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MÄKKYLÄNMETSÄ INVALIDITIE 
TUKIKOHTA XXVIII:1

Sijainti. Mäkkylänmetsässä Kehä-1 pohjoispuolella Invaliditien pohjoispuoleinen metsä välillä 
Rintamamiehentie — Sotaleskentie. 

Museovirasto XXVIII:1
Tukikohta XXVIII:1 (Lintuvaara)

 Ensimmäisen maailmansodan aikainen puolustusasema. Rakentamisajankohta 1915-
1918. Kallioon louhittuja ja maahan kaivettua taistelu- ja yhdyshautaa. Yksi betoninen 
konekivääriasema, yksi C-tyypin betoninen tähystysasema ja yksi B- tai C-tyypin tulia-
sema, jonka katosta on poistettu teräspalkit, mutta betonikatto on jäänyt ehjäksi. Ase-
man sisäänkäynti on tukittu jätteillä. Itäpäässä on avoin valonheittimen asema. 

 Viisi betonista suojahuonetta, joista kahden betonikatot ovat jääneet ehjiksi. Osa puo-
lustusasemasta on todennäköisesti jäänyt tonttialueen alle. Rakenteita on täytetty voi-
makkaasti puutarhajätteillä ja roskilla. 

Puolustusaseman pohjois- ja itäpuolel-
la on ollut kaksikertainen piikkilan-
kaeste. Koillispuolelta löytyy vielä n. 
50 metriä pitkäestevalli, joka kaartuu 
luoteeseen. Pohjoisosan este on sija-
innut soisessa maastossa eikä sen 
mahdollista estevallia ole havaittavis-
sa. Rakennusviraston 1998 inventoin-
nissa esteen suojavalliksi merkitty koil-
linen-lounas suuntainen valli on ilmei-
sesti modernin viemärijärjestelmän 
rakenteita. 

Maalinnoitus Espoossa 1998
(Espoon kaupungin tekninen keskus)
Kenttätykkipatterin 1031 toteutumi-
sesta ei ole tietoa.
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Valokuvat ja muistiinpanot 17.4.1995 (Täydennetty kartoin, kuvatekstein ja aseman 
1031 osalta alkuvuodesta 2022)

Tukikohta XXVIII:1
Suojeluluetteloon ei tämä kohde ole päässyt mutta aikaisempiin inventointi kartoituksiin kylläkin. 

Myös kartat kuten topo-kartta 1933 ja Espoon kantakartta 1991 tuntevat varustuksen. Paikan kat-
sastaminen on ollut jo kauan listalla vaan en ole saanut itsestäni irti, että tunkeutuisin tälle syrjäi-
selle metsälle. Meinasi jäädä homma sikseen myös  tällä kertaa kun näissä hommissa niin näppärä 
polkupyöräni oli alkanut päästää ilmoja eturenkaasta jossain Pitäjänmäen tienoilla. Sää oli hyvä 
joten päätin talutella sitä tämän päivän.

En odottanut näkeväni mitään erikoista koska kantakarttaan (1992) on käytävä piirretty 
pisteytyksellä. Ehkä jotain täyttynyttä maavallikäytävää. Saavuin Sotaleskentietä pitkin koska 79-
inventointikartassa kulkee käytävä tien laidan tuntumassa ja Invaliditien risteyksen kohdalla oleval-
la tontilla pitäisi olla suojahuone (näkyy 1930-luvun kartassa). Suojaa ei näy mutta tontilla on sopi-
van kokoinen kumpare pihamaalla. Jonain yönä pitäisi käydä kaivamassa. Sotaleskentien laidassa 
ei näy käytävää mikä on ymmärrettävää onhan tonteilla ollut asutusta jo 50-luvulta.

