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MÄKKYLÄ Gransinmäki 
TUKIKOHTA XXIX:4-6

Sijainti. Turuntien ja Vanhan maantien välissä oleva mäki. Leppävaaran asemalta noin 
600m-700m länsiluoteeseen.

Museovirasto (tiivistelmä)
Museoviraston sivulla www.kyppi.fi mainitaan kohteista seuraavaa (tiivistelmä):
“Tukikohta XXIX:4
Kohde on jäänyt talojen alle, mutta rakennusten välissä erottuu vielä tuliaseman jäännökset. 
Tukikohta XXIX:5 
Kallioon louhittuja ja maahan kaivettuja taistelu- ja yhdyshautoja, joista osa on tuettu 
betonilla. Yksi betoninen konekivääriasema ja betonisia suojahuoneita. Kohde on osaksi 
keskeneräinen. Rakenteita on täytetty ja osa asemasta on hävinnyt rakentamisen myötä.
Tukikohta XXIX:6
Kallioon louhittuja ja maahan kaivettuja taistelu- ja yhdyshautoja, joista osa on tuettu 
betonilla. Yksi betoninen konekivääriasema ja tähystysasema. Rakenteita on täytetty ja 
osa asemasta on hävinnyt rakentamisen myötä.”

Valokuvat: 21.9.1991, 31.10.2022 ja 11.3.2022
Muistiinpanot 21.9.1991 ja täydennetty marraskuussa 2022
Kartat ja kuvatekstit Marraskuussa 2022

Esipuhe 
Muutoksien alla oleva kohde. Vanhan 

maantien (entinen Turuntien linjaus) poh-
joispuolella on ollut asutusta vielä 1950 
luvulla ja ilmeisesti 60-luvunkin puolella. 
1969 ilmakuvassa näkyy kauppaoppilai-
toksen rakentaminen. Tässä vaiheessa 
viimeistään on kohteen XXIX:4 linnoitteet 
pääosin hävinneet.

Vanhan maantien eteläpuolen alue 
XXIX:5-6 on säilynyt huvilavaltaisena 
nykypäiviin asti. Viimeinen huvila paloi ke-
väällä 2022 ja uutta kerrostaloa rakenne-
taan saman aikaisesti mäen keskivaiheille. 
Onneksi mäen pohjoislaidan kievari ja seu-
rantalo on säästyneet ja suojeltu. Mäen 
etelälaidan kohtalo onkin sitten vielä hie-
man avoin. Voimassa olevan asemakaa-
van mukaan jäljellä olevat linnoitteet sijoit-
tuisi viheralueen puolelle ja ovat suojelu-
määräys merkinnällä varustettu. 
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Kartta Espoon kaupungin teknisen keskuksen 
julkaisusta “Maalinnoitus Espoossa” vuodelta 
1998. Tuossa on esitetty tukikohdan XXIX osien 
likimääräiset sijainnit. ⬇

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


XXIX:4
Vanhan maantien pohjois-

puolella on oppilaitosten 
keskittymä. 60-luvun loppu-
puolella rakentuneet suureh-
kot rakennukset ja niiden pi-
ha-alueet ja parkkipaikat on 
muokanneet maastoa hyvin 
runsaasti. Museoviraston 
mainitsemia tuliaseman jään-
teitä en pikaisen läpikulku-
matkan yhteydessä havain-
nut. Rakennusten väliin luo-
teispuolelle jää pihamaata ja 
puustoa. Siellä voi hyvinkin 
olla jäljellä jotakin, jollei muu-
ta niin peittyneenä.

Vuoden 1915-16 sotilas-
inventointikarttaan on piirretty 
piikkilankaeste pihan poikki 
ja joitakin varustuksia nykyi-
sen kelloseppäkoulun kohdil-
le.
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Osasuurennus Espoon kau-
punginmuseon kokoelmissa 
olevasta kartasta v. 1915-1916 
jonka on piirtänyt sotilastopo-
grafikunnan esikuntakapteeni 

Albjakov.

➡

Oppilaitosten pohjoispuolen 
rinnettä jossa saattaisi olla 

jäljellä jotain. ➡

Kelloseppäkoulu nähtynä 
Vanhan maantien puolelta. ⬇ 205

201-203

1915-1916



XXIX:5
ITÄLAITA
Vanhan maantien eteläpuolella on kulttuu-

rikerrostumia ja asutusta jotka hankaloittaa 
siellä olevien ja olleitten linnoitteiden selvitte-
lyä. Mutta yritetään.

Mäen itäpuolen varustuksia on tuhoutunut 
paikalla olleen Teknillisen oppilaitoksen ra-
kentamisen ja purkutöiden aikana. 1970-lu-
vun inventointikartan mukaan itäreunan va-
rustusten eteläisimmät osat on olleet 1989 
valmistuneen oppilaitoksen kohdilla ja tuhou-
tuneet siis jo silloin. 

Oppilaitosta laajennettiin 2002, jolloin vielä 
jäljellä olut suojahuone jäi aivan rakennuksen 
viereen. Olin tuosta suojasta ehtinyt vuonna 
1991 ottamaan muutaman kuvan ohikulku-
matkalla. Varmuutta ei ole tuhoutuiko suoja 
jo rakentamisvaiheessa. Kuuleman mukaan 
purkuvaiheessa ainakin poistui joitakin linnoi-
terakenteita. Kuvat 01 ja 02.

