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LEPPÄVAARA KIRJASTONMÄKI (Nupukivenkallio)
TUKIKOHTA XXIX:3

Sijainti. Vanhan maantien pohjoispuolella Lintuvaarantien ja Ammattikorkeakoulun välisellä 
mäellä. Pohjoisen puolella on jäähalli.

Museovirasto
Tukikohta XXIX:3  (Pohjois-Leppävaara)

Museoviraston sivulla www.kyppi.fi yleiskuvaus kohteesta: “Ensimmäisen maailmansodan 
aikainen puolustusasema. Rakennusajankohta 1915-1918. Kallioon louhittuja ja maahan 
kaivettuja taistelu- ja yhdyshautoja, jotka on tuettu muuratuilla kivillä sekä betonilla. 
Taisteluhautaa 70 m.

Kivestä ja betonista tehtyjä konekivääri- ja tähystysasemia, yksi avoin valonheittimen 
asema, betonista ja hirsistä rakennettuja suojahuoneita, joista muutamien betonikatot ovat 
säilyneet ehyinä. Yksi kallioon louhittu keskeneräiseksi jäänyt, 10 m pitkä luola sekä kohteen 
keskiosaan suunniteltu luola, josta on valmistunut vain sisäänkäynneille johtavat syvät rotkot. 
Puolustusaseman keskellä on avoin ilmeisesti kenttätykille tarkoitettu tuliasema, jonka 
ampumasektori on lounaan suuntaan. Puolustusaseman koillisreunalla on idän suuntaan 
tulittava sivustatuliasema eli kaponieeri, joka suunniteltu kahdelle erillisissä tuliasemissa 
oleville tykeille tai konekivääreille. Kaponieerin asemat on kaivettu maahan ja ne ovat olleet 
hirsillä ja osin betonilla tuettuja.”

Valokuvat 21.9.1991, 23.4.2022, 3.11.2022 ja 17.11.2022
Muistiinpanot ja kuvatekstit marraskuu 2022

Esipuhe
Olen kutsunut tätä mäkeä Kirjaston-

mäeksi koska se oli kartoilla nimeämätön 
vielä 1990-luvulla kun kävin ottamassa 
kuvia ja tein muistiinpanoja. Nimi “Nupu-
kivenkallio” on tullut karttoihin vasta tällä 
vuosituhannella. Kirjasto oli mäen länsi-
puolella. Kirjasto oli Laurea ammattikor-
keakoulun lännen puoleisin rakennus jos-
sa nykyään Kelloseppäkoulu. Laurean pai-
kalla oli 1990-luvulla Kauppaoppilaitos  ja 
Työväenopisto.

Mäen linnoitteet on pääsääntöisesti säi-
lyneet hyvin. Vain mäen kaakkois- ja 
etelälaidalla on kadonneita varustuksia. 
Keskeneräisyyttä on paljon mutta vastaa-
vasti runsaasti säilyneitä katettua linnoit-
teiden osia ja muutakin kuin linnoitteita.

! 1!

Kartta Espoon kaupungin teknisen 
keskuksen julkaisusta “Maalinnoitus 
Espoossa” vuodelta 1998. Tuossa on 
esitetty tukikohdan XXIX osien 
likimääräiset sijainnit. ⬇



1. KOILLISLAITA sivu 3.
2. POHJOISET VARUSTUKSET sivu 10.
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︎⬆ Havaisemani käytäväverkosto ja rakenteet vuoden 2022 kantakartan päälle laitettuna.

1.

2.

3.
4.

5.

6.



KOILLISLAITA

Mäellä on keskeisen sijaintinsa takia muu-
takin historiaa kuin linnoitteet. Tästä syystä 
kohde ei ole selkeä ja helposti selitettävä ko-
konaisuus, mutta yritetään.

Mäen koillislaidalle johtaa Kivenhakkaa-
jankujan päästä käytävä. Lyhyen käytävän 
jälkeen ollaan risteyksessä. Suoraan eteen-
päin jatkuu luolalle L1 johtava käytävä. Va-
semmalle (etelään) kääntyy käytävä mäen 
kaakkoisnurkan ja keskiosan varustuksiin. 
Oikealle (luoteeseen) lähtevä käytävä alkaa 
nousemaan mäen pohjoisosan kallion päälle.
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Kivenhakkaajankujan päästä mäelle saapuva 
käytävä. Suoraan eteenpäin jatkuu väylä luolalle 
L1.

Etelään johtava käytävä. Runsaan 10m päästä 
kääntyy täyttynyt käytävä oikealle, se johtaa 

suojalle S1.

⬇ Mäen pohjoispäähän nouseva käytävä on hy-
vin pyöristynyt mutta selkeästi havaittavissa.

⬋

⬅

71

72 77



Suoja S1
Kivenhakkaajankujan käytävältä etelään noin 10m päästä kääntyy suojalle S1 johta-

va täyttynyt käytävä. Suojan on ylärinteen puolella ja pelkästään maapenkkojen kes-
kellä oleva kuoppa. Suojan koko on ollut noin 2mx3m. Mitään seinärakenteita ei ole 
näkyvissä. On siis oikeastaan vain arvailujen varassa mitä tässä on ollut.

! 4!

⬆ Suojalle S1 johtava käytävä.

⬇ Suoja S1 on vain pelkkä maavalinen kuoppa.

246

250
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322

80

⬆ Luolalle L1 johtava käytävä.

⬅
Luolan L1 suuaukko. Hankea pitkin pääsee 
aukon suulle, kun varovasti menee. Kesäai-
kaan saattaa vaatia kumisaappaita.
Tämä on mäen ainoa luola jota on ehditty 
kaivamaan. Muissa on vain saapumiskäy-
tävät. Espoon inventoinnissa 1998 maini-
taan ”Keskeneräinen luola, jonka pituus on 
noin 10m. Yhteys läntiseen yhdyshautaan on 
puhkaisematta.
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313

83
⬆ Luola L1. Onkohan koskaan kuivana, jotta pääsisi tutustumaan sisälle.

⬇ Luolan L1 sisäänkäynnin syvä kuilu on aidattu turvallisuus syistä.



T1 ja T2
Lähdettäessä nousemaan Kivenhakkaajankujan kohdilta luoteeseen, tulee ensin vastaan 
korkeat maavallit ja niiden välistä pohjoiseen johtavat käytävät. Tässä kohtaa on tuliasemat T1 
ja T2 tai sitten kaponieeri.

Linnoitteiden varustuksiin kuului kookkaita sivustatulta ampuvia tuliasemia, kaponieerejä. Ne 
sijoitettiin linnoitemäkien taustalle. Kaponieerit on sijoitettu maastoon siten, että ne ampuivat 
sivutulta vihollisen etenemisreitille. Normaalisti kaponieeri on katettu pomminkestävä.

T1 ja T2 muistuttavat sijoitukseltaan ja tiloiltaan kaponieeriä mutta ne ei ole katettuja. Vain 
etuseinä on betoninen. Onko rakentaminen jäänyt kesken vai onko täällä ollut kevyemmät 
hirsiset suojat ampumapaikkojen takana. Ampuma-aukkojen sivuosan päällä on hieman betonia 
joka viittaisi betonikatteeseen. Aseman pohjalla ei kuitenkaan ole näkyvissä katon osia 
räjäyttämisen jäljiltä.  
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➡ 
Tuliaseman T1 

laaja tausta 
viittaisi  kapo-
nieeriin  jossa 
suoja olisi sa-
massa raken-

nelmassa tulia-
seman kanssa.

➡ 
Tuliaseman T1 
ampuma-auk-

ko.

