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MÄKKYLÄNKALLIO KESKIOSA 
TUKIKOHTA XXVIII:18b

Sijainti.! Mäkkyläntien eteläpuolella olevalla mäellä, heti tien viereisen rinteen päällä. 
Mäen keskivaiheilla, Komendantinpolun luoteispuolella.

Muistiinpanot kirjoitettu pääosin vuonna 1993. Tietoja täydennetty 2021 käynnin jälkeen.
Kohde kuuluu tukikohdan osaan XXVII:18. Tämä Mäkkyläntien eteläpuoleinen osa on 
saanut lisämerkinnän b ja tien pohjoispuolella oleva osa on a.
Espoon kaupungin kantakartassa on linnoitteiden käytävät piirretty jo aika hyvin. 
“Ensimmäisen Maailmansodan aikainen maalinnoitus Espoossa” Julkaisussa (Sirkku Laine 
1998) on merkinnät jo lähes täydelliset käytävien ja tuliasemien osalta. 

1. Keskeneräiset suojahuoneet! 2. Taisteluhauta ! 3. Yhdyskäytävä kohteeseen 
XXVII:18a! 4. C-tyypin asema! 5. Taisteluhauta!
6. E-tyypin asema! 7. A-tyypin asema! 8. Suojahuone!! !
9. Suojahuone! 10. A-tyypin asema! 11. C-tyypin asema! !
12. Taisteluhauta! 13. E-tyypin asema
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1. Keskeneräiset suojahuoneet
Mäkkylänkalliot puolittavan hyväkuntoisen tykkitien (Komendantinpolku) vie-
ressä noin 60m päässä Sotarovastintieltä on kaksi suurehkoa kesken jäänyt-
tä suojahuoneen kuoppaa. Kuoppiin ei ole ehditty saada lainkaan betonisia 
osia vaan ne ovat pelkästään louhittuja ja kaivettuja. Suojat yhdistää huono-
kuntoinen maavallikäytävä. Suojien kuopat ovat kooltaan noin 8x5m. 
Ylempänä olevaa kuoppaa oli paikalla käydessäni vuonna 1993 käytetty kaa-
topaikkana. Sen rojuihin kuuluu mm. puolikas auto. Sittemmen suojien kuo-
pat on puhdistettu jätteistä.
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Alempi suoja.
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Rakentamattomat suojahuoneiden kuopat sijaitsevat aivan Komendantinpolun (linnoi-
tusten aikainen kivetty tykkitie)  vieressä ja siitä on ollut yhteydet molempiin suojiin.
Vielä 1990-luvun alussa seutu oli harvaan asuttu. Vain muutamia rintamamiestaloja ja 
joitakin uudempia. Metsät ja kalliot saivat olla omissa oloissaan ilman erityistä puistojen 
hoitoa. Mäet oli niin syrjäisiä ja synkkiä että, siellä asustivat “Metsien miehet” ilman 
pelkoa häirityksi tuemisesta. Myös kunnallinen jätehuolto oli puuttellisempaa ja esim. 
“Sortti-asemat” puuttui. Kaikki isompi jäte oli helpompi kuskata kuusikkoon kuin kaato-
paikalle. 

Ylempi suoja.
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“Metsien miesten” leiri vuonna-1993. Jätteistä päätellen on paikalla “asuttu” 
pidemmän aikaa. Leirin paikkaa en käynyt 2021 katsomassa mutta oletan sen 
siivotuksi kun muualla olevista käytävistäkin on jätteitä poistettu.

Suojilta lähtevä yhdyskäytävä on toiminut kaatopaikkana.



Rakentamattomien suojien (1.) välistä lähtee 
työntymään sisämaahan syvä yhdyskäytävä. 
Ihmetellä täytyy sitä miksi nykyisin ei saada 
tehtyä niin siististi kaareutuvia betoniseinämiä 
kuin tälläkin käytävällä on. Alaosaltaan betoni-
sessa käytävässä on noin metrin paksuinen 
maapenkka. Yhdyskäytävää on noin 70m jonka 
jälkee se jakaantuu kahteen suuntaan. Mo-
lemmat käytävänhaarat johtavat saman rinteen 
suuntaisen, taisteluvarustuksena olevan valli-
haudan eri päihin. 

2. Taisteluhauta
Yhdyskäytävän läntistä haaraa seuraamalla 
saavutaa taisteluasemien länsipäähän. 
Sisämaahan työntyy pätkä taisteluhautaa jossa 
yksi ammuskolo.  Rintamasuunta luoteeseen 
kohti Mäkkyläntietä.
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⬅︎ Yhdyskäytävän siistiä betonityötä.

⬋ Länsipään Taisteluhauta (2) päättyy 

⬇︎ Taisteluhaudan ammuskolo.