Muistiinpanot 21.9.1991 
“Vanhan maantien varresta 

opiston paikoitusalueen vieres-
tä poikkeaa kevyen liikenteen 
väylä etelään, jonka vasem-
malla puolen on kuusten var-
jostamana muutama mutka 
maahan kaivettua juoksuhau-
taa aika heikossa kunnossa.

Aivan opiston “talkkarin” 
asunnon leikkipaikan vieressä 
metsän reunassa on katettu 
suoja jonka suuaukko on sor-
tunut siten ,että koloista näkee 
osin sisään. Maan pinnalle 
näkyy suojan kantta noin 3m. 
Suoja saattaa olla hyvässä 
kunnossa sisältä.”
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02

01

Inventointikartta vuodelta 1979. Karttaan olen lisän-
nyt ammattikorkeakoulun ja muutamia mäellä 2020 
jäljellä olleiden rakennusten likimääräiset sijainnit.

⬅ 
Suojahuone S4. Ohikulkumat-
kalla näin betonirakenteita vuon-
na 1991. Otin pikaisesti kaksi 
kuvaa. Piti tulla myöhemmin 
uudestaan paremmalla ajalla 
ja katsoa tarkemmin. Eipä sit-
ten tullut käytyä. Tämä suoja 
katosi lopullisesti vuonna 2020 
kun aivan kyljessä ollut Am-
mattikorkeakoulun rakennus 
purettiin. 
⬅

⬇
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 ➡
Ammattioppilaitos on poissa 

samoin suoja S4. Suoja oli 
tuossa ison koivun vieressä 

aidan kohdilla. Vasemmalla 
näkyy vielä suojalle johta-
neen käytävän painannetta.

 ➡
Suojalle S4 johtava käytävä 

on pyöristynt ja risuja täynnä.

 ➡
Kuva suojan suunnalta kohti 
kestikievaria. Taustan pieni 

rakennus on kievarin vieressä 
oleva Sundholmin talo.

184

226

218



Sundholmin talon kohdalla käytävä on syvä ja louhittu kallioon. Inventointipiirustusten 
mukaan käytävä on kiertänyt koko rakennuksen. Näin se onkin koko Kievarinpuiston ulkoi-
lutieltä näkyvällä osuudella. Kuva 221

Sundholmin talon eteläpuolella käytävä on jo paljolti täyttynyt ja kääntyy uudisrakennuk-
sen tuntumassa talojen väliin. Kuva 223. Oletettavasti käytävä on täytetty pihojen puolelta.
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221

223



Muistiinpanot  21.9.1991 
“Kevyen liikenteen väylältä 
lähtee muurattu yhdyskäy-
tävä länteen vanhan hyljätyn 
näköisen piharakennuksen 
suuntaan, kadoten ryteikköön 
talon nurkalla. Koko hauta 
täynnä erilaisia jätteitä ja ros-
kia. Todennäköinen yhteys 
mäen länsilaidalle saattaa 
olla täytetty. Vanhan maan-
tien suuntaan kulkee osin 
täyttynyt käytävä, jossa laho 
silta mäen päällä olevalle ra-
kennukselle. Pätkä käytävää 
ollut katettuna, muuten maa-
han kaivettua. Tämä haarake 
päättyy epämääräisesti maan-
tiehen.”
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⬆︎ Kievarille nouseva tie. Yhdyskäytävä kulkee tuossa puomin koh-
dalla tien ali jatkuakseen oikealle kohti Vanhaa maanteitä.

⬆︎ Yhdyskäytävää Sundholmin talon 
kohdalla. Siivottu sitten vuoden 1991.

Kievarille johtavan tien 
kohdalla on vielä jäljellä 

osa vanhemmasta puusillasta. 
Käytävässä on tällä kohtaa suo-
jahuoneen S3 kuoppa. Kuopan 
takaseinässä on vielä nähtävissä 
hiukan heikkolaatuista betonia. 
Suojan kokoa on vaikea määri-
tellä. Suojalta johtaa maantien 
viereen syvä ja pyöristynyt käy-
tävä. 

⬉⬅ 

207

211

179

206



XXIX:5
POHJOISLAITA

Lainaus Espoon kaupunginmuseon julkaisemasta kirjasta
“Espoon Rakennuskulttuuri ja Kulttuurimaisema” Vuodelta 1991.

“105 GRANSBACKEN
Graninmäki on omaleimainen, joskin nykyisin osin rappeutunut asuinalue Kilon kartanon 

viljelysmaiseman tuntumassa. Sille on tyypillistä monentyyppisten rakentamismuotojen 
kerrostuneisuus.

Historiallisesti Graninmäki on ollut Kilon ja Bergansin tilojen rajana. Kilon kartanon 
tuulimyllyn kerrotaan viime vuosisadalla olleen mäellä (siitä vanha nimi Kvarnberget). 
Bergansin puolella mäkeä on vanha rakuunatorpan paikka. Viimeinen pieni 
torpparakennus (mahdollisesti 1800 luvun alkupuolelta) lahoaa ikkunat rikottuna ja katto 
vuotavana paikoilleen. (Purettu keväällä 1984).