87

244
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⬅ 
Tuliaseman T1 am-
puma-aukon sivupieli. 
Huomiota herättää 
muottina käytettyjen 
hirsien ohuus, vain 
noin 10cm.

⬅ 
Tuliasema T2. Vain 
laaja korkeiden penk-
kojen rajaama pai-
nanne.

⬅ 
Tuliaseman T2 am-
puma-aukon sivupie-
listä näkyy vain yläo-
sa.

88

151

20



Koillislaidalta ylös nouseva käy-
tävä on alapäässä maavallia ja saa-
vuttaessaan mäen lakiosaa muuttuu 
kallioon louhituksi. Mäen päällä yh-
dyskäytävä haarautuu pohjoisille va-
rustuksille johtavaan käytävään ja 
mäen huipun ylittävään yhdyskäy-
tävään.
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247

⬅ 
Koillinen käytävä nähtynä ylärinteen puo-
lelta. Vasemmalle jää tuliasemat T1 ja T2. 
Alhaalla näkyy Kivenhakkaajankujan ra-
kennuksia.

⬅ Kuvat 1990-luvulta
⬅ Kuvat 23.4.2022
⬅ Kuvat 3.11.2022
L = luola
T = Tuliasema
S = Suojahuone
A = A-tyypin tuliasema

KOILLISLAIDAN KUVIEN PAIKAT



POHJOISET
VARUSTUKSET

OIKOTIE
Koillisen käytävän noustua mäen 

päälle se haarautuu länteen ja pohjoi-
seen. Läntinen (oikotie) haara jatkaa 
nousua kallioon louhittuna ja muu-
taman mutkan tehden kunnes on kal-
lion korkeimmalla kohden. Huipulla 
on suoja S6. Suojan kuopassa ei näy 
betonisia osia, vain kallioon louhittu 
syvennys. Tai sitten betonia ko käy-
tetty äärimmäisen säästeliäästi. Suo-
jan toisessa takakulmassa on kolo, 
ikään kuin portaita varten.

Käytävä jatkuu suojan ohi ja yhtyy 
mutkan jälkeen pohjoisosan länsireu-
naa seuraaviin taisteluasemiin, niistä 
myöhemmin. 
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➡
Mäen laelle nouseva käytävä. Onko 
tuossa ensinmäisessä mutkassa por-

taiden paikka?

Mäen päällä oleva syvennys käytävässä. 
Ilmeisesti tarkoitettu suojahuoneeksi.
⬇

261

94



POHJOISKÄYTÄVÄ
Koillisen käytävän yläpäästä poh-

joiseen suuntaava yhdyskäytävä on 
ainakin yläosaltaan maavallinen. 
Käytävä on kuitenkin sen verran täyt-
tynyt ettei alaosan mahdollista 
louhintaa näe.

Muutaman mutkan jälkeen erka-
nee käytävä rinteen puolelle. Tämä 
käytävä johtaa huonokuntoiselle A-
tyypin tuliasemalle (A1). Asema on 
puoliksi täyttyneen käytävän päässä 
oleva vähäisellä betonilla kivistä muu-
rattu  ja sittemmin räjäytetty asema. 
Aseman muodon voi vielä jotenkuten 
hahmottaa ja ampumasektorin sivu-
linjat näkyy aseman edessä.
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92

251

➡
Yhdyskäytävä kohti 

pohjoispään taisteluasemia.

A-tyypin tuliasema mäen koillislaidalla, 
rintamasuunta pohjoiseen. Aseman kunto 
ei ole kummoinen mutta vielä on sen 
muoto hahmotettavissa. ⬇



Pohjoislaidan pääkäy-
tävästä erkanee erillinen 
käytävä jonka, varrella on 
ensin suojahuone S2 ja 
sen jälkeen A-tyypin tulia-
sema A2. Käytävä päättyy 
kaarevaan ampumahau-
taan. Näistä taisteluvarus-
tuksista on voitu valvoa 
mäen pohjois- ja koillis-
puolta. 
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102

21

148

➡
Käytävä päättyy kaarevaan  
ampumahautaan. Käytävän 

etuseinä näyttäisi olevan 
lautamuotin taakse valetulla 

betonilla suoristettu. Siinä 
on panosura mutta vallin 

päälle nousemista helpotta-
vaa askeluraa en havainnut.  

➡
Pohjoisreunan rinteen 

päällä oleva A-tyypin tulia-
sema A2. Asema on seinil-

tään ehyt, lautamuottiin va-
lettu betoninen  konekivää-
riasema. Oikeassa kyljessä 
on taskumainen komero ja 

etuseinässä, ampuma-aukon 
alla on myös kolo.  

➡
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22

103

105

︎⬅ 
Suojahuone S2.

︎⬅ 
Katossa näyttäisi olleen 
ratakiskoja, muta ne on 
poistettu yhtä betonin si-
sällä olevaa lukuun otta-
matta.

︎⬅ 
Seinillä näkyy seinähirsien 
jälkiä. Hirret täälläkin aika 
ohuen näköisiä. Onko käy-
tävän puolella ollut hirsisei-
nä? Hieman tuntuisi hute-
ralta tehdä noin ohuista 
hirsistä suojalle etuseinä.
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︎⬅ 
Suoja S2 nähtynä poh-
joisreunan yhdyskäy-
tävältä.

︎⬅ 
Pohjoisreunan yh-
dyskäytävä jatkuu ve-
sakoituneena kohti 
mäen luoteisnurkkaa.

︎⬅ 
Pohjoisreunan yhdys-
käytävän kyljessä oleva 
kolo. Tässä on ilmei-
sesti portaan paikka 
sisämaan puolelle. 

250

107

135



Mäen pohjoispään luoteisnurkassa on useita linnoiterakenteita. Tämä pohjoisreunaa seu-
raava käytävä saapuu ampumahautana luoteisnurkkaan, jossa on matala A-tyypin asema A3, 
jota nykyään nimitetään valonheitinasemaksi. Sen takana on katettu suoja S3. Linnoitteiden 
sijainti on sen verran syrjäinen että, töhrijät ja pussikaljaväki on saaneet rauhassa touhuta.

! 15!

Mäen pohjoislaidan ampumahautaa. Ei ole tapahtunut suuriakaan muutoksia 
31 vuoden aikana. Osa käytävässä olevasta puustosta on poistunut ja muutama 
vieressä oleva mänty on kelottunut. Sammalpeite on myös vankistunut.

⬆

23 312

109

Suoja S3

Asema A3
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A-tyypin asema A3. Vielä vuonna 1991 tuo asema oli siisti. 2022 asema on saanut töhryt kylkeensä 
ja nuotiopaikan keskelle. Myös ympäristö on kulunut mutta, asemaa ei ole vaurioitettu.

Myös suoja S3 on säilynyt rakenteeltaan ehjänä näihin päiviin. laitan kuitenkin mieluummin esille 
tämän 1990-luvulta olevan kuvan siistimmästä suojasta.

⬆

⬇

27

25



LÄNTINEN KÄYTÄVÄ
Pohjoinen käytävä loppui 

suojahuoneeseen S3. Hie-
man ylempää lähtee pohjoi-
sen laen länsireunaa seuraa-
va taisteluvarustus  kohti ete-
lää. Mäen korkeammalta 
kohtaa alkava käytävä on 
aluksi harkkokivimuurattua 
ampumahautaa ja siinä on 
yksi suoja (S4). Varsinainen 
suojahuone tämä ei ole, 
minkä voi päätellä sen koos-
ta. Pikemmin on kyse suuri-
kokoisesta ammuskomeros-
ta. Tämän suojan etuseinä 
on rintaman puolelta sortunut 
tai kaivettu auki. Jos ei vierei-
set vastaavan malliset ja ko-
koiset suojat S3 ja S5 olisi 
etureunasta ummessa niin, 
voisi epäillä tätä jopa kate-
tuksi tuliasemaksi, ehkä B-
tyyppi.