3. Yhdyskäytävä kohteesta XXVII:18a 
Rintamavarustukset jatkuu taisteluhautana kohti Mäkkyläntietä. Rintamavarustuksen kes-
keltä lähtee yhdyskäytävä mäkeä alas. Käytävä on ylempänä betonoitu mutta muuttuu 
mavalliseksi. Jyrkän mutkan jälkeen käytävä kääntyy Mäkkyläntielle ja katoaa sitten tien 
penkan leikkaukseen. Tie toisella puolella käytävä jatkuu kohteen XXVIII:18a osana.
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⬅︎
Mäkkyläntien kyljessä on aukko 
josta lähtee yhdyskäytävä 

⬋
Yhdyskäytävä nousee ylös.

⬇
Länsipäädyn varustuksia. 
Yhdyskäytävä tulee tuohon 
ampumahaudan keskivaiheille. 
Aumpumahaudan askelura 
näkyy hyvin.



4. C-tyypin asema 
Muutama metri yhdyskäytävän liittymän jälkeen jää tien vieressä nousevan kallion päälle C-
tyypin tuliasema. Asema on ollut kattamaton. Museoviraston mukaan tämä on tähystysasema.
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5. Taisteluhauta ja
6. E-tyypin asema

C-tyypin asemalta (4.) käytävä 
jatkuu sakaramaisena itään seu-
raillen rinnettä Mäkkyläntien 
yläpuolella. Ensin on panoskolol-
linen ampumahauta jonka jälkeen 
sisämaahan työntyvä sakara. 
Seuraava varustuksen osuus on 
myös ampumahautaa (5.). 
Syvän käytävän pohjalta on yksi 
porras ampumatasanteelle. Etu-
reunassa on myös askelura hel-
pottamassa nousua vallihaudasta 
ylös varustuksen etupuolelle. 
Toisen sakaran jälkeen on osittain 
rikkoutunut seitsemän aukkoinen 
“salmiakkituliasema” E-tyypin 
asema (6.). 
Sisäänpäin työntyneissä käytävä-
sakaroissa on portaat vallin pääl-
le. Käytävien syvyydestä johtuen 
täällä on runsaasti portaita joita ei 
matalemmissa käytävissä tarvita.
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⬆︎ (5.) Suora tuliasema.

(6.) E-tyypin tuliasema. Vaatisi 
hieman  raivausta. Sammalkin alkaa 
peittämään muotoja. Seinämissä on 
vielä havattavissa hirsien muodot.
⬇ 



7. A-tyypin asema
E-tyypin aseman jälkeen tulee käytävän sakaraan aiemmin mainittu yhdyskäytävän toinen, 
itäinen haara. Sakaran toisella puolen on vielä suuri “hevosenkenkäbunkkeri” (7.) A-tyyp-
piä ja sen vieressä ampumahautaa. Bunkkeri on ollut kattamaton.
Tällä alueella oli runsaasti telttapaikkoja (1993). Silloin asuttuna näytti olleen yksi soputelt-
ta lähempänä tykkitietä. Muuten paikalla oli pressuja sekä muuta roinaa. A-tyypin aseman 
viereinen käytävä toimi kaatopaikkana. Vuonna 2021 oli kaikki leirin jäljet jo siistitty.
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8. Suojahuone
Taisteluasemien takana olevassa yhdyskäy-
tävässä on noin 3x3m kokoisen suojahuo-
neen paikka. Seinämät siinä on ollut hirsisiä 
ja niiden taakse kasattu suurista kivenlohka-
reista pienellä betonimäärällä sidottu penk-
ka. 
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⬅︎
A-tyypin aseman (7.) vieressä oleva 
taisteluhauta. Vielä 1993 se toimi 
kaatopaikkana, nyttemmin jo siivottu.

⬅︎︎⬆
︎︎︎(8.) Suojahuone. Hirsiseinien ympärille 
on käytetty säästeliäästi Benonia. 
Kattokin lienee vain hirsistä koska nuo 
seinät ei kattoa kunnolla kannattaisi.



9. Suojahuone 
Edellisestä käytävästä ja tuliasemasta täytyy kulkea 
jonkun matkaa mäen pohjoisreunaa itään kunnes tulee 
vastaa uusi käytävä. Ampumahautaan päättyvässä 
kaarevassa käytävässä on tyylikäs ja hyvin tehty suo-
jahuone (9.). Huone on betoninen ja suorakulmainen. 
Siinä on suorat sileät seinät ja käytävän oven vieressä 
ikkuna-aukko. Suojan koko noin 3.5mx3m. Suoja on 
kattamaton mutta ilmeisemmin sellaiseksi tarkoitettu.
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⬅︎︎
Käytävän pääty näyttää ampumahaudalta siinä olevasta 
korokkeesta päätellen.  Edessä on kuitenkin korkeahko 
penkka. Kaarevan osuuden jälkeen on  suojahuone (9.). 
Komeat maisemat täältä ylhäältä. Risukosta päätellen 
nämä käytävät ovat kesäisin aika hyvin piilossa. 

v. 1993 ➡︎
Suojahuone (9.)

