
 Vallitukset
 22.02.2023

LEPPÄVAARA RUUSUTORPPA (Ruusutorpanpuisto)
TUKIKOHTA XXX:1-3

Sijainti. Espoon Leppävaaran Ruusutorpan alueella. Jäljellä olevat varustukset rajautuu 
Huvilinnanmäen, Ruusutorpantien, Ruusutorpanpolun ja Ruusutorpanreitin sisäpuolelle.

Museovirasto ja Maalinnoitus Espoossa
Tukikohta XXX:1-3  (Tiivistelmä)
• XXX:1 Ensimmäisen maailmansodan aikainen puolustusasema. Jäänyt uuden katuverkoston alle.
• XXX:2 Maalinnoitus Espoossa inventointi, ASEMA 2 (Ruusutorpanrinne). Maahan kaivettua ja 
kallioon louhittua hautaa. Mahdolliset hirsirakenteet on maatuneet. Asema on keskeneräinen. 
Rakenteita on täytetty jätetavaralla. 
• XXX:3 Asema 3 koostuu maahan kaivetuista ja paikoin kallioon louhitusta yhdys- ja 
taisteluhaudasta. Hautaan liittyy useita avoimia ja katettuja A- ja C-tyypin betonisia tulipesäkkeitä. 
Betoniset suojahuoneet on yhtä lukuun ottamatta räjäytetty. Kallioon louhittua kuoppaa ei ole 
rakennettu lainkaan.

Valokuvat 21.5.1993, 28.2.2021, 2.2.2023, 8.2.2023 ja 15.2.2023
Muistiinpanot kuvausreissujen jälkeen.
Täydennetty kartoin, kuvatekstein alkuvuodesta 2023

Esipuhe
Kohteen XXX:1 osalta voi jopa aatella onko sitä koskaan edes ollut. Kohteen XXX:2 ehdin 

itsekin käymään läpi. Harmillisesti vain yksi valokuva. Kohde XXX:3 onkin sitten laajempi ja 
siitä on nähtävillä runsaasti käytäviä, suojahuoneita ja pesäkkeitä. Osa sortuneita osa kes-
keneräisiä. On myös täyttyneitä ja kadonneita osuuksia. 

Onneksi huvilarakentaminen ei ole ulottunut entisen pellon reunaan. Siitä johtuen on tuo 
pitkä yhtenäinen Ruusutorpanreittiä seuraileva rintamavarustus (XXX:3) säilynyt ehyenä. 
Kokonaisuus jossa on laajuuden lisäksi myös betonirakenteita, säilytetään Helpommin kuin 
pienet, pirstaleiset ja osittain 
täyttyneet linnoitteiden osat. 
Tällä hetkellä näkyvissä olevat 
osat on merkitty asemakaavas-
sa suojelluksi joten voi olettaa 
niiden säilyvän.
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Espoon kaupungin teknisen keskuk-
sen julkaisussa “Maalinnoitus Es-

poossa” oleva karttapiirros kohteen  
XXX varustuksista (Sirkku Laine).

➡



XXX:1 Muistiinpanot 15.2.2023
Kohteesta on hyvin vähän tietoa. Se esiintyy inventointikartassa Maalinnoitus  Espoossa 1998 

(Sirkku Laine) ja museoviraston Kulttuuriympäristön palveluikkunan sivulla XXX:1 on tunnuksella 
1000007802. Tuolla on annettu kohteelle koordinaatit jotka kartalla osuvat Leppävaarankadun 
länsipäässä olevan liikenneympyrän kohdalle. Se paikka on ollut ilmakuvien mukaan aina pellon 
keskellä (vanhin ilmakuva 1950). Toki linnoittamisen jälkeen on paikka voitu tasoitta pelloksi. 

Miksi mikään varustus olisi suojattomassa paikassa keskellä laajoja peltoja. Annetusta paikasta 
noin 80m länsilounaaseen on pieni metsäinen kumpare “Vanha-Konungsböle” johon tuon kohteen 
voisin sijoittaa. Toisaalta Museovirasto on tuota kumparetta tutkinut muinaisena kyläpaikkana ja 
sieltä on löydetty varhaisia jäänteitä Konungsbölen kylästä 1500-luvulta alkaen. Olettaisin 
kaivausten ja tutkimusten yhteydessä raportoidun myös tukikohtaan XXX:1 mahdollisesti liittyvistä 
osista. Kävin paikalla 15.2.2023. Katsastin silloin tuon kumpareen. Paikalla on silokalliokumpare 
jonka päälle on kasattu pääasiassa pyöreitä kiviä. Näyttäisi että peltojen raivaamisen yhteydessä 
tuonne on viety kivet pelloilta. Mäen laella on jonkin verran lohkottuja kiviä mikä viittaa louhintaan 
tai rakentamiseen. Kivet on pääosin tasaisesti mäellä, vain muutama pieni kasauma tai 
vallimainen muodostuma. Ei mitään merkkiä tarkoituksellisesta kivien järjestelystä.
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⬅
Leppävaarankadun länsipäässä 
on liikenneympyrä. Museovi-
raston sivuilla on kohteen 
XXX:1 paikaksi annettu koor-
dinaatit  jotka osuu tuon ym-
pyrän kohdille. 
Ympyrän vasemmalla puolella 
olevan penkan päällä on van-
han näköisiä betonikappaleita. 
Liittyykö ne linnoitteisiin?