! 17!

114

258

309

Suojan S3 sisätiloja ➡

➡
Mäen pohjoispäästä alkava  län-

tinen käytävä.  Harkkokivimuu-
rattua ampumahautaa ja suoja 

S4.

➡
Suoja S4 on rintaman puolelta 

auki, siksi muistuttaa tuliasemaa.



Läntinen käytävä koukkaa 
hieman sisämaan puolelle ja 
siihen yhtyy aikaisemmin 
kerrottu “oikopolku”. Oiko-
polun risteyksestä läntinen 
käytävä palaa rinteen reunal-
le. Jossa on lyhyt pohjoisen 
puolelle kääntyvä ampuma-
haudan pätkä ja suoja S5. 
Tämä lyhyt varustus on hy-
vin samankaltainen kuin län-
tisen käytävän alku, harkko-
muurattua ampumahautaa ja 
isokokoinen ammuskomero. 
S5 on kuitenkin rintamapuo-
lelta ummessa.

! 18!

259

⬈
Näkymä oikotien risteyksestä 
lännen suunnalle. Taustalla, 
metsän keskellä, häämöttää  

Thorstorpin punainen rakennus 
keskellä tukikohtaa XXIX:6 .

➡
Lyhyt pohjoiseen 

kääntyvä ampuma-
hauta ja suoja S5.

➡
Läntisen käytävän  alkuosa 

etelän suunnasta katsottuna.

127

126
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Siistiä harkkomuurattua ampumahautaa. Tai-
taa sammal olla paras este töhrimiselle. Tästä 
läntinen käytävä aloittaa laskeutumisen mäen 

keskiosalle muuttuen samalla maavalliseksi 
yhdyskäytäväksi. ➡⬇

126

121

⬅ Kuvat 1990-luvulta
⬅ Kuvat 23.4.2022
⬅ Kuvat 3.11.2022
L = luola
T = Tuliasema
S = Suojahuone
A = A-tyypin tuliasema

POHJOISPÄÄN KUVIEN PAIKATS4 = mahdolli-
sesti tuliasema.



MÄEN KESKIOSA

Nupukiven kallioiden etelä- ja pohjoispäiden avokallioiden väliin jää metsäisempi 
kaistale jossa sijaitsee yhdyskäytävä länsireunan taisteluasemien ja itäpuolen suojien 
välillä. Pohjoislaidalta laskeutuva käytävä haarautuu läntisille varustuksille ja sitten 
kaakkoon suuntautuvaan käytävään. Seurataan kaakkoon suuntaavaa käytävää. Tämä 
yhdyskäytävä on täysin maavallien varassa, mitään käytävien seiniä tukevaa rakennetta 
en nähnyt. Käytävä on sahalaitainen. Hyvin pyöristynyt ja täyttynyt käytävä tekee pari 
mutkaa kunnes siitä erkanee mäen eteläisen avokallion suuntaa käytävä. Se johtaa 
luolalle L3.

! 20!

Mäen keskiosan yhdyskäytävää.⬇⬆

131

116



LUOLA L3
Nupukivenkallion eteläisen avokallion huipun keskelle työntyy vedellä täyttynyt käytävä. 

Varsinaisesti täällä ei ole luolaa vaan ainoastaan saapumiskäytävä. Itse luolan osuutta ei 
ole ehditty louhia. Mäeltä on usean lähteen mukaan louhittu nupukiviä mm. 
Mannerheimintielle 1925 ja toisaalta mäeltä on mahdollisesti louhittu myös rautamalmia. 
Varsinaiset Albergan rautakaivoksen kuilut sijaitsevat urheilupuiston pohjoispuolella 
Veräjäkallion rinteellä. Tämä kaivanto kuitenkin kuulunee linnoitteisiin.

! 21!

Luolan L3 saapumiskäytävä.⬆

Onko tämä aukeampi osa kaivantoa ollut tarkoitus kattaa luolan eteishuoneeksi.
Vai onko tämä malmin louhinnan yhteydessä syntynyt kuilu.

Kaivannon on myös mainittu olevan tykkiasema.⬇

276

149



Yhdyskäytävä jatkuu luo-
lan L3 tiehaarasta saman-
laisena sahalaitaisena ja 
maavallisena kuin ennen 
risteystä. Muutaman mutkan 
jälkeen erkanee etelän puo-
lelle käytävänhaara. Se on 
lyhyt kaareva käytävä, joka 
päät tyy ku lmikkaaseen 
maakuoppaan. Sijainnin 
puolesta kyseessä ei ole tu-
liasema joten olen nimennyt 
tämän suojahuoneeksi S7. 
Kokoa suojalla on ollut noin 
2mx3m.

Keskisestä yhdyskäy-
tävästä erkanee pohjoisen 
puolen kallion suuntaan 
louhittu käytävä, joka syve-
nee pian luolan L2 eteiskäy-
täväksi. Luolan L2 louhinta 
on myös jäänyt kesken eikä 
eteiskäytävää enempää tai-
da olla louhittu. Käytävässä 
on runsaasti louhosta ja 
2022 sen pohja oli täyttynyt 
vedellä niin ettei sinne kan-
nattanut yrittää mennä.

! 22!

176

281

111

︎⬉
Suoja S7 nähtynä lounaan 
suunnalta. Taustalla kiemurte-
lee mäen keskiosan yhdyskäy-
tävä

︎⬅
Suojalle S7 johtava lyhyt käy-
tävä.

︎⬋
Mäen keskiosan yhdyskäytävä 
suojan S7 risteyksen kohdalta 
itään. Tästä eteenpäin käy-
tävä muuttuu syvemmäksi ja 
leveämmäksi.
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Luolan L2 saapumiskäytävä lähtee keskisestä yhdyskäytävästä louhikkoisena.⬆

2022 keväällä luolan L2 syvää saapu-
miskäytävän pohjaa peitti jää ja sohjo.
Onko kyseessä linnoitteen suojaluolan 
saapumiskäytävä vai kuitenkin kaivos.⬇

Syksyllä 1991 käytävä oli kuva. Pohjalla ol-
lut louhikko ja rojut näkyi hyvin. Myös käy-
tävän pääty näkyi. Kuvan perusteella voisi 

olettaa luolan louhimisen aloitetun.⬇

13

109

179



Keskinen käytävä lähtee nyt pai-
numaan rinnettä alaspäin kaakon 
suuntaan. Käytävä muuttuu entistä 
leveämmäksi ja paikoittain sen kylkiä 
on tuettu betonilla tai harkkokivimuu-
rauksella. 

Heti luolan L2 haarautumisen jäl-
keen lähtee maaston painautuma 
koillisen suuntaan. Se vaikuttaa jon-
kinlaiselta kulkuväylältä Kivenhak-
kaajankujan suuntaan. Mitään selvää 
rakentamisen merkkiä tässä ei ole 
näkyvissä. Jonkinlainen kulkuyhteys 
luolien L1 ja L2 suuaukkojen välillä 
on täytynyt olla silloin kun luolien 
saapumiskäytäviä on louhittu.

Ensimmäinen kaakon suuntaan 
laskeutuvan käytävän sivuhaara 
johtaa suojalle S8 ja tuliasemalle T3. 

! 24!