Käytävän kuusikko on vaihtunut 
lehtipuiden vesakoksi.

Sammalta on tullut lisää mutta 
jätteet on sentään poistettu.

v. 2021 ➡︎



10. A-tyypin asema 
Suojan (9.) vieressä on hevosenkenkäbunkkeri eli A-tyypin asema (10.) jossa kasvoi 1993 
runsaasti kuusia. Puita oli siinä määrin ettei valokuvasta selviä mitä siellä kuusten keskellä 
on. Tyydyttävä siis uudempiin kuviin. 

Rehevää on kasvusto vieläkin tuliasemassa (10.) mutta pystyy noista kuvista sentään 
hahmottamaan minkälaisesta asemasta on kyse. Alemman kuvan taustalla on suoja (9.)
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11. C-tyypin asema 
Suojan ja bunkkerin jälkeen samassa käytäväs-
sä on vielä kulmikas C-tyypin ampuma-asema 
suunnattuna kohti Mäkkyläntien ja Sotarovastin-
tien risteystä. Museoviraston mukaan tämä on tä-
hystysasema.

12. Taisteluhauta 
Käytävä kääntyy kohti sisämaata ja Ko-
mendantinpolkua mutta siitä erkanee vielä 
lyhyt ampumahaudan tumppi kallion reu-
nalle. Ampumahaudan etuseinässä am-
muskolo ja askelura.
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13.E-tyypin asema 
Käytävää eteenpäin jatkettaessa, ennen Ko-
mendantinpolulle tuloa on sisämaahan oudon 
suuriaskelmaiset portaat. Tykkitien tuntumaan 
tultuamme ollaan kierretty ympyrä umpeen ja 
saavuttu siellä olevalle suojalle. Vielä on yksi 
käytävänhaara joka johtaa tykkitien tuntumas-
sa olevaan tuliasemaan. Tämä tuliasema on 
syvä ja kooltaan noin 8x2metriä E-tyypin “sal-
miakki-asema”. Asemassa on 6 ampuma-auk-
koa ja sen seinät on valettu hirsikehikon 
ympärille. Hirsikehikko on jäljistä päätellen ol-
lut kolme osainen joten suojassa on saattanut 
olla kolme huonetta. Ampuma-aukkojen ala-
reuna on niin korkealla, että suojassa on 
täytynyt olla myös lattia jotta ampuminen au-
koista on ollut mahdollista. Valvontasuunta 
tällä salmiakkituliasemalla on ollut koilliseen 
jossa on ollut peltoa aina Konalaan ja sitä 
kautta Malminkartanoon asti, mutta nyt edes-
sä on omakotitalo asutusta. 
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LOPPUKOMMENTIT 
Mäkkylänkallion keskiosa on pienehkö alue ja lähinnä etuvartio Komendantinpolun etelä- 
ja kaakkoispuolella olevalle Mäkkylänkallion eteläisen osan tukikohdalle XXVII:19.
1990-luvun pohjakarttaan oli käytävät piirretty hyvinkin puutteellisesti. Uudemmissa kan-
takartoissa käytävät on esitetty lähes täydellisesti.
Hieman ihmetyttää ettei varustuksia ole jatkettu enemmän länteen jolloin niistä olisi voinut 
valvoa paremmin luoteissuunnan peltomaita. Samalla oltaisiin katkaistu se loivahko rinne 
joka nyt jää mäen länsipään (XXVII:13) linnotteiden ja tämän linnoiteosan väliin.
Puiston hoitohakkuut ei ole olleet niin järeitä kuin Mäkkyläntien toisella puolella. Näyttäisi 
puuston karsiminen keskittyneen enemmän käytävien ja bunkkereiden esille tuomiseen. 
Uusi karsinta ja risukon raivaaminen pitäisi täälläkin tehdä. Kuusimetsä sinänsä varjostaa 
ja pitää aluskasvillisuutta vähäisempänä, joten en ole pahoillani jos puustoa ei käytävien 
ulkopuolelta kovin paljoa karsittaisi.
Paikalliset metsien miehet eivät aikanaan hakkaamattomuudesta ja hoitamattomuudesta 
tainneet pahastua. Heidän telttailualueensa, jossa on noin 5-7 majaa, oli säästynyt koske-
mattomana vielä 1993. Keskellä käytäväverkostoa sijaitsevat asumukset olivat jättäneet 
ympäristöön ja vallihautoihin runsaasti jätettä ja roskaa mutt,a muuten ei linnotteiden kunto 
ei ollut kärsinyt. En tiedä koska nuo leirit on häädetty ja käytävät siivottu. Nykyään lähi-
alueella on enemmän asutusta mikä omalta osaltaan pitää telttakylät poissa.

Mikko Hakala 10.12.2021
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⬅︎
Komendantinpolku. 