Sotilastorpan vieressä (mäen juurella) olevan niityn nimi on vanhoissa kartoissa 
“Dragonängen”.

Jo 1830-luvun alussa Graninmäelle rakennettiin toinen Espoon silloisista 
kestikievareista. Kuninkaantiestä Helsinkiin johtava haara kulki mäen pohjoispuolitse ja 
lähellä olevalla Krogenin mäellä oli jo kestikievaria ennen matkustajia palvellut krouvi. 
Kestikievarin naapuriksi (lopetti toimintansa 1890) rakennettiin 1911-1912 Hembygdens 
värner i Albergan komea nuorisoseuran talo Thorstorp.

Venäläiset linnoittivat Graninmäkeä 1914-1917. Graninmäkeä palstoitettiin 1900-luvun 
alkuvuosina ja erityisesti sen etelärinteelle rakennettiin pienehköjä omakotitaloja.” 
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⬆ 
Mäen itälaidan käytävä päättyy 
Vanhan maantien kylkeen. Jotakin 
tuossa on ollut, suojahuone, käy-
tävänhaara tai jotain muuta. Kuo-
pan laidoilla on sen reunaa tuettu 
hieman betonirakenteilla.

200
Kuvat 21.9.1991 ➡︎

Kuvat 31.10.2022 ➡︎
Kuvat 3.11.2022 ➡︎

S = Suoja

ITÄLAIDAN KUVIEN PAIKAT



“106 GRANS
Kilon kartanon omistajan sotakam-

reeri Johan Agricola ilmoitti 1820-lu-
vun alussa olevansa halukas perus-
tamaan kartanonsa maalle Helsinkiin 
johtavan maantien varrelle kestikie-
varin. Se korvasi vanhemman Bem-
bölen kestikievaripaikan. Hänen eh-
dotuksensa hyväksyttiin 1822. Aluksi 
kestikievari toimi kymmenkunta vuot-
ta kartanon lähellä ns. Krogenin mä-
ellä vanhalla krouvipaikalla, mutta 
siirrettiin 1830-luvun alussa hieman 
kauemmaksi Graninmäelle. Sinne 
valmistui komea, alunperinkin kesti-
kievariksi suunniteltu suuri rakennus. 
Hirsisen, lyhytnurkkaisen rakennuk-
sen runko on huomattavan pitkä ja 
myös leveähkö. Sen aumakatto on 
katettu tiilillä. Seinät on pystylaudoi-
tettu ja punamullattu. Vanhan kieva-
ritalon sisätiloissa tehtiin 1920-luvulla 
huomattavia muutoksia. Huonejakoa 
ja väliseinien paikkoja muutettiin, uu-
sia oviaukkoja puhkaistiin ja vanhat 
uunit purettiin. Gransista kuljetettiin 
matkustavaisia kolmeen suuntaan: 
Helsinkiin, Finssin kievariin ja Hel-
singin pitäjän kirkolle. Ainakin 1840-
luvun alussa kievarin käytössä oli 21 
hevosta, mutta määrää pidettiin liian 
pienenä. Grans ei kuitenkaan ollut 
erityisen hyvä kestikievaripaikka, sillä 
se oli liian kaukana Bembölessä sija-
itsevasta pääteiden risteyksestä. 
Kievari siirtyikin takaisin Glimsiin 
1891. Gransin kestikievarirakennus 
muutettiin Kilon kartanon työläis-
asunnoksi. Kievarirakennuksen pi-
halla on pienehkö, osin hirsinen, osin 
kivinen navetta.”

Käydessäni paikalla 1991 oli ra-
kennukset jo osin hylätty, ainakin 
pääosin poissa aktiivikäytöstä. Pi-
hamaalla ei näkynyt merkkejä linnoit-
teista, en niitä toki aktiivisesti etsinyt-
kään. 
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⬆ Suojeltu kievarirakennus nähtynä Vanhalta maantieltä. 

Kievarirakennuksen ja sen piharakennuksen välisen pi-
hamaan kohdille on 1979 inventointiluettelossa piirretty 

yhdyskäytävä. Koska kievarirakennus ja sen piharakennus 
olivat käytössä vielä ensimmäisen maailmansodan jälkeen, 
niin luonnollista jotta käytävät on peitetty.

Taustalla Thorstorpin rakennus.

⬆

⬇

04

07

06
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⬅ 
Aivan vanhan maantien 
vieressä Kestikievarin 
ja Thorstorpin raken-
nusten kohdalla on ko-
nekivääriasema. Var-
maankin suurimmalle 
osalle paikallisista 
asukkaista täysin tunte-
maton asia.

⬅
Tämä asema (A5) on A-
tyyppiä. Betoninen ra-
kennelma jatkuu sei-
nämäisenä tuliaseman 
oikealla puolella. Muu-
ten aseman taustalla 
olevasta laajasta neliön 
mallisesta alueesta ei 
rakenteita näkynyt. 
Aseman taustan ohi on 
kulkenut yhdyskäytävä 
tien suuntaan ja ilmei-
sesti sen toisella puolel-
la oleville varustuksille 
XXIX:4. Yhdyskäytävän 
toinen suunta on 
noussut ylös Thorstor-
pin suuntaan. Käytävät 
ja itse asemakin on jo 
hyvin peittyneitä.