Syksyllä 2022 yritin tarkistaa onko luo-
lan louhintaa aloitettu. Mutta kuilun poh-

jalla oli vesi niin korkealla ettei pystynyt 
havaitsemaan jatkuuko louhinta veden alla 
myös luolaksi.

⬆

Luolan L2 saapumiskäytävä nähtynä kalli-
on päältä. Onneksi on hyvät verkkoaidat. ➡︎

100

312
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︎⬅
Suojalle S8 ja tuliasemalle 
T3 johtava käytävä. Käy-
tävän leveydestä voi pää-
tellä ettei siinä ole ollut tar-
koitus kulkea vai jalkaisin 
kivääri olalla. Tuossa 
mahtuu kuljettamaan kone-
kivääriä tai vaikka pientä 
tykkiä.
Oikeassa laidassa siistin 
harkkokivimuurauksen koh-
dalla on suojan S8 oviaukko.

314

295

294

︎⬅
Suojan S8 seinä on ohueh-
ko. Ulkopinta käytävän puo-
lelle on harkkomuurattua ja 
sisäpuolen betonipinnassa 
näkyy hirsimuotin jälki. Noi-
ta oviaukon pieliä lukuun 
ottamatta ei sitten suojasta 
muuta näykkään.  
︎⬅



Tuliasemat T3 ja T4 
muodostavat samanlai-
sen parin kuin aikaisem-
min kuvatut T1 ja T2 koil-
lislaidalla. T3 ja T4  ase-
mat ovat matalampien 
vallien välissä. Niiden 
saapumiskäytävissä on 
havaittavissa betonointia 
tai muuta rakennetta. 
Asemiin tulee kaartuva 
käytävä alarinteen puolel-
ta. Asemien kuopat ovat 
kooltaan noin 8mx4m.

Asemien etelän puolei-
sessa kapeammassa 
päädyssä on matalampi 
maavalli mikä viittaa am-
puma-aukon sijaintiin. 
Kokonaisuus vaikuttaa 
siltä kuin tähänkin olisi 
suunniteltu Kaponieeri.

Näiden asemien am-
pumasuuna olisi etelälou-
naaseen. Käytävät on 
niin leveitä että asemaan 
olisi mahdollista tuoda 
vaikka kenttätykki.

! 26!

︎⬅
Tuliasema T3. 
︎⬅

︎⬅
Aseman T4 etuseinässä on 
hieman betonia. “Säästöbe-
tonin” pinta näyttää valetun 
hirsiä vasten. Onko koko 
asema ollut hirsikehikon 
sisällä?

400

107

106
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404

102

283

︎➡
Tuliasema T4. 

Syksy ei ole parasta aikaa 
ottaa valokuvia maastosta. 

Kesällä ei toki näkyisi 
tämänkään vertaa.

Taustalla tuliaseman potero. 
Kuva on otettu aseman saa-

pumiskäytävän mutkasta.

➡
 Tuliasemalle T4 johtavan 

saapumiskäytävän mutkassa 
on aukko ulkoseinän puolel-
la. Onko tässä portaan kolo 

kaakon suuntaan.

︎➡
Tuliasema T4. 

Aseman kuoppa on hyvin 
pyöristynyt  joten sen kokoa 
on vaikea määrittää. Sirkku 
Laineen Espoolle tekemässä 

inventoinnin (1998) 
karttapiirroksessa tämä 

kuoppa on merkitty 
suojahuoneeksi.



Suoja on samankaltai-
nen kuin muutkin Nupu-
kivenkallion suojaraken-
nukset. Kyse on pikem-
minkin katoksesta kuin 
huoneesta. Kokoa suojal-
la on ollut noin 2m x 2m. 
Sivuseinissä. Katon ala-
pinnassa olleet ratakiskot 
on poistettu mutta muu-
ten katto on ehjä. 

Takaseinän yläosassa 
on näkyvissä hieman 
ohuiden hirsien jälkiä be-
tonissa. Muuten ei seinil-
lä ole betonia. Ilmeisesti 
tämäkin suoja on ollut 
vain hirsikehikko jonka 
päällä betonikatto. Onko 
ollut etuseinää?

! 28!

︎⬅
Suoja S9. Suojalle johta-
va käytävä on osittain 
täyttynyt.

︎⬅
Suoja S9. Mikään ei ole 
muuttunut vuoden 1991 
jälkeen.

︎⬅
Suojan S9 sisätiloja. 
Hieman hirsimuotin jäl-
kiä. Seinät ilman betonia. 
Lattia kuitenkin täytynyt.

18

280

315



Mäen keskiosan käytävä 
pää t tyy kaakko is la idan 
avoimen kallion laitaan. Tuol-
la kohdin on vanhempien 
karttojen mukaan ollut jon-
kinlainen tie/kärrypolku. Käy-
tävän tämä loppuosa on sei-
nämiltään osittain harkkokivi-
ladottua ja käytävä on mata-
lahko.

Tältä keskiosan yhdyskäy-
tävältä ei näyttäisi olevan mi-
tään yhteyttä etelän suuntaan. 
Vilkaisin käytävän ja raken-
nusten välisen alueen löy-
tämättä mitään varmaa 
merkkiä linnoiterakenteista. 
Toki siellä oli muutama pai-
nanne, joissa näkyi lohkarei-
ta. Todennäköisesti uudisra-
kentamisen jäänteitä. 

! 29!

︎⬅
Keskiosan käytävän alku/
loppupäätä. Riippuu mistä 
suunnasta katsoo.
︎⬅

265

278

⬅ Kuvat 1990-luvulta
⬅ Kuvat 23.4.2022
⬅ Kuvat 3.11.2022
⬅ Kuvat 17.11.2022
L = luola
T = Tuliasema
S = SuojahuoneKESKIOSAN KUVIEN PAIKAT



LÄNSILAITA

Nupukivenkallion länsilaidan varustukset on näyttäviä ja siksi niitä on usealla taholla esitetty. 
Mäen keskiosan yhdyskäytävästä laskeutuu maavallisena Laurea-ammattikorkeakoulun suun-
taan, jääden kuitenkin rinteen jyrkimmän osan päälle.

Rinteen reunalla käytävä muuttuu ampumahaudaksi. 
Syvä käytävä, ampumatasanne ja panosura betonisessa 
etuseinässä.

! 30!

︎⬇ Yhdyskäytävä laskeutuu kohti mäen länsilaidan taisteluvarustuksia.

︎⬇ Länsilaidan taisteluvarustuksien pohjoispää ja tuliasema S11.

152

132



Läntisen varustuksen pohjoispäästä lähdettäessä on ensin ampumahautaa ja pian 
tuliasema S11. Aseman etuseinä on yläosastaan rintamasuunaan avoin. Tämä viittaa 
tuliasemaan vaikka aseman malli on sama kuin muualla mäellä olevien suojien. Kate on 
lähes ehjä. Asemassa on ollut ilmeisesti hirsiseinät. Rakenne poikkeaa inventointien 
tuliasematyypeistä, mutta voisi olla B-tyypin muunnelma. Ampuma-aukko on ilmeisesti 
ollut leveä, koko aseman levyinen. Siis  mahdollistanut kaksi ampujaa. Inventointi 
luetteloissa on B-tyypin kohdalla pieni ampuma-aukko.

! 31!

︎ S11 sisäpuoli 

︎ S11 ulkopuoli   

26

389



Länsilaidan taisteluvarustukset jatkuu ase-
malta S11 etelään syvänä ampumahautana. 
Pian on vastassa saman kaltainen katettu ra-
kennelma S12. Tässä asemassa etuseinä on 
kattoon asti muurattu. Kun etuseinä on ummes-
sa niin kyse ei ole tuliasemasta. Myöskään tor-
juntasuunnan puolella ei näy ampumasektorin 
merkkejä, matalampaa suojapenkkaa tai am-
pumasektorin sivuja. Tila on noin 2m leveä ja 
runsaan metrin syvä. Korkeutta jää aika vähä 
jotta kyseessä olisi suojahuone. Jonkun verran 
lattia on täyttynyt, mutta siitä huolimatta luokit-
telisin tämän varustuksen ammuskomeroksi.