Kiersin Sotaleskentien päädystä viimeisen tontin takaa metsän puolelle. Jätin pyöräni polunvar-
teen ja lähdin tunkeutumaan ryteikköiseen metsään. Vastaan tuli lohduttoman näköinen yksityinen 
kaatopaikka. Raivostuttavaa tällainen törkyjen kuskaaminen metsään ja vielä oman kodin viereise-
en maastoon. Osuin käytävän kohtaan jossa oli pieni betoninen C-tyypin ampumapotero (T1) (Ku-
va 21). Tämän tuliaseman itäpuolella käytävä jatkuu muutaman kymmenen metriä mutkittelevana 
käytävänä ennen kuin katoaa omakotitalon tuntumassa. Käytävä on betoninen mutta niin täynnä 
rojua ettei voi päätellä missä se on ampumahautaa ja missä pelkkää yhdyskäytävää. Tätä itäpäätä 
en käynyt tarkempaa katsomassa kun se on jo kohtuullisen lähellä omakotitalon piha-aluetta. Si-
ellä on kuitenkin Inventoinnin mukaan suojahuone (S6) ja tuliasema (T4).
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➡
 C-tyypin tulia-

sema (T1) ja 
kaatopaikka.
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⬆ Paikalla käyntini (1995) yhteydessä löytämäni varustukset vuoden 1992 
Espoon kantakartan päälle piirrettynä.
T1-T3 = Tuliasemat. S1-S5 = Suojahuoneet
21-29 = Valokuvat oman arkistonumeroni mukaan.
T4 ja S6 = “Maalinnoitus Espoossa” Inventointikartan mukaiset varustukset
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⬅
Jäljellä olevan 
käytäväverkon 
itäpääty. Tuolla 
on “ Maalinnoi-
tus Espoossa” 
selvityksen mu-
kaan yksi suoja 
ja tuliasema.
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Rakentamaton kuoppa (S1). Onneksi nykyään 
asenteet ympäristöä kohtaan on parantuneet ja 

isompienkin jätteiden asianmukainen hävittäminen 
on kohtuullisen helppoa.
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⬆
Suojahuone (S2). Iso osa 
betonikattoa on vielä jäljellä. 
Käytävä on täytetty risuilla. ⬇� ︎



Tuliaseman T1 länsipuolella käytävä on maavallista ja siinä on yksi rakentamaton kuoppa suo-
jahuonetta varten (S1) (Kuva 23). Suojeluluettelo puhuu tällaisissa kohdissa rakentamattomista 
kuopista, vaan mistäpä sitä tietää oliko paikalla aikoinaan rakennettu hirsinen suoja. Länteen men-
täessä kaatopaikka muuttuu risukompostiksi ja betoni tulee jälleen käytävän kylkiin. Jatko onkin 
sitten yllätys, sillä en todellakaan odottanut näin vahvaa ja ehjää varustusta. Ensin on pieni 
(≈2x2m) suojahuone (S2) (Kuva 24) jonka katosta on kadonnut noin kolmannes. Samanlainen 
suoja on pienen sisämaahan suuntautuvan mutkan jälkeen. Tämä suoja (S3) (Kuva 25) on katol-
taan ehjä. Suojan vieressä on etuvarustuksessa painauma joka todennäköisesti on vain sortuma 
sillä muutaman metrin päässä on betoninen “hevosenkenkäbunkkeri”. (T2) (Kuva 26) A-tyyppi.
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Tuliasema (T2). 
Aseman seinät 

oli näkyvissä 
mutta kuvien 

ottaminen 
haastavampaa.
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➡ ︎︎

Suojahuone 
(S3). 

Räjäyttämätön 
suoja. Harmi että 
käytävät on 
täytetty eikä 
suojan rakennetta 
tai kokoa pysty 
kunnolla 
hahmottamaan.
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Käytävä kääntyy tässä hieman ja suuntaa lounaaseen edellistä ryteikköä valoisammassa maas-
tossa, ollaanhan Rintamamiehentien omakotitalojen takana. Seuraavana näkyy risuilla täytetyssä 
käytävässä siisti betoninen etuseinä. Ohitin tämän ensin luullessani sitä vain ampumahaudaksi 
vaan paikalla taitaakin olla suojahuoneen oven yläpuolinen katto (S4) (Kuva 27). Muutaman metrin 
päässä on seuraava katto jonka alle näkyy. Suojaksi luulemani bunkkerin sisälle tuli valoa sen etu-
puolelta joten kiersin katteen ja huomasin sen etureunassa leveän matalan ampuma-aukon joten 
tämä onkin tuliasema (T3) (Kuva 28). Suoja S4 saattaisi olla samanlainen tuliasema mutta sitä ei 
voi tarkistaa koska sen sisään ei näy ja etupuolella on maata aivan katon laelle.
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Tuliasema (T3). 
Ehjä tuliasema 
jonka etureunassa 