⬅
Tuliaseman ampuma-
aukon laidoissa on vielä 
ratakiskojen pätkät jäl-
jellä.

193

194

198



Lainaus Espoon kaupunginmuseon julkaisemasta kirjasta
“Espoon Rakennuskulttuuri ja Kulttuurimaisema” Vuodelta 1991.
 
“107 THORSTORP
Hembygdens vänner i Alberga rf perustettiin 1909. Syksyllä 1911 valmistui yhdistyksen 

oma suuri seurantalo Graninmäelle Kilon kartanolta ostetulle tontille. Rakennuksen 
suunnitteli ja urakoi paikallinen puuseppä Landen. Rakennusaineet saatiin suurimmaksi 
osaksi purkutalosta Helsingistä (Kaivokatu 12, entinen Helsingin Anniskeluyhdistyksen 
talo).

Rakennusta käytettiin moniin tarkoituksiin. Yhdistys ylläpiti mm. pientenlastenkoulua, 
jonka opettaja asui Thorstorpin yläkerrassa. Ennen leppävaaran kirkon valmistumista 
(1929) Juhlasalissa pidettiin myös jumalanpalveluksia. Vuosina 1915-1918 rakennus oli 
takavarikoitu venäläisten sotilaiden ja linnoitustyöläisten käyttöön.

Thorstorp on kaksikerroksinen hirsirakennus, jossa on leveä poikkisiipi. Rakennuksessa 
on ylälappeeltaan aumattu mansardikatto. Ikkunoiden alkuperäinen jugend-henkinen 
puitejako on osittain hävinnyt, samoin kuisteja on muutettu.

Thorstorpin ympärillä on I maailmansodan aikaisia linnoituslaitteita ja sen naapurina on 
Gransin entinen kievari.”
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⬅
Maantien ja Thorstorpin 
väliin jäävä A-tyypin 
konekivääriasema jää 
ohikulkijoilta huomaa-
matta. Yhdyskäytävän 
painannekin on niin pyö-
ristynyt ettei sitä miellä 
vallihaudaksi.

⬅
Thorstorp syksyllä 
1991. Kaunis suojeltu 
rakennus. Tolloin oli 
käynnissä sisäänkäyn-
nin kohdilla joku pieni 
remontti. Rakennusta 
on myöhemminkin pi-
detty hyvässä kunnossa.
Joitain linnoitteita on 
tämänkin rakennuksen 
ympärillä ollut. Jäljet 
niistä on hyvinkin peit-
tyneet.

03

199



XXIX:5
LÄNSILAITA

Muistiinpanot 21.9.1991
“Mäen länsilaidalla olevan suuren punaisen “seurojentalon” reunalta (tasoitetun pihan 

alta) lähtee käytävän pätkä, jossa yksi kattamaton ampumapaikka. Muuten huonokuntoista 
ja jätteillä täytettyä kaivantoa. Lounaiskulmassa, Gransinmäentien päässä, on asutusta 
sen verran, etten viitsinyt katsella kuin pätkän tiestä oikealle lähtevää käytävää. 
Hyväkuntoinen muurattu ja rappauspintainen juoksuhauta oli täyttynyt tien vierestä 
puutarha ja pihansiivoustalkoiden jätteillä eli oksilla ja lehdillä, mutta kauempana lähes 
tyhjää mitä nyt paikallinen asukas on laittanut parrut käytävän yli ja käyttää sitä auton 
korjauspukkina, kun ovat sopivasti aikoinaan tajunneet laittaa portaatkin juuri tähän 
kohtaan.”

Jäi aikoinaan mäen eteläosa käymättä. Tämän länsilaidan osalta ei ilmeisesti 
suuriakaan muutoksi. Ehkä Thorstorpin päästä on yhdyskäytävä täyttynyt hieman lisää. 
Etelän puolesta käytävät on siistiytyneet. Omakoti ja huvila-asutus on poistunut sekä 
uudisrakentaminen aloitettu 2022. 
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⬅ Kuvat 21.9.1991 
⬅ Kuvat 31.10.2022 

S = Suoja
A = tuliasema

POHJOISLAIDAN KUVIEN PAIKAT

➡ 
Laskeuduttaessa 

Thorstorpin pihalta ete-
län puolelle tulee lin-
noitteet vastaan mäen 

juurella.  Ensimmäisenä 
näkyy suojahuoneen S2 
katon kulma ja A-tyypin 

konekivääriasema A4. 
Eteen tulee myös työ-

maan aita joten on tyy-
dyttävä kurkkimaan 

hieman etäämmältä.

188



Suojan S2 rakenne, koko tai edes sijainti ei täysin selviä paikan päällä. En tuota paikalla  
käydessäni heti suojaksi noteerannutkaan, mutta Espoon inventoinnissa vuodelta 1991 
(Sirkku Laine) tuo mainitaan suojahuoneena. Jos tuo näkyvä osa on suojan katon kulmaa 
niin voisin kuvitella suojan vielä olevan ehjänä kuvan 188 oikeassa reunassa.