Museoviraston antamista XXX:1 koordinaateista 60m-80m länteen on 
peltojen keskellä kumpare. Voisin kuvitella linnoitteiden olleen siellä, 
mutta paikalla oli vain runsaasti pyöreitä kiviä, ei linnoitteita.⬇

Valokuvien paikat
15.2.2023 ➡
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Museoviraston XXX:1   
koordinaateista 30m pohjois-
luoteeseen on ilmakuvien 
mukaan avokalliopaljastuma. 
Tuo avokallio näyttää kuvan 
mukaa tasaiselta joten siinä 
ei ole kaivantoja. Tuon kallio-
paljastuman reunalla, aivan 
l i ikenneympyrän penkan 
päällä on betonikappaleita. 
Mistä tänne olisi betonikap-
paleita tullut. Paikalla ei ilma- 
kuvien mukaan olisi myös-
kään koskaan ollut minkään-
laista rakennusta. Betoni 
näyttää vanhalta ja sitä on 
parissa kohdassa. Toki paik-
kaa on muokattu risteyksen 
rakentamisen yhteydessä 
maansiirtotoiden ja maise-
moinnin osalta. Tällöin beto-
nikappaleet olisi voineet siir-
tyä jostain, mutta mistä. Ei 
tänne varmaan täytemaata-
kaan ole muualta tuotu. Ar-
voitus siis nuo betonit. Joku 
varmaan voisi analysoida 
betonin iän jne. Liikenneym-
pyrä on tuolla kohden noin 
3m penkan ja kallion alapuo-
lella. Eli jos siinä on ollut joi-
takin linnoiterakennelmia pel-
lon alle peitettynä, ne olisi 
tulleet ympyrää rakennet-
taessa näkyviin.

Albjakovin karttaan 1915-
1916 merkittyjen piikkilan-
kaesteiden linjat voi hahmot-
taa ilmakuvasta ainakin vuo-
teen 1972 asti. Nuo esteiden 
linjat kulkevat kohteelle XXX:1 
annetun sijainnin takana. Siis 
mikä linnoite varustus voisi 
olla piikkilankaesteen etu-
puolella. Johonkin tuon koh-
teen olemassaolo inventoin-
nissa perustuu, mutta mihin?
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Leppävaarankadun päädyn ympyrän vieressä on sileää avokal-
liota. Kallion ja kadun välillä, penkan päällä on vanhoja beto-
nilohkareita. Kuuluuko ne linnoitteisiin vai onko kulkeutuneet 
muualta.

Betonilohkareita tien penkan 
yläosassa. ➡

⬆

⬇
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Sanallinen käytävien kuvailu on 
välillä haastavaa. Siksi olen numeroi-
nut valokuvat ja merkinnyt karttapoh-
jalle niiden ottamispaikat.

XXX:2
Muistiinpanot 21.5.1993
Kohteen käytävä on avokallion ta-

kana Ruusutorpanrinteen tien toisella 
puolella. Alhaalta pellonreunan tuntu-
masta löytyy kaareva maavallinen 
ampumahauta, joka muuttuu louhituksi 
käytäväksi kivutessaan ylöspäin kohti 
tietä. Kallion laidalla on räjäytetty kuo-
pan reunaa siihen mallin että paikalle 
lienee tarkoitettu tuliasema. Tuliase-
maksi louhosta epäilen siitä avautu-
van hyvän näköalan vuoksi muuten se 
on keskeneräinen jopa louhinnan 
osalta. Tien reunaa seuraamaan siirty-
vä käytävä onkin sitten saanut hoitaa 
läheisen talon kaatopaikan virkaa. 
Tämä käytävien viimeinen osuus on-
kin oikeastaan ainoa tällä tavoin ros-
kaantunut paikka koko Ruusutorpan 
alueella.
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Ruusutorpanrinteen tien reunalla oli vielä 
1993 käytävää. Nykyään tällä kohden on 
Huvilinnanmäen rakennukset 8 ja 10. 12