leveä ja matala 
ampuma-auko.
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Suojahuone 
(S4). Ehjä 

suojahuone. Tosin 
vain katto näkyy. 
Mitä lie sisällä.
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Vielä on yksi ehjäkattoinen rakennelma 
joka on selvästi suojahuone (S5) (Kuva 
29). Suojat S2...S5 ovat kooltaan sen ver-
ran peniä, että niitä voisi hyvin sanoa 
isoiksi katetuiksi ammuskoloiksi. Käytävä 
loppuu ilman selvää päätettä omakotitalon 
tontin tuntumaan.

Pienistä odotuksista johtuen oli yllätys 
positiivinen jos  unohtaa käsittämättömän 
roskaamisen ja kaatopaikoittumisen. Mis-
sään ei näy käytävän pohjaa. Toisaalta 
vallihaudat säilyvät paremmin kun ne on 
täytetty. Varustuksia ei ole räjäytetty vaan 
suojat ja tuliasemat on ehjiä. Kunnostettu-
na tämä olisi hyvin pikkusievä varustus.
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29

Suojahuone (S5). Ehjä suojahuone. Tältäkin kohdalta on käytävä täytetty 
risuilla ja muulla puutarhajätteellä joten suojasta näkyy vain katto.

⬆

Vuoden 1935 kartassa näkyy merkintä 
joka muualla on pääosin tarkoittanut 

luolaa, joissakin paikoissa suurta 
suojahuonetta. Tämä merkintä osuu  

Ilvaliditien ja Sotaleskentien risteyksen 
kohdille.
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Kenttätykkipatteri 1031  (selvitys 2022)
Ilmakuvien mukaan käytäväverkosto on kiertänyt mäkeä huomattavasti laajemmin kuin mitä on 

jäljellä. “Maalinnoitus Espoossa” selvityksen kartassa on laitettu mahdollinen tykkiasema 
Invaliditien kohdille. Tämän toteutumisesta ei ole selvityksen mukaan varmuutta. Vuosien 1935, 
1937, 1939 ja vielä 1945 kartoille on piirretty luola (tai suuri suoja) Sotaleskentie 6 kohdille aivan 
Invaliditien risteyksen tuntumaan. Myös ilmakuvissa on tällä kohdin käytäviä ja käytävien haaroja. 
Eli jotain tässä on ollut, vai onko vieläkin. Kulmatontille rakentui ilmakuvien mukaan 
rintamamiestalo 1954-56 ja 2000-luvun puolella kaksi uudisrakennusta. Mitään linnoitteisiin 
viittaavaa ei ole näkyvissä, ainakaan maan pinnalla. 

Loppukommentit 
Kunnostamisen arvoinen pätkä käytäväverkostoa mikäli ei täydennysrakentamisen yhteydessä 

ole tuhottu sitä mikä vielä 1995 oli ehjää. Harvinaisen kohde ehjien asemien ja runsaan jätteen 
takia. Miksi ihmiset raahaa omalta tontilta jätteet tontin rajan toiselle puolelle viereiseen metsään? 
Jäljellä oleva varustus on puiston puolella ja asemakaavassa merkitty suojeltavaksi. 

Paikalla pitäisi nyt 2020-luvulla käydä uudestaan jospa paikkoja olisi siivottu. Samalla voisi 
vilkaista tarkemmin niitä piikkilanka- ym. esteitä varten tehtyjä estevalleja jotka on mäen 
pohjoispuolella Heikunanpolun tuntumassa. Mielikuva niistä on, mutta ei valokuvia.

20.02.2022
Mikko Hakala
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Ilmakuvista selvästi 
näkyvät käytävät 2022 

karttapohjalle siirrettynä.

Punainen viiva vuoden 
1950 ilmakuvassa näkyvät 
käytävät ja vihreä viiva 
vuoden 1954 ilmakuvan 
mukaiset käytävät.
Mäen itälaidan käytävät on 
yltäneet Invaliditielle asti ja 
länsipuolellakin käytävä on 
jatkunut kohti 
Rintamamiehentietä.
Pientalot on rakentuneet 
alueelle 1950-luvun lopulla 
jolloin käytävät on 
tuhoutuneet.
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