! 32!

⬆
Länsireunan ampumahauta on 
leveä ja syvä. Siinä on yksi 
askelma ennen ampumatasan-
netta. Panosura etuseinässä.

︎⬅ Länsilaidan käytävää rakennelman S12 kohdalla.

︎⬇ “Ammuskomero” S12.

︎⬅
Länsilaidan pohjoispään 
varustuksia.

134

137

139

S12 Rakennelman katto on 
hyvin alhaalla jotta sen alle 
mahtuisi suojahuone. Onko 
kyseessä vain ammuskomero?

390



S12 aseman jälkeen on kauniista ja siistis-
ti tehtyä käytävää joka polveilee ylös rinnettä. 
Etureunassa on ampumakorokkeet. Vallin 
pääliosa on taidokkaasti tehty tasapintaisista 
kivistä. Näkyvyys on täältä ollut hyvä lounaan 
ja lännen suuntiin. Mäen alla kulkee Vanha 
maantie eli Turuntien vanhempi reitti, jota 
vasten tämä tukikohta rakennettiin.

! 33!

➡
Käytävä nousee kauniisti 

pykältävänä ampumahau-
tana kohti kallion lakea. 

Varustukset ylhäältä alaspäin 
katsottuna ja syksyn väreissä. 
Töhrytkään ei vielä 1991 häi-
rinneet. ⬇

Kallion laki ylitetään syväs-
sä louhitussa käytävässä. ⬊ 171

27115



Läntisen käytävän ylitettyä korkeimman koh-
dan on sen etuseinässä jälleen katettu suoja 
S13. Tämän suojan seinät näyttäisi olevan 
ainakin osittain kivimuurausta. Suoja on myös 
hieman korkeampi kuin aikaisemmat, mutta vai-
kea sanoa kuinka paljon suojien lattiat on täyt-
tyneet.

! 34!

︎⬅
Länsireunan varustusten kor-
keimmalla kohdalla on eteen 
työnnetty ampumahauta

141

17➡
Suoja  S13

➡

373
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︎⬅
Länsireunan ampumahautojen 
edustan tyylikästä kiviladontaa.

︎Länsireunan eteläpäätyä nähtynä 
suojan S13 katolta. ⬇14

168



Suojan S13 jälkeen on vielä jäljellä kaksi suojaa ennen mäen lounaisrinteen louhoksia. 
S14 vaikuttaisi olevan samanlainen tuliasema kuin S11. Tämä aseman on poikkeukselli-
sesti räjäytetty. Tuliasemaksi päättelen matalammasta vallista rintaman puolella. Siinä on 
myös näkyvissä ampumasektorin reunat. Lisäksi aivan vieressä on umpinainen suoja S15 
mikä tukisi S14 olemista tuliasema. Miksi olisi tehty kaksi suojaa ihan vierekkäin?

Museoviraston suojeluluettelon (1979) mukaan mäellä olisi 12kpl suojia joista yksi ehyt 
ja 5kpl A-tyyppiä. Minä löysin varmuudella 4kpl A-tyyppiä joista yksi on matala, ilmeisesti 
valonheitinasema. Voisiko tämä S14 olla se viides. Tarkemmin ei betonilohkareiden alle 
näe, jotta voisi aseman mallin varmistaa. Ampuma-aukon sivupielet on tosin aika kaukana 
toisistaan, mikä ei puolla A-tyyppiä ja katettukin tämä on ollut muista A-tyypeistä poiketen.

Suojia olen merkinnyt omaan karttaan 17kpl. Niistä 3 olen kyllä luokitellut tuliasemiksi. 
Numerot S4, S11 ja S14. Lisäksi on kaksi kaakkoisnurkan kellaria S16 ja S17. Näiden liit-
tyminen linnoitteisiin on epävarma. Ehkä palaan vielä joskus mäelle. Ei näitä isompia koh-
teita muutamalla käynnillä selvitä.

! 36!

301
︎⬆ S14. Räjäytetyn betonikaton lohkareet peittää alleen kohteen todellisen muodon ja tarkoituksen.⬇

378

S14. Ampumasekto-
rin laidat on muu-

rattu harkkokivistä



Kohteen S14 vieressä on lyhyt ampumahaudan tumppi, jonka kyljessä on katettu suoja 
S15. Tämä suoja on kooltaan samaa luokkaa muiden suojien kanssa. Ampumahauta 
suuntautuu rinnettä kohdan ja sen torjuntasuunta on länsi ja luode. Sieltä on voitu 
tarkkailla länsireunan varustusten alla olevaa rinteen alaosaa joka saattaa olla vaikeammin 
havainnoitava rinteen päällä olevista varustuksista. 

Länsilaidan varustukset päättyy suureen avolouhokseen pian suojan S15 jälkeen.

! 37!

324

169
︎⬆ Ampumahautaa ja taustalla suoja S15

⬇ S15 Suoja on mitoiltaan samaa luokkaa kuin muut kohteen katetut suojat. 
Katosta on ratakiskot kerätty talteen ja suojan pohja on täyttynyt.
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297

⬅ Kuvat 1990-luvulta
⬅ Kuvat 23.4.2022
⬅ Kuvat 3.11.2022
⬅ Kuvat 17.11.2022

L = luola
A = A-tyypin tuliasema
S = Suoja/tuliasema

LÄNSIOSAN KUVIEN PAIKAT

⬆ 
Länsilaidan käytävän loppumetrit 
taaksepäin katsottuna.

➡
Läntisestä yhdyskäy-

tävästä erkaneva 
ampumahauta jonka 
alkupäässä on suoja 

S15

372



ETELÄLAITA
Nupukiven kallion eteläisen osan keskellä on syvä louhittu käytävä. Käytävälle on 

löytynyt kahta selitystä. Linnoite inventointien mukaan se on luolan saapumiskäytävä ja 
museovirasto mainitsee myös rautamalmi louhokset.

Linnoitteisiin liittyen häiritsee se, miksi käytävä on viety näin pitkälle avoimena. Olisiko 
kannattanut aloittaa luolana jo paljon aikaisemmin. Nykyinen kuilun seinämä on niin 
korkea että, luolalle ja sen päälle jäävälle kalliolle olisi riittävästi tilaa ja paksuutta jo paljon 
aikaisemmin.

! 39!

12

296

Mäen lounaisnurkan 
louhoskuoppa. Lin-
noitteen käytävä on 
kulkenut tuon louhok-
sen yläreunan jyrkän 
osan alla. Tästä 
louhoksesta kerrotaan 
louhitun nupukiviä 
Mannerheimintielle 
vuonna 1925.

⬅︎

⬇ L4 Tämän kuilun alkuperästä ja käyttötarkoituksesta on hieman ristiriitaista tietoa. ⬇

154



Mäen koillisnurkalta on louhittu kiviä use-
an lähdetiedon mukaan, ainakin vuonna 
1925 Mannerheimintielle. Siitä nimi Nupuki-
venkallio. Tuon kuilumaisen käytävän liitty-
minen kivilouhokseen tuntuu epärealistiselta. 
Miksi louhia kiviainesta noin hankalasti ka-
peasta ja syvästä käytävästä?