Tuliasema A4 on A-tyypin konekivääriasema (kuvat 186 ja 187). Takaa avoimessa 

asemassa näyttäisi olevan oikealla kyljellä komero ilmeisesti konekiväärin jäähdytysvettä 
varten. Katetta ei asemassa näytä olevan sen enempää kuin katteen osiakaan. Ilmeisesti 
siis ollut kattamaton. Raudoitusta kuitenkin näkyy ampuma-aukon toisella puolella. Asema 
on hyvin täyttynyt ja ilmeisesti syksyn lehdet armeliaasti peittävät käytävään tungetun 
rojun.
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186

187



Tuliasemalta A4 jatkuu mutkitteleva 
käytävä a las ete län suuntaan. Het i 
ensimmäisessä mutkassa näyttäisi olevan 
lyhyt käytävänhaara itään. Pian ollaan 
kuitenkin uudisrakennuksen työmaan laidalla 
ja näyttäisi rakennustarpeet ym. työntyvän 
linnoitekäytävien päälle. Oletettavasti 
käytävä on vielä kokonaisuudessaan tallella. 
Asian tarkistamiseksi pitäisi tunkeutua 
työmaan alueelle.

Lähempänä Gransinmäki tietä on ollut 
Kilon kartanon muonamiehen mökki vielä 
alkuvuodesta 2022. Tuo ei ole ollut suojeltu 
rakennus, joten se on nyt jo purettu. Mökin 
paikan länsilaidalla kuitenkin kulkee suojeltu 
linnoite käytävä, joka nyt (2022 työmaavai-
heessa) on täyttynyt kaadetuista puista, 
purkujätteistä ym. Toivottavasti siivoutuu 
rakentamisen jälkeen. (kuva 184). Likipitäen 
samasta kohtaa löytyy kuva Leppävaaraseu-
ran julkaisemasta kirjasta “Leppävaaran 
kronikka 2022”, sivulta 271. Tukikohdan osa 
XXIX:5 päättyykin tähän. Gransinmäki tien 
toiselta puolelta alkaakin sitten XXIX:6.

Koko tukikohdan XXIX:5 alue on ollut välittömästi Ensimmäi-
sen maailmansodan jälkeen asuttu tai muussa käytössä. Tästä 
johtuen 1960-luvulla alkanut kiinnostus linnoitteisiin ja 
1970-luvun inventoinnit on tullee myöhässä. Aluetta on 
rakennettu ja siellä on eletty. Tarpeettomat käytävät on peitetty tai 
tuhoutuneet. Vain laidoilla on säästynyt linnoitevarustuksia. Ne 
on nyt suojeltu joten toivottavasti säilyvät jatkossakin.
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184

⬅ Kuvat 31.10.2022 

S = Suoja
A = Tuliasema

LÄNSILAIDAN KUVIEN PAIKAT



XXIX:6
PELLONREUNA

Tältä Gransinmäen etelälaidalta ei sitten olekaan muistiinpanoja saati valokuvia 
vuodelta 1991. Kävin paikalla 31.10.2022 ja täydennyskuvaamassa 3.11.2022.

Gransinmäki tien (Tien nimi Gransinmäen länsilaidalla) mutkan kohdilla on entisen 
pellon reunan tuntumassa jo purkukunnossa oleva vanha saunarakennus. Sen kyljessä on 
ampumahautaa joka on tukikohdan  osan XXIX:6 pohjoisin pääty. Onko käytävä alunperin 
jatkunut tien toiselle puolelle. Matkaa XXIX:5 eteläpäätyyn on vain muutama 
kymmenmetrinen.  

Aivan XXIX:6 viimeisen ampumahaudanpätkän alkupäässä on B-tyypin tuliasema tai 
tähystysasema. Tästä on voitu tarkkailla hyvin luoteen suunnalle peltojen yli Turuntien 
suuntaan.
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➡
Käytävä alkaa ampu-

mahaudalla. Taustalla 
häämöttää vanhan sau-

nan raunio. Ampuma-
haudan mutkassa on 

tuliasema B.

➡
B asema on ollut ilmei-

sesti viimeksi  jonkun 
maja. Näitä asemia on 
aikaisemmin nimetty 

tuliasemiksi mutta myö-
hemmin olen nähnyt 
myös mainintoja tä-

hystysasemista.
Tähystys / ampuma-au-

kon kohdalla on vielä 
jäljellä vahvistuksena 

ollut teräskisko.

152

164



B-asemalta käytävä jatkuu etelään. Ensi 
pieni mutka sisämaan kautta jossa myös 
portaikon kolo. Seuraavaksi betonivahvis-
teista ampumahautaa, pieni mutka ja toinen 
ampumahaudan osuus. Ainakin ensimmäi-
sessä ampumahaudan osuudessa on am-
muskomero.

Käytävän etuseinässä on ura, jonka kä-
sitän olevan tarkoitettu helpottamaan nou-
sua ampumahaudasta rintaman puolelle. 
“Maalinnoitus Espoossa 1998” julkaisussa 
mainitaan “Taisteluhaudan rintasuojassa on 
pitkävaakasuora ura, jonka tarkoitusta ei 
tunneta.”

! 15!
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➡
Käytävät on täyttyneet mutta kaatopaik-

kajätettä ei liiemmin ole näkyvissä. 

