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MÄKKYLÄN KOULU (Mäkkylä)
TUKIKOHTA XXVIII:14-16

Sijainti. Mäkkylän koulujen ja viereisen Mäkkylänpolun kohdilla aivan Kehä1 etelälaidalla.

Museovirasto
Tukikohta XXVIII:14-16 

Museoviraston sivulla www.kyppi.fi maininta “Tukikohta XXVIII:14-15 (Mäkkylä). Ensimmäi-
sen maailmansodan aikainen puolustusasema, joka on jäänyt talojen ja pihamaiden alle. 
S. Laineen mukaan kohde on hävinnyt.”
“Tukikohta XXVIII:16 (Mäkkylä). Poistetut kiinteät, muinaisjäännökset. Ensimmäisen 
maailmansodan aikainen puolustusasema. Kohdalta ei löytynyt minkäänlaisia rakenteita 
maastossa.”

Valokuvat ja muistiinpanot 27.4.2022 - 12.6.2022)

Esipuhe
Pieniä tukikohdan osasia jotka on jääneet rakentamisen alle. Lähdin selvittämään löytyykö 

mitään jäänteitä ja mihin perustuu inventointien merkinnät 14, 15 ja 16.

XXVIII:14, 15 ja 16  
Kohteista 14-16 on hyvin vähän tietoa. Vanhoilta kartoilta en ole näiden kohteiden osalla 

nähnyt käytävien merkintöjä. 1930-luvun peruskartoissa ja myöhemmissäkin on yleensä 
jonkinlaisia sakaraviivoja siellä missä linnoitteitakin on ollut, Täällä ei näy mitään.

Ilmakuvatkaan ei juuri asiaa valaise. Vuoden 1950 ilmakuvassa näkyy vielä tilanne en-
nen koulujen rakentamista. Näillä kohdin oli peltojen keskellä muutama metsäsaareke joi-
den pohjois- ja luoteislaidoilla on varjostumia mitkä hyvällä mielikuvituksella voisi tulkita 
linnoitteiden käytäviksi. Kyseessä 
on todennäköisesti kuitenkin kallion 
varjo.

Koulutontin keskellä, päiväkodin 
pihalla on kumpare jonka pohjois- 
reunassa on useissa ilmakuvissa 
varjo. Tämäkin on todennäköisesti 
kallioleikkaus, tai sitten XXVIII:14.
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︎Tukikohdan XXVII osat Espoon tek-
nisen keskuksen julkaisussa “Ensim-
mäisen maailmansodan aikainen 
maalinnoitus Espoossa”. ➡

http://www.kyppi.fi
http://www.kyppi.fi
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⬅
Ilmakuva 
vuodelta 
1950.
Sinisellä Tu-
kikohdan 
XXVIII  tun-
nettujen osi-
en numeroi-
ta.
Kirjaimilla 
merkitty 
kohdat ilma-
kuvasta jos-
sa saattaisi 
olla kyse 
käytävistä.

⬅
Ilmakuvan 
käytävät siir-
rettynä Es-
poon 2022 
kartalle. 
Selvästi 
huomaa ettei  
kohteiden A, 
C ja D koh-
dalla ole 
enää mitään 
jos siellä 
joskus on 
jotain ollut-
kin.

⬅
Inventointikartta 1973.
Ilmakuvan käytävät A, B ja C 
vastaavat aika tarkoin vuo-
den 1973 inventointikartan 
merkintöjä 23, 25 ja 24. 
Kohteen D kohdalle ei ole 
missään inventoinnissa esi-
tetty linnoitteita.



Vanhat inventointikartat.
K.E.Löfgrenin inventointikartoissa on merkintöjä jotka sijoittuu nykyisten 

koulurakennusten ja kehätien tienoille. Vanhemmassa kartassa (kartoitus-73 eli 
suunnitelmat 1915) olevat merkinnät (23), (24) ja (25). Vuoden 1979 inventointikartassa on 
merkitty tukikohdan osat 15 ja 14. Tukikohdan XXVIII osaa 16 ei ole vuoden 79 kartassa.

Kehä-1 ja Vallikallion liittymä meluvalleineen ja kevyen liikenteen väylineen on jättänyt 
alleen ainakin tukikohdan osan 15. Mäkkylän koulun ja päiväkodin paikalla on kumpare 
jota vielä 30-luvun kartan mukaan ympäröi pohjois- ja länsipuolelta pellot. Paikka olisi siis 
otollinen linnoittaa. Tähän kumpareeseen viittaa myös K-E Löfgrenin kartoitusten 
merkinnät 1973 kartoituksen numero (25) ja 1979 kartoituksen (14).
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⬅
Inventointikartta 1979.
Ilmakuvan käytävät B ja C  
vastaavat  aika hyvin inven-
tointikartan merkintöjä 14 ja 
15. 
XXVIII:16 puuttuu. Olisiko 
sitten tuo kohde A. Kehätie-
tä ei oltu rakennettu vielä 
1979 joten jos kohde 16 oli-
si ollut tuolla ilmakuvan 
kohdalla A, niin sen olisi pi-
tänyt löytyä.

Koulualueen keskellä olevan kumpareen kohdille on piirretty kohde XXVIII:14.
Onko siellä mitään linnoitteisiin liittyvää? Kumpare on päiväkodin aidatun pihamaan 
sisällä, joten en mennyt sinne lasten joukkoon maata potkimaan ja kuvia ottamaan.



1973 kartoituksen merkintä (23) on mielenkiintoinen. Se on sijoitettu kouluilta koilliseen 
pallokentän pohjoispuolella olevan kevyenliikenteen raitin, melumuurin ja kehätien penkan 
kohdille, kehätien suuntaisesti. Siellä tuskin on säästynyt mitään edes maan pinnan alla, 
sen verran rankkaa on teiden rakentaminen nykyään. Miksi sitten Espoon inventoinnissa 
1998 on tukikohdan XXVIII osa 16 piirretty kentän eteläpäähän? Museoviraston sivulla 
tämä kohde on merkitty poistetuksi “ Kohdalta ei löytynyt minkäänlaisia rakenteita maas-
tossa”.

Kävin paikalla 27.4.2022 ja 29.5.2022. Katselin mahdollisia vallihautojen painanteita tai 
betonirakenteita kentän laitojen ja rakentamisen välistä. Mitään ei näkynyt. Kentän 
eteläpuolella on ryyseikköinen notkelma jossa ei näkynyt etäämpää katsottuna mitään 
linnoitteisiin viittaavaa. 

Loppukommentit
Kullankaivajalta kysyttiin: 
”Harmittaako jos ei kuopasta löydy 
kultaa?”. 
Kullankaivaja vastasi: ”Ei harmita, 
nythän tiedän ettei tuossa kohdin 
ole kultaa.” 
Sama tunne minulla nyt.

12.6.2022 
Mikko Hakala
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Kentän ja koulujen välillä kulkeva 
Mäkkylänpolku. Tässä pitäisi Es-
poon inventoinnin 1998 mukaan 
olla kohde XXVIII:16  ➡

Kentän eteläpuolen ryyseikköinen 
painanne. ⬇