713

Kuva Huvilinnanmäeltä liki samoilta koh-
din kuin yllä oleva vuoden 1993 kuva. ⬊

⬈



Muistiinpanot  8.2.2023
XXX:2 Ruusutorpanrinne 
Lähdinpä uudelleen käymään Ruusutorpan alueella. Saavuin junalla ja kävelin Sellon läpi 

Alberganesplanadin ja Parkvillanpihan kautta Huvilinnanmäelle. Tukikohdan XXX:2 sijainti on 
ollut Huvilinnanmäki 8-10 kohdilla. Vuonna 1993 olin käynyt katsastamassa kohdetta. 1993 
muistiinpanot tuossa aikaisemmin. Kävin nyt katsomassa löytyykö selviä merkkejä linnoitteista 
Huvilinnanpolun kummaltakaan puolen. Polku ja varsinkin sen länsipuolinen piha-alue on 
ilmakuvien ja 1992 kantakartan mukaan paikka jossa XXX:2 on sijainnut. Piha-alue on niin 
kokonaisvaltaisesti rakennettu ettei pikaisella vilkaisulla, osittain lumenkin peittämästä 
maastosta löytynyt merkkejä käytävistä. Ruusutorpanrinne niminen tie oli nykyisen 
Huvilinnanmäki kadun kohdalla joten sitä koillislaidalla seurannut vallihauta on jäänyt 
rakennusten ja kadun alle. Piha-alueella saattaa vielä olla merkkejä käytävistä ja 
todennäköisesti joitakin louhittuja osia on peitettynä istutusten ja nurmikon alla. Muuten kohde 
on täysin kadonnut. Kohteesta on luetteloissa inventoinneissa erittäin vähän merkintöjä. Vain 
Sirkku Laineen 1998 tekemässä ”Maalinnoitus  Espoossa” vihkosessa on lyhyt kuvaus  kohteesta 
karttapiirroksen kera. Se vastaa omia 1993 muistiinpanojani. Lisäksi Espoon kantakarttaan 
1992 on piirretty käytäviä tälle kohdin.

 5 

!

708

• XXX:2 sijainti

• Vanhemmissa ilmakuvissa näyt-
täisi tällä kohden olevan jotain.

• Oletukseni käytävän sijainnista 
muistiinpanojen sekä karttojen 
ja inventointien perusteella.

21.5.1993 Valokuvat
8.2.2023 Valokuvat

Espoon kantakartta 2022



XXX:3
RUUSUTORPANTIE
Muistiinpanot 21.5.1993
Ruusutorpan linnoittaminen poikkeaa muista tukikohdista siinä ettei paikalla ole sellaista 

mäkeä kuin muualla. Alue kohoaa loivasti Kilon pelloilta mutta etelä ja itäpuolen metsäinen 
maasto on lähes tasaista. Ainoastaan koillisreunalla on hieman jyrkempää rinnettä. “Mäen 
päällä on vanhaa huvila-asutusta joka on päässyt rappeutumaan (nyttemmin kunnostettu 
tai uusittu). Huviloiden pihat ovat olleet laajoja ja niiden alle on todennäköisesti jäänyt 
joitakin yhdyskäytäviä tai suojahuoneita. Vuoden 1911 kartassa asutus on sijoittunut 
pääosin Friisinmäentien molemmin puolin. Kaksi taloa on kuitenkin piirretty 
Ruusutorpantien kohdille. 1930-luvun karttaan onkin sitten merkitty enemmän rakennuksia 
ja siinä on myös merkinnät vallihaudoista.

Ruusutorpantieltä lähtee itään maakaivanto jonka kuntoa ei voi kehua mutta sen erottaa 
sentään vielä ojasta mutkaisuudesta ja hieman viereistä maata ylemmästä sijainnista. 
Käytävää löytyi noin 60m mutta luulisi sen jatkuvan lähemmäksi Friisinmäentietä. Se on 
kuitenkin ollut suunta josta Ruusutorpan linnoitteisiin saavuttiin. Minkälaisena käytävä on 
jatkunut Ruusutorpantieltä länteen, on vaikea sanoa sillä paikalta juuri puretun erikoisen 
huvilan pihamaa on tasoitettu niin pitkälti kuin kadulta saattaa nähdä.
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• Ruusutorpantieltä itäkaakkoon johtaneen käytävän likimääräinen paikka. Käytävän havaitsin paikan 
päällä 1993. Se on esitetty myös Espoon inventoinnissa 1998 ja 1932 peruskartassa. