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Mäkkylänkallio länsi (Mäkkylänkallio)
TUKIKOHTA XXVIII:13

Sijainti. Mäkkyläntien etelä puolella olevan mäen länsipäässä, Sotaneuvoksentien 
pohjoispuolella. 

Museovirasto
Tukikohta XXVIII:13 

Museoviraston sivulla www.kyppi.fi mainitaan “Kallioon louhittua ja osaksi maahan kai-
vettua taistelu- ja yhdyshautaa. Betonilla tuettua taisteluhautaa on 30 metriä. Yksi betoni-
nen tähystysasema sekä tämän vieressä taisteluhaudan rintasuojan päällä matala laakea 
poteron kaltainen syvennys. Kaksi kallioon louhittua suurikokoista kuoppaa suojahuoneita 
varten.”

Valokuvia ja muistiinpanoja 13.4.1993
Täydennetty uusilla kuvilla 1.5.2022.
Kartat ja tekstit 7.5.2022

Esipuhe
Kantakartassa vuodelta 1992 on piirretty kohtuullisen hyvin olemassa olevat käytävät. 

Vain eteläreunan asutuksen laidassa olevat täyttyneet käytävät puuttuu. 2022 Kantakar-
tassa on piirrettynä vain kallion laella olevat betoninen käytävän osuus. Jäljellä olevat va-
rustukset jäävät kokonaisuudessaan niukoiksi. Ilmei-sesti mäen pohjoislaidan hyvin jyrkkä 
kalliorinne on katsottu jo sellaisenaan riittäväksi esteeksi. Mäen etelälaidalla olevien kah-
den suuren suojahuoneen kuopan välillä on käytävät osin täyttyneet. Omakotitalojen suun-
taan johtavat linnoitteet katoavat jo ennen tonttien rajoja. Jotain siellä on ollut, mutta mitä?
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Saapuminen 
Mäkkylänkallion pohjoisosan mäki on 

korkea ja itä-länsi suunnassa pitkä. Lin-
notteet on rakennettu tämän mäen 
päätyihin yli 10m kallion korkeimman 
laen alapuolelle (länsipääty= XXVIII:13. 
itäpääty= XXVIII:18b). Linnoite käytäviä 
ei ole näiden välillä. Liekö pohjoisreu-
nan jyrkkä rinne katsottu riittäväksi es-
teeksi vihollisen etenemiselle. 

Päätyjen välisestä tieyhteydestäkään 
ei ole selviä merkkejä. Komendantinpo-
lulta lähtee länteen tallattu, leveä polku 
joka muistuttaa tykkitietä. Se kuitenkin 
katoaa pian. Vastaavan oloinen polku 
on myös mäen keskikohdilla mutta sekin 
alkaa ja päättyy ilman selvää  jatketta.

Myös mäen eteläpuolitse kiertää tie. 
Hyväkuntoista Komendantinpolkua on 
mäen puolivälin tuntumaan josta se 
kääntyy etelään. Länsipäädyn eteläpuo-
lelle kulkeva tienhaara on huonommas-
sa kunnossa. Se käännytty pian loivasti 
luoteeseen ja sitä on vaikea hahmoittaa. 
Sotaneuvoksentien varrella olevien talo-
jen ja pihojen alle on jäänyt loput tästä 
tiestä. Tie johtaa ilmakuvassa v.1950 
Sotaneuvoksentie 2b rakennuksen pi-
halle, joten tie saattaa olla myös myö-
hempää perua. 
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Komendantinpo-
lulta länteen nou-
seva polku. Onko 
tämä vain ihmiten 
tallaama vai kuu-
luuko linnoitteiden 
tiestöön   
 ➡

Myös mäen keskiharjannetta seurailee leveä tykkitietä muistuttava polku ⬇
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Mäkkylänkallion länsipääty on korkea 
ja jyrkkärinteinen avokallio. Maisemia 
peittää rinteiden puusto mutta, välistä 
pilkistää näkymiä kauaskin.

Mäen länsireunalla on syvä ampu-
mahauta. Pituutta tällä betonivahvistei-
sella käytävällä on noin 40m ennen kuin 
se alkaa laskeutua mäeltä alas etelän 
suuntaan. 

Tullessani paikalle 1993 koin linnoit-
teiden vähäisyydestä johtuen pienen 
pettymyksen. Toisaalta käytävä on näyt-
tävä ja hyväkuntoinen. Käydessäni uu-
destaan 2022 totesin ettei mikään ole 
muuttunut täällä mäen laella. 
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Käytävän alku tai loppu, miten tuota  
nyt katsoo. Portaat siinä on kuitenkin.

Syvää ja hyväkuntoista ampumahautaa. 
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Järeää betonirakentamista. Ampu-
matasanne todella korkealla. Etusyr-
jässä ura helpottamassa vallille nou-
semista. Käytävän taitteessa on am-
muskomero. 

Käytävän lähtiessä laskeutumaan 
rinteeltä se muuttuu yhdyskäytäväksi  
ja jatkuu betonivahvisteisena ja osin 
kallioon louhittuna. Se myös madaltuu, 
isolta osin täyttymisestä johtuen. Käy-
tävässä kasvaa myös isoja puita ja 
alemmas mentäessä lisääntyy pen-
saat. Se ei siis ole enää käveltävissä.
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Kun päästään rinne alas omakotitalojen takapihojen tuntumaan, tulee jo näkyviin mäen 
ainoa jäljellä oleva tuliasema tai tähystysasema.
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⬅
Rinteen alaosassa on 

sisämaan puolella pienen 
kaarevan käytävän pääs-
sä suojahuoneen paikalta 
näyttävä kaivanto S3.

Kaivanto on täyttynyt 
lohkareilla ja muulla maa-
aineksella hieman vaike-
asti hahmotettavaksi. Ko-
koa mahdollisella suojala 
on ollut noin 2m kanttiin-
sa.

⬅
Suojalta S3 johtavan  

käytävän varrella on por-
taita muistuttava syven-
nys. Varmempien havain-
tojen tekoon tarvittaisiin 
lapio, koska kaikki on niin 
vahvasti lehtien ym. pei-
tossa.

Yhdyskäytävän kyljes-
sä, suojan S3 kohdalla on 
tämän mäen ainoa tulia-
sema T1 (C-tyyppi). Mu-
seoviraston mukaan ky-
seessä olisi tähystysase-
ma. Mutta miksi täältä 
mäen alta pitäisi tähystää 
kun mäen päältä näkisi 
paljon paremmin? 
⬅
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⬅
Tuliasemalta T1 käytävä jatkuu muu-

taman mutkan verran betonivahvisteisena. 
Jatkossa ei tässä rinteen eteläpuolisessa 
yhdyskäytävässä betonia näy. Käytävät 
alkaa olemaan niin täyttyneitä ettei mah-
dolliset betoniosat käytävien seinissä 
välttämättä näkyisikään.

⬋
Mäen eteläpuolen 

käytäviä oli täytetty 
vuonna 1993. Pai-
kalla ollutta metsää 
oli harvennettu ja 
kaikki risut laitettu 
käytäviin.

⬇
Taakseppäin 

katsottuna näkee 
mutkitellevan käy-
tävän nousevan 
rinnettä ylös.
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Eteläreunan käytävän erottaa vielä painanteena rinteessä. ⬆

Eteläreunan yhdyskäytävän eteläpuolella on ollut 
joitain linnoitteiden rakenteita. Niistä en ole löytänyt 
mitään mainintoja enkä kartoillakaan nähnyt. Sinne 
kuitenkin johtaa täyttyneet käytävät. 
Yhdyskäytävän ja Mäkkylänmutka 4 rivitalon välillä 
on noin neljä metriä pitkä kaareva betoninen käy-
tävän seinä tai muu betoninen rakenne. Siitä on 
maan pinnalla näkyvissä vain muutama sentti. 
Tästä hautautuneesta rakenteesta voisi päätellä 
omakotitalojen pihojen ja rakennusten alle jääneen 
joitakin muitakin rakennelmia. ⬇ 2022 1993 ➡
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⬈
➡

Suojahuoneen S2 
kuoppa. 2022 

Käytävän kyljessä 
on suuri suojahuoneen 
kuoppa S2. Tämän 
kuopan takaseinä on 
korkea kallioleikkaus. 
Kooltaan tämä jää 6x6 
metrisenä pikkuisen 
vaatimattomammaksi 
kuin suoja S1. Kuo-
passa oli kuusenrun-
kojen ja oksien lisäksi 
myös muita jätteitä. 

1993 ➡
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⬆ 1.5.2022

Suojien S1 ja S2 välillä kulkevasta käytävästä lähtee kaksi käytävää kohti viereisiä rakennuksia. 
Mitä noiden käytävien päässä on ollut? 

⬋ Käytävien sijanti näkyy kuusen oksista (1993).

Suojasta S2 lähtee itään risuilla täytetty käytävä, jonka seinässä näkyi vain pienellä ≈2m mat-
kalla betonivahvistuksia. Käytävät on täällä täytetty ääriään myöten mutta niiden reitit huomaa 
selvästi maassa polveilevista kuusenoksien muodostamista vanoista (1993). Muutamia vuosia 
aikaisemmin tein jo sen havainnon etteivät paikalliset asukkaat oikein “diggaa” näitä vallihautoja. 
Viedään puutarhajätteet ja vähän muutakin, puiston puolella oleviin kaivantoihin täytteeksi. 



Loppukommentit 
Syrjäisellä paikalla oleva pienehkö linnoitteiden osa. Pienen ja syrjäisen paikan huonot 

ja hyvät puolet. Käytävien täyttäminen omakotitalojen takamaastossa risulla ja jätteillä on 
harmillinen asia. Toisaalta paikan syrjäisyys on säästänyt vallituksia uudemmilta sotkuilta 
ja töhryiltä. 

7.5.2022 
Mikko Hakala  
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Syojahuone S1 metsän 
harvennuksen jälkeen 
vuonna 1993. Kaikki 
risut taisivat joutua 
suojahuoneiden kuop-
piin ja käytävien täy-
teeksi.  ➡

Kuusen oksat ja risut on 
kolmenkymmenen vuo-
den aikana painuneet 
mutta ei tuo kuopan 
pohja mitenkään hou-
kuttele. Suojan S1 kuo-
pan lounaisnurkassa on 
käytävän alku joka on 
täytetty suurilla lohka-
reilla. ⬇

Käytävän viimeisenä osana tulee vastaan suuri louhittu kuoppa (S1) joka on kooltaan noin 
10x10m. Kuoppa on tarkoitettu suojahuoneeksi tai vastaavaksi mutta on jäänyt pahasti keske-
neräiseksi. Kuoppa oli vuonna 1993 täytetty kuusen latvuksilla ja oksilla. Suojalta nousi vielä 
lyhyt käytävä itään. Sen jälkeen linnoitteet loppui.


