tys tälle kohteelle. Kohde sijaitsi 
Läkkitorin länsi ja eteläpuolisten 
rakennusten kohdilla. 

Kiinnitin asiaan huomiota pe-
ruskarttaan 1932 piirretyn sakara-
viivan takia. Viiva on samanlainen 
kuin muuallakin kartassa vallihau-
toja kuvaava merkintä. Merkintä 
alkaa Lintuvaarantien risteyksen 
tuntumasta ja jatkuu Turuntien poh-
joislaitaa itää ja kääntyy sitten pel-
lon jälkeen koilliseen.

1943 ilmakuvassa näkyy saka-
ramainen pellon reuna. Noin 
säännöllisen sakaramaista ojaa ei 
kyllä minkään pellon päätteeksi 
tehdä. Kyse on siis jostain muusta.

1932 peruskartassa käytävä kääntyy 
pellon jälkeen koilliseen ja myös 1943 
ilmakuvasta voi hahmottaa selkeän ja 
säännöllisen sahalaitaisen varjostuman 
tuolla kohdin. 

Mistään julkaisusta en ole löytänyt 
mitään mainintaa tällä kohdin olleesta 
linnoitteesta. Oletan kyseessä olevan 
juoksuhauta. 

Loppukommentit
Näistä kohteista ei juuri tietoa 

löydy eikä valokuvia enää saa 
otettua. Kadonneita ovat.

9.11.2022 
Mikko Hakala
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Peruskartta 1932

Ilmakuva 1943

Kantakartta 2022