Nupukivenkalliolta on tiettävästi louhittu 
myös rautamalmia. Mahdollinen kaivostoi-
minta on kuitenkin vanhempaa perua 1800-
luvun puolivälin tietämistä. Kaivostoiminnasta 
Nupukivenkalliolla olen löytänyt huonosti ai-
neistoa ja sekin osin ristiriitaista. Tunne-
tummat kaivokset on Leppävaaran urheilupuis-
ton pohjoispuolen louhokset ja kaivoskuilut. 
Nupukivenkallion rautamalmilouhoksista on 
ollut vain “sivulauseessa” ja silloinkin mainin-
nalla “koeluontoista”. Lisäksi tuon suurimman 
kuilun käytävää on toiselta sivulta betonoitu 
yli puolenvälin. Se betonivalu on samaa mal-
lia kuin linnoitteiden käytävissä muualla. 
1800-luvulla rautamalmikaivoksen kulkuväy-
liä on tuskin betonoitu.

Voisiko kuilut kuitenkin liittyä sekä linnoit-
teisiin että malmin louhintaan. Jos kuilut on 
1800-luvun rautamalmin louhinnan jäljiltä, 
niin varmasti linnoittajalla on ollut halu hyö-
dyntää niitä. Työt vain on jääneet kesken.

! 40!

︎⬆ Onneksi nykyään on hyvät aidat.

Valitettavasti tällaisia paikkoja pidetään kaatopaikkoina. Huomiota herättää tuo vastapäisen sei-
nän kallio joka on yhtenäinen ja ilman halkeamia. Muu kallio on täynnä pysty- ja vaakahalkeamia.⬇

275

282
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︎⬅
Vaatii hieman seikkai-
lumieltä lähteä kuilun 
käytävälle.
Käytävä on loppuosal-
taan molemmin puolin 
kalliopintainen, pohja 
louhikkoinen ja sinne 
kaatuneita/heitettyjä 
puita.

︎⬅
Kuilun käytävän puoli-
välissä olevan mutkan 
kohdalla on laajentu-
ma. Käytävän vastakkai-
sen seinän betonointi 
ulottuu pienen matkaa 
mutkan ohi.
Tähän asti kuilu muistut-
taa linnoitekätävää.

︎⬅
Käytävän alkuosa on 
toisen seinän osalta 
suoristettu valamalla 
betonia lautamuotiin. 

359

368

365



Luolalle / louhokselle L4 johtava käytävä 
alkaa Nupukivenkallion lounaislaidalla olevan 
avolouhoksen takareunasta. Itse louhos on 
aika laaja. Länsilaidan yhdyskäytävä on mitä 
ilmeisemmin jatkunut louhoksen takaseinän 
tuntumassa kohteen L4 alkuun asti, josta 
käytävä  laskeutuu alemmas Vanhan maan-
tien tuntumaan. Onko louhoksen kohdalla 
ollut muita varustuksia. Louhoksen pohjan 
muhkuroiden sekaan voi hyvällä mielikuvi-
tuksella sijoittaa käytäviä, varsinkin louhok-
sen maantien puoleiseen reunaan. Mitään 
käytävänhaaraa ei kuitenkaan ole näkyvissä 
jäljelle jääneellä käytäväverkoston osalla. 
Onko louhoksen tuhoamassa osassa ollut 
joitakin varustuksia, sitä ei saatane enää sel-
ville?

! 42!

Kohteeseen L4 johtava 
käytävä alkaa suuren lou-

hoskuopan koillisnurkasta. 
➡

Onko tämän kivilouhoksen 
paikalla ollut linnoitevarus-

tuksia, jää selvittämättä.
 ⬇

⬆

156

356

162-163



Louhoskuopan ja L4.n käytävän 
kohdilta yhdyskäytävä laskeutuu ete-
län suuntaan kohti Vanhaa maantietä 
eli entistä Turuntien väylää. Noin 
20m on betonivahvisteista ja kallioon 
louhittua käytävää kunnes ollaan A-
tyypin tuliasemalla A4. Asema on ol-
lut kattamaton. Muuten näyttää ehjäl-
tä. Aseman oikeassa kyljessä on 
komero konekiväärin jäähdytysvettä 
varten. Aseman ampumasektori on 
lounaaseen maantien suuntaan.

Tuliaseman takana on käytävän 
seinässä kolo. Portaita siinä tuskin 
on ollut. Miksi tuohon suuntaa olisi-
kaan. Kolosta näkyy vain yläosa jos-
ta voi päätellä että, se on tarkoituk-
sella tehty. Voisiko tuossa olla pieni 
suoja? 
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︎⬅ 
A-tyypin tuliasema A4 valvoo vanhan 
Turunväylän liikennettä.

Mihin on johtanut aseman takana 
vasemmalla oleva käytävän kolo?⬇

11

295



PIHAKÄYTÄVÄ
A4 tuliaseman jälkeen yhdyskäytävä laskeutuu vielä pienen matkaa alaspäin. Kun 

ollaan jo noin 20m päässä kadusta alkaa käytävä kaartua itään. Samalla se on muuttunut 
ampumahaudaksi. Pienin pykälin kääntyvä käytävä on etureunaltaan kauniisti 
sammaloitunut. Harmillisesti se on myös täyttynyt. Näkyvissä on vain noin 0,5 metriä 
etuseinää. Mutkan jälkeen se täyttyy kokonaan. Vieressä on ollut vielä 1969 ilmakuvan 
mukaan omakotitalo. Tuolloin vielä paljolti täytettiin näitä käytäviä puutarhajätteillä ym. 
Tässä kohdin on rinteen puolella painanne, jossa on saattanut olla joku rakenne. Yleensä 
suojat on kyllä käytävän rintamapuolella eikä takaseinällä.

! 44!

161

349

︎⬆ Rinteeltä alas laskeutunut käytävä kaartuu ampumahautana itään kohti kerrostalojen pihoja.

⬇  Kaarevan ampumahaudan takana on rinteessä painanne. Onko siinä ollut joku varustus?



Käytävä on pienen matkaa kadoksissa kaa-
revan ampumahaudan jälkeen kunnes piha-
nurmikolla näkyy mutkitteleva painanne. Ollaan 
Vanha maantie 3, 5 ja 7 välisellä pihamaalla. 
Tuo mutkitteleva käytävä on asemakaavassa 
suojeltu ja esitetty ainakin vielä vuoden 1992 
kantakartassa. Rakennukset on valmistuneet 
1991-1997. 

Käytävä jatkuu aina rakennusten leikkipaikal-
le asti, jossa on jäljellä hieman louhittua, hark-
kokivimuurausta ja betonistakin käytävän sei-
nää.

Nyt ollaan jo hyvin lähellä tukikohdan XXIX 
osia 1 ja 2 (näistä osista tarkemmin eri selvityk-
sessä). Museoviraston mukaan XXIX:2 on ollut 
ilmeisesti suurikokoinen suojahuone ja sen sijain-
nille annetut koordinaatit osuu noin 20m leikki-
paikasta etelään. XXIX:1 on myös ollut vain pie-
nen matkan päässä. Vahvasti siis uskon tämän 
käytävän johtaneen noille kohteille.  
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341

176

175

⬆
Vanha maantie 7. pihalla kie-
murtelee entinen yhdyskäytävä. 

➡
Käytävä jatkuu talojen välissä 

aina leikkipaikalle asti.