Toinen ampumahau-
dan osuus. ⬊

Ensimmäinen ampumahaudan osuus. Heti 
tuossa puunrunkojen takana on ampuma-

korokkeen korkeudella ammuskomero.⬇
166

148 172



Käytävä jatkuu etelään ja lähestytään jo met-
sän reunaa sekä Turuntietä. Jälleen on sisäma-
an mutkan puolella kapeat portaat ja vielä yksi 
ampumahaudan osuus. Sitten ollaankin jo va-
rustusten keskiosassa, johon muodostuu käytä-
vistä saari.
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⬅
Kohtuullisen hyvin säilynyt-
tä betonilla vahvistettua 
käytävää. 

➡
Käytävästä ylös noussevat portaat. Tässä kohtaa oli 

1991 muistiinpanojen auton korjauspaikka: “paikalli-
nen asukas on laittanut parrut käytävän yli ja käyttää 

sitä auton korjauspukkina, kun ovat sopivasti aikoinaan 
tajunneet laittaa portaatkin juuri tähän kohtaan.”

⬅
Vielä on hieman roskia 
näkyvissä. Käytävän poh-
jalta ei kannattane paljoa 
lehtiä potkia. Taustalla 
näkyykin jo A-tyypiin ko-
nekivääriasema A3.

173

142

120



! 17!

!

⬅
A-tyypin tuliasema A3. 
Asemassa ei ole takasei-
nää. Asemaan johtaa 
taustalta laajempi väylä, 
joten aseita ei ole tar-
vinnut sinne kantaa. 

⬅
A3 asemasta varustuk-
set jatkuu ampumanau-
tana etelän suuntaan.  
Kuvan keskellä näkyy 
käytävien muodostama 
saari.

⬅
Pieni ammuskomero va-
rustuksen etuseinässä.

131

136

138



Käytävässä olevan saaren takaa on johtanut 
leveä väylä paikalla olleen talon suuntaan. Käy-
tävä on täytetty heti alkuunsa. Tuolla kohden oli 
Tomtebo niminen huvila joka purettiin 2015. 
Tontti on lohkottu Kilon kartanosta 1920-luvulla 
jolloin myös rakennus  rakennettiin. Eli paikalla 
olleet linnoitteet on peittyneet lähes välittömästi. 
Joitain osia on varmaan käytetty hyväksi huvi-
lan yhteydessä. Vanhoista Ilmakuvista voi vain 
arvailla mitä tällä kohdin on voinut olla. Jostain 
tämän tontin alueelta on johtanut yhdyskäytävä 
itään ja sieltä kääntynyt etelään kohti mäen ete-
läpään viimeisiä varustuksia. 

 Nyt ei paikalla ollut näkyvissä muuta kuin 
komeasti sammaloitunut betoninen seinän kap-
pale. Tuon seinän tulkitsen osaksi suojahuonet-
ta S1. Vaatisi jälleen lapion tai kaivinkoneen 
käyttöä jotta voisi varmistaa mitä paikalla on 
ollut.
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⬆
Yhdyskäytävästä tontin 
suuntaan johtanut leveä 
väylä on täytetty.  

195

194

➡
Tonttimaata on myllätty 
mutta mikä on huvilara-

kentamisen jäljiltä ja onko 
paikalla linnoitteiden 

jäänteitä.  

➡
Piha-alueen reunalla lä-
hellä linnoitekäytäviä on 

jäljellä suojahuoneen sei-
nää muistuttava betonira-

kenne S1.  
Inventoinneissa ei tälle 

kohdin ole suojahuonetta 
sijoitettu.

130



Koko tämä lounaislaidan varustus on asemakaa-
vassa tonttimaan ulkopuolella ja sm-merkinnällä 
(suojelumääräys) rajattu. Eli eiköhän kohde säily. 
Kunnostusta ja käytävien tyhjennystä toki tarvitsisi. 

Kysymysmerkiksi jää onko käytävä ollut yhtey-
dessä tukikohdan osaan XXIX:5 jonka eteläpää on 
vain soratien toisella puolen. Toinen arvailujen varaan 
jäävä osa on se mitä on ollut mäen keskivaiheilla 
huvilatonttien kohdilla. Voisi olettaa jotta joku yhteys 
olisi ollut mäen itälaidan suojahuoneisiin joihin on 
matkaa vain noin 100m.
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⬅ 
Tukikohdan XXIX:6 länsi-
laidalla olevan, pellon reu-
naa seurailevan käytävän 
eteläpääty on näkyviltä 
osiltaan osittain täyttynyttä 
maavallista käytävää.

125

123

⬅ 
Käytävän eteläpääty.
Ei mitään dramaattista,
se vain päättyy.

⬅ Kuvat 31.10.2022
⬅ Kuvat 03.11.2022

S = Suoja
A = Tuliasema

B = Tähystysasema
P = Porras

LOUNAISLAIDAN KUVIEN PAIKAT



XXIX:6
TALLBO

Gransinmäen etelälaidalla oli ollut alueen viimeinen huvila, Tallbo, paloi vuonna 2021. 
Paikalla oli syksyllä 2022 vain kasattuna rakennuksen sokkelin betonilohkareita. Huvila oli 
rakennettu 1926. Tuon huvilan välittömässä läheisyydessä on ollut linnoitevarustuksia. On 
ymmärrettävää ettei linnoitteet ole säilyneet koskemattomina huvilan olemassa olon 
aikana ja rakenteiden kokonaiskuvan hahmottaminen on vaikeaa. 

Pohjoisen suunnalta, vanhan kuusiaidan takaa, naapurin puolelta, saapuu 
yhdyskäytävä täysin täytyneenä. Mistä se tulee ja mitä siellä naapurin puolella on ollut, jää 
kysymysmerkiksi. 1979 inventointi piirroksessa käytävä on ensin lähtenyt kohteen XXIX:6 
pohjoispäästä itään ja sitten tuossa naapurin puolella kääntynyt kohti Talbon pihaa. Tästä 
ei ole maastossa merkkiäkään.

Talbbon pihalle tultua tulee näkyviin ensimmäinen selvä merkki linnoite käytävästä. 
Ensin näyttäisi käytävän kyljessä olevan lännen puolelle painauma joka muistuttaa 
A-tyypin tuliasemaa. Aseman takana on myös käytävässä laajentuma. Olen merkinnyt 
tuon kohdan tuliasemaksi A2 vaikka mitään varmaa merkkiä asiasta ei ole. Käytävä jatkuu 
tästä ampumahautana.
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⬅ 
Onko tässä ollut tuliasema 
vai jotain muuta. Muoto on 
A-aseman mallinen mutta 
paikka on ääriään myöten 
täyttynyt Laiton nyt kuiten-
kin merkinnän A2.

⬅ 
A2 kohdalta alkaa selkeä 
ampumahauta. 

85

83



Ampumahaudan osuus on lyhyt. Se 
kääntyy itään, peittyy risukkoon ja täyt-
tyy. Pienen matkan päässä idän puolel-
la on juoksuhauta mutta sinne ei näyttäi-
si johtavan käytävää koska välissä on 
Tallbon huvilan pihamaata sekä tie 
rakennukselle. Siinä on ilmakuvien 
mukaan ollut myös  autotalli tai joku 
muu piharakennus.

Pihan itälaidan käytävä alkaa tontin 
rajalta pohjoisen puolelta vanhan 
kuusiaidan kohdilta. Onko käytävä 
jatkunut naapurin puolelle ja siitä kohti 
muita linnoitteita, jää arvoitukseksi. 
Naapurin puolella on tuossa kohdalla 
o l lut huvi la joka on rakennettu 
1930-luvulla. Mahdolliset käytävät on 
siis tuhoutuneet.

Tallbon pihan itälaidan käytävää on 
käytetty kaatopaikkana. Kaikenlaista 
rojua on runsaasti.
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⬅ 
Käytävässä on yksi ampu-
makoroke ja etuseinässä 
ura.
Tuo kuvan kumpare on lä-
hialueen korkein kohta ja 
aivan huvilan paikalla ol-
leen huvilan kyljessä. Onko 
siinä vain kallio vai jotain 
rakennettua. Risukkoa 
ainakin riittää.

⬅ 
Tällaista kaatopaikkatoimintaa näkee on-
neksi enää harvoin. Nykyinen jätehuolto ja 
arvostus ympäristöä kohtaan on muut-
tunut. Voimassa olevassa asemakaavassa 
tämä on suojeltua osaa ja sijaitsee istu-
tettavalla tai luonnonvaraisesti kasvullise-
na ja huolitellussa asussa pidettävällä ra-
kentamattomalla osalla. Eli asemakaavan 
mukaan on toivoa paremmasta.91

86



Tallbon pihan itälaidan käy-
tävä kiertää aivan huvilan 
itäpuolella olevan kumpareen. 
Käytävä on betonivahvistei-
nen. Siinä on käytävänhaara 
kumpareen suuntaan, joka on 
täysin täyttynyt. Se on johta-
nut kumpareen länsilaidalla 
olleelle tuliasemalle A1. Itse 
kumpare näyttää pelkältä 
pensasrisukolta.
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➡
Itälaidan käytävässä oleva haa-

rautuma kumpareen suuntaan. 
Lähes mahdoton saada valoku-

vaa joka havainnollistaisi hyvin 
käytävän mallia. 

➡
Itälaidan käytävä kiertää pen-

saikkoista kumparetta. 

➡
Itälaidan käytävä tulee kumpa-

reen takaa ja näkyvä osuus siitä 
päättyy. Käytävä on vielä tältä 
osin betonivahvisteinen. Tuossa 

kuvassa näkyvästä käytävän 
mutkasta on johtanut oikealle 
jotain, portaat kenties? Käy-

tävän päädystä johtaa matala 
painanne kaakon suuntaan. Ai-

van kuin sinne menisi täysin 
täytetty käytävä. Katso seuraa-

van sivun kuva no. 101.

185

96

94



Voisin hyvin kuvitella tämän mäen etelälaidan metsikön olevan varusteltu, ainakin suunnitel-
missa. Se on peltoa vasten ja näkyvyys junanradalle hyvä. Mitä nuo metsässä olevat kuopat on? 
Luonnollisia painanteita, täytettyjä poteroita vai asutuksen aikana syntyneitä. 1915-1916 
sotilaskartassa on tänne metsään piirretty piikkilanka esteitä (katso sivu 2).
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Tallbon huvilan paikka. Rakennus on ollut keskellä tätä kuvaa. Vasemmalla näkyy pensaiden peittämä 
kumpare, jonka takana on ampumahauta (kuvat 85 ja 86). Oikealla huvilan perustuksien betonikappaleet 

koottuna yhteen kasaan. Sen takana olevan risukumpareen kiertää itälaidan vallihauta (kuvat 94 ja 
96). Tuo oikean reunan kumpare onkin sitten mielenkiintoinen kun tarkastellaan sitä lähempää.

⬆ Itälaidan käytävä näyttäisi kumpareen jälkeen 
jatkuvan kaakon suuntaan.

Tallbon huvilan eteläpuolisessa metsässä on usei-
ta painanteita muuten tasaisessa maastossa.

⬇

104

106-107

101
⬆



Tallbon rakennuksen takana olleesta 
kumpareesta löytyi yllättäen A-tyypin 
tuliasema A1. Aseman muoto on vaike-
asti hahmotettavissa mutta kyllä se sii-
nä on. Sen sijaan ampuma-aukon sivuis-
sa  pystyssä olevat ratakiskot näkyy hy-
vin. Samoin voi hyvin nähdä pykälletyt 
ampumasektorin laidat. A1 asemaan 
tulee täysin täyttynyt käytävä itälaidalta 
(kuva 94).

Myös itse kumpare pitäisi tutkia tar-
kemmin. Heti A-aseman takana on  
näkyvissä betonia. Kuin seinämän ylä-
reunan särmä. Tämä viittaisi kumpareen 
sisältävän jonkun rakennelman (kuva 
193).

Myös kumpareen vieressä, huvilalle 
johtaneen tien kohdalla on maassa be-
tonia. Näyttää palkilta mutta voi olla 
myös seinämän yläreuna. Lisäksi siinä 
on vieressä teräslenkki. Samanlainein 
joita esiintyy joidenkin tuliasemien sei-
nämissä tulevan katteen tartuntarauta-
na. (kuva 188). 

Lapiolla ja kaivuuluvalla olisi käyttöä!
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⬆ Ampuma-aukon laitojen kiskot.

A1-aseman ampuma-aukon pykäläinen 
ampumasektori. ➡ 177

180
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193

188

Huvilalle johtaneen kulkuväylän kohdalla on maassa betonia ja teräksinen lenkki.

⬆ Tallbon rakennuksen takana oleva kumpare on risukon peittämä. Sen keskivaiheilta löytyy 
kuitenkin betonisärmä. Onko kumpareessa jokin rakennelma?

⬇



Loppukommentit
Kylläpäs tällekin pienelle mäelle mahtuu paljon historiaa. Syksyllä 2022 kävin netin 

puolella keskustelua Gransinmäestä. Museovirasto on tiettävästi kartoittanut kohteita. Näin 
olettaisinkin koska alueella on aloitettu rakentaminen ja eteläosan kaavoitukseen voi vielä 
vaikuttaa koko Leppävaaran radan pohjoispuolen kaavoitus suunnitelma joka on 
parhaillaan vireillä. Nykyään jäljellä olevat linnoiterakenteet on voimassa olevassa 
asemakaavassa sm (suojelumääräys) määräyksellä rajatulla alueella. Toivottavasti 
rakentajat noudattaa suojelua eivätkä täytä käytäviä.

Vanha huvila-asutus on ymmärrettävästi vaikuttanut jäljellä oleviin linnoitevarustuksiin. 
Mielestäni länsi- ja etelälaidan varustuksilta on ollut yhteys itälaidan suojiin. muutama 
käytävän alku viittaisi tähän. Näistä ei ole merkintöjä 1970-luvun inventointikartoissa. 
Huviloilla oli jo tuolloin asuttu 50-vuotta joten aikaa on ollut käytävien katoamiseen. 

Nyt kun huvilat on poissa niin maastoa olisi helppo tutkia. Toivottavasti museovirasto 
tosiaan on ollut tutkimassa Gransinmäen.

Espoon kaupunginmuseon sivuilta lainattuna: “Punaisten etummainen linnake sijaitsi 
Gransinmäellä Leppävaarassa. Kuuden aikaan aamulla 11.4.1918 saksalaiset tiedustelijat 
saapuivat paikalle ja totesi, että punaiset ovat asemissaan alueella sijaitsevissa 
linnoituslaitteissa. Saksalaiset tekivät toisen tiedusteluyrityksen myöhemmin samana 
aamuna, jolloin punaiset ampuivat heitä kivääreillä ja tykillä ”korkealla olevasta 
talonpoikaistalosta”, eli todennäköisesti seurantalo Thorstorpista, joka edelleen sijaitsee 
tällä paikalla.

Aamun tapahtumia seurasivat tulitauko ja rauhanneuvotteluyritykset, jotka eivät 
kuitenkaan johtaneet sopuun. Tulitauon aikana saksalaiset tiedustelijat varavääpeli Xavier 
Brummerin johdolla havaitsivat, että Thorstorp ja etummainen linnake oli hylätty. Punaiset 
olivat siirtyneet pääasemilleen Nupukalliolle.”

28.11.2022 
Mikko Hakala
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Kantakartta 1992

⬅ Kuvat 31.10.2022
⬅ Kuvat 03.11.2022

S = Suoja
A = Tuliasema
P = Porras

TALLBON HUVILAN YMPÄRISTÖN KUVIEN PAIKAT