➡
Leikkipaikan vieressä käytävää 

on täytetty, mikä onkin järke-
vää. Mutta mitä tässä kohdin on 

ollut tai mihin se on johtanut



KAAKKOISOSA

Nupukivenkallion kaakkoisosa on opas-
kartoissa nimetty Nupukivenpuistoksi. 
Tämä kaakkoisnurkka oli vielä 1990-luvul-
la tonttimaata, jolla oli osittain pientaloja 
sekä niiden pihamaita. Alueella olleet lin-
noite rakenteet ei siis ole säilyneet 
koskemattomana. Tästä syystä jää paljon 
arvailujen varaan. 

Normaali käytäntä linnoitteiden suunnit-
telussa on sijoittaa saapuminen ja suu-
remmat suojat rintamasuunnan vastakkai-
selle puolelle. Siis Nupukivenkalliollekin on 
tultu itä- ja kaakkoispuolelta. Tällä puolella 
on myös olleet valmiit tieyhteydet, Turuntie 
ja Lintuvaarantie (teiden nimet on muuttu-
neet aikojen saatossa). Kyseisten teiden 
risteyksestä on noussut yhteys mäen itä-
laidalle ja jatkunut mäen ohi pohjoiseen. 
Itä- kaakkoislaidalla on ollut isompia suo-
jahuoneita ja museoviraston mukaan koh-
teiden XXIX:1 ja 2 suuret suojat on olleet 
tällä suunnalla. Itä- ja kaakkoislaidalta sit-
ten johtaa yhdyskäytävät taisteluvarustuk-
siin.
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ETELÄOSAN KUVIEN PAIKAT

⬅ Kuvat 1990-luvulta
⬅ Kuvat 23.4.2022
⬅ Kuvat 3.11.2022
⬅ Kuvat 17.11.2022

L = luola
A = A-tyypin tuliasema
S = Suoja/tuliasema

⬆
Vuoden 1932 kartalle olen vihertävällä merkinnyt 
nykyisen puistoalueen likimääräisen rajauksen. 
Kartalla erottuu Turuntien ja Lintuvaarantien ris-
teyksen tuntumasta mäelle nouseva tie/polku. Tuo 
yhteys on vieläkin havaittavissa puiston puolelle 
jääneellä osalla. Kartassa näkyy myös puiston ra-
jalla tai aivan sen vieressä olleet rakennukset.

XXIX:2 on museoviraston 
sivuilla annettujen koor-
dinaattien mukaan tässä 
kohdin. 



Suuri suoja S10
Lähdettäessä Kivenhakkajankujalta etelään oli yhdyskäytävän varressa alussa mainittu 

suoja S1. Tämän jälkeen yhdyskäytävä tekee pienen mutka idän puolelta ja nousee risuilla 
täytettynä Nupukivenpuiston avoimen kallion tuntumaan. Tässä kohdin on rinteen puolella 
kohteen XXIX:3 suurin suojahuone S10. Valitettavasti tämä suoja on räjäytetty. Suojan 
kokoa on vaikea määrittää mutta arvioisin sen olleen 5m syvä ja 8m leveä.
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︎⬅ ⬆
Ei aivan sama kuvakulma mutta 
melkein. Täytynee käydä vielä joskus 
paikalla tuon vanhan kuvan kanssa 
ja pyrkiä ottamaan kuva mahdolli-
simman tarkasti samasta kohdasta.

Useissa eri julkaisuissa olen nähnyt 
käytettävän tuota vanhaa kuvaa.
Kuvateksteissä on ollut vain maininta 
“Leppävaarassa ollut suojahuone”. 
Olen epätoivoisesti koittanut miettiä 
sen sijaintia ja jo hyväksynyt sen ka-
donneeksi rakentamisen alle. Vaan 
eipä taidakkaan olla kadonnut.

408



! 49!

271

272
︎⬆ Suojan S10 räjäytetyn katon alle on jäänyt onkalo josta voisi ryömiä peremmälle. Ja onhan sinne 

joku ryöminytkin, perällä olleista jätteistä päätellen. 

⬇  Suojan oviaukkojen edessä oleva betoniseinä.



Vanhan maantien ja Lintu-
vaarantien risteyksestä on 
noussut tieura mäen itälai-
dalle. Tiestä on jäljellä vain 
pieni osuus kerrostalojen ta-
kana. Tuosta tiestä on er-
kaantunut mäen keskiosan 
yhdyskäytävä ja tien vieres-
sä on myös suoja S10. Tie/
polku on jatkunut 1932 kar-
tan mukaan mäen itäpuolella 
pohjoiseen. 

Tuohon tiehen yhtyy idän 
suunnasta Nupukivenpuiston 
avokallion läpi työntyvä leveä 
väylä. Onko tämä tien koko-
luokkaa oleva väylä alkupe-
räinen saapumisreitti mäen 
varustuksille ja tuo aikai-
semmin mainittu, 30-luvun 
karttojen tie, tehty linnoittei-
den jälkeen? 

En keksi muutakaan tar-
koitusta tälle kallion laen läpi 
työntyvälle tielle kuin saa-
pumistie. Tie alkaa hieman 
alempaa puiston kaakkois-
nurkalta Nupukivenpolun tun-
tumassa olevien maakellari-
en takaa. Tie on koko mat-
kaltaan matalassa painan-
teessa ja alkuosastaan pui-
den ja pensaiden täyttämä. 
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⬈➡ 
Vanha maantie 5. rakennuksen 

nurkan tuntumasta nousee ruo-
hottunut tieura kohta mäen 
keskiosan yhdyskäytävää ja 

suojaa S10. 

➡
Kuvan oikeasta alanurkasta 

saapuva saapumistie yhtyy 
1930-luvun karttatiehen.  
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︎⬅ 
Nupukivenpuiston kaakkoisnur-
kasta alkava saapumistie. Onko 
tie louhittu vain sen takia, että 
saadaan tasainen tienpohja. 
Muhkuraisten kallioiden yli ei 
hevospelillä raskasta kalustoa 
vedetä.

⬋⬇

316

239

195 231



Nupukivenpuiston kaakkoisnurkassa on kaksi maakel-
laria. Onko nämä liittyneet linnoitteisiin vai ovatko paikal-
la olleen puuhuvilan piharakennuksia. Kellarit on ulko-
asultaan aika järeitä. Läntisempi (S16) on pieni, vain pari 
metriä kanttiinsa. Sen etuseinässä on tiilimuurausta ja 
sivupielessä lautamuottiin valettua betonia joka muistut-
taa linnoitekäytävän seinää. Kellarin ulkoseiniä on peitet-
ty kivilohkareilla. Sisäseinissä on sekä harkkokivimuu-
rausta että betoniseinää. Katto on betonia ja vahvistettu 
teräskiskolla. Viitteitä linnoitteisiin löytyy mutta onko ra-
kentamisessa vain hyödynnetty linnoitteiden osia.

Itäisempi kellari (S17) on suurempi. Siinä on eteinen 
ja kaksi huonetta. Kaikki rakenteet lattiaa lukuun ottamat-
ta on betonia. Muissa tukikohdan XXIX:3 suojissa näyttäi-
si olleen hirsistä seinät, miksi tässä on betonia. Muuten 
kellari näyttää turhan järeältä ollakseen vain huvilan kel-
lari. Miksi kellareita on kaksi. Nämä kellarit on aivan lin-
noitteen saapumistien alkupäässä. Olettaisin tässä olleen 
joitain linnoitteen rakenteita joita on sitten hyödynnetty.

! 52!

︎⬅ ⬆
Kellari S16 linnoitteen saapu-
mistien alussa.

︎⬅ ⬆
Kellari S17.

228

337 338

339

335



Kellareiden eteläpuolella on siis ollut puuhuvila ja sen pihamaa. Hieman pihasta lou-
naaseen on ollut pitkähkö talousrakennus. Lisäksi pihalle on noussut tie sekä Lintuvaaran-
tieltä että Vanhan maantien suunnalta. Ympäristöstä ei löytynyt merkkejä linnoitteista vaik-
ka etelän puolelle pienen matkan päässä olisi tukikohdan osa XXIX:1. Lounaassakin vain 
kivenheiton päässä olisi XXIX:2 ja tämän tukikohdan XXIX:3 eteläisen osan rakenteita.

Lopuksi vielä muutama speku-
lointi. Nupukivenpuistossa on ollut 
huviloiden piha-alueita ja sen takia 
maatakin on aikanaan muokattu. 
Mahdollisia linnoitteisiin liittyviä 
rakenteita on saatettu peittää ja 
laidoilta kokonaan purkaa uuden 
rakentamisen tieltä.

Puistoalueen pohjoislaidalla on 
kuitenkin muutama paikka jotka 
herättää mielenkiinnon. Kivenhak-
kaajankujan eteläpuolella olevan 
rakennuksen kohdi l la mäen 
päällä, puiston puolella on kiven-
lohkareita muodossa joka viittaisi 
siihen että, niillä olisi täytetty joku 
kaivanto. Kivet näkyy ilmakuvissa 
jo ennen nykyistä kerrostaloa. Li-
säksi tuon kivilinjan jatkeessa on 
maasto hieman painunut ja kasvil-
lisuus rehevämpää. Lähempänä 
suojaa S10 onkin sitten puita ja 
pensaita kasvava painanne joka 
on neliön mallinen ja kooltaan no-
in 4m x 4m. Mieleen tulee väkisin 
täytetty käytävä ja suojahuoneen 
kuoppa. Mutta tämähän on siis 
puhdasta spekulointia.

Jossain täällä varsinaisen mä-
en ja linnoitteiden itäpuolella on 
täytynyt olla rakentamisen aikai-
nen huolto ja varastointi. 
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⬆ Onko tuossa täytetty käytävä?

⬆ Onko tuo pananne suojahuonetta varten? ⬇
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Muuta mäkeen liittyvää historiaa
Museoviraston sivulla www.kyppi.fi on mäen historiasta mm. seuraavaa:
“kursiivilla kyppi.fi lainaukset”

Rautamalmikaivos
“Kaivosinventoinnin tiedot: Kaksi suurta, aidattua kaivosaukkoa kallion laella sekä kallion 

länsirinteeseen avautuva kivilouhos.
Kirjallisuustieto:
Leppävaaran ja Kilon louhosten läheisyydessä, Kauppaoppilaitoksen kaakkoispuolella ole-

vassa kalliossa on kaivosmontun näköisiä kuoppia. Myös peruskarttaan on merkitty paikalle 
louhoksen merkki. Louhinta-ajasta ja tarkoituksesta ei ole tarkkaa tietoa, mutta alueen kivilajista 
päätellen kohteessa on louhittu rautamalmia.” 

Näistä rautamalmilouhoksista on enemmän kirjoituksia mutta niiden tiedot on hajanaisia ja 
osin ristiriitaisia. Leppävaaran urheilupuiston pohjoispuolella on kuiluja ja louhinnan jälkiä jotka 
on varmistettu 1800-luvun puolivälin kaivostoiminnaksi.

Espoon kaupungin sivuilta l: “Malmisuonen löysivät 1840-luvun alussa kaivosmiehet Josef 
Hammar ja Isak Sik. Alue kuului tuolloin Albergan kartanoon. Malmin rautapitoisuus on 23–31 ‰. 
Sitä louhittiin vuosina 1844–51 täältä yhteensä 120 tonnia kolmesta eri kaivannosta, joista suu-
rin on alaltaan 3 x 6 metriä ja syvyydeltään 4 m. Malmi kuljetettiin Tarvon lastauspaikalle ja lai-
vattiin sieltä edelleen, mutta sen myynnissä oli vaikeuksia heikon laadun vuoksi. Kaivos on mui-
naismuistolain suojaama, nykyisin veden täyttämä ja aidattu.” Tämä kirjoitus koskee urheilupui-
ston pohjoispuolta. Mutta jos Nupukivenkallion kuilut on myös malmilouhoksia niin lienevät sa-
man ikäisiä

Nupukivenkallion louhoskuilujen osalta on vielä ristiriitaa, onko ne linnoitteiden aikaisia vai 
malmin louhintaan liittyviä, vai liittyykö molempiin.
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ETELÄOSAN KUVIEN PAIKAT

⬅ Kuvat 1990-luvulta
⬅ Kuvat 23.4.2022
⬅ Kuvat 3.11.2022
⬅ Kuvat 17.11.2022

S = Suoja

Osasuurennus Espoon kaupunginmuseon kokoel-
missa olevasta kartasta v. 1915-1916 jonka on 

piirtänyt sotilastopografikunnan kapteeni Albjakov.
Kartassa näkyy hyvin mäen kaakkoispuolelle nouse-
va tie. Lisäksi kohteen XXIX:1 tai 2 kohdalla on kar-
tassa joku merkintä.

⬆

XXIX:1?

XXIX:4

XXIX:6

XXIX:5

XXIX:3

XXIX:2 ?

http://www.kyppi.fi
http://www.kyppi.fi


Leppävaaran taistelut
“Kohteessa on käyty taisteluita Helsingin valtauksen yhteydessä huhtikuussa 1918.”
Saksalaiset nousivat maihin Hankoon ja Loviisaan ja olivat edenneet Kilon pelloille 10.4. 

Punaiset olivat Nupukivenkalliolla puolustusasemissa. 11.4.1918 Käytiin ensin neuvotteluja 
mutta ajauduttiin kuitenkin taisteluihin. Taistelut oli ohi parissa tunnissa. Saksalaisilla oli selvä 
miehistö ylivoima ja sotilaat oli koulutettuja. Kouluttamattomat ja hajanaiset punaiset joukot 
perääntyivät mäeltä. Kuolleita oli tiettävästi punaisilla 13 ja Saksalaisilla 2. Saksalaisen 
komentajan mukaan Leppävaaran linnoitus olisi heidän käsissään ollut valloittamaton.

Kivilouhos
“Mäen eteläosaa on louhittu Mannerheimmintien kiveystä varten 1925.”
Mäen lounaislaidan laajasta avolouhoksesta olen löytänyt hyvin vähän tietoa. On vain tuo 

monessa paikassa mainittu nupukivien louhinta Mannerheimintielle. 

Asutushistoria
Myös asutushistoriaa on mäellä ollut linnoitteiden jälkeen. Etelä- ja itälaidalla on ollut huvila-

asutusta ennen nykyisiä kerrostaloja. Osa linnoitteista on kadonnut tai peittynyt rakentamisen 
yhteydessä.

Muistiinpanot 21.9.1991

Loppukommentit
Kohteen tiesin isoksi ja monipuoliseksi. Silti yllätyin kuinka laajaksi tämä selvittely 

muodostui. Kohteet joissa on muutakin historiaa kuin pelkät linnoitteet, on työläitä. 
Onneksi on netti, josta löytyy tietoa . . . tai sehän juuri tekee asian monimutkaiseksi. Tietoa 
on saatavilla mutta se on ristiriitaista ja hyvin hajanaista. 

Otin tähän selvitykseen mukaan paljon arvailuja ja omia päätelmiä jotka ei välttämättä 
pidä paikkaansa. Jollain lailla haluan kuitenkin selittää mieleeni tulleita asioita, maaston 
muotoja, rakenteita ym.

Tässä kuitenkin nyt tämä hivenen paisunut oma inventointini kohteesta XXIX:3

24.11.2022
Mikko Hakala
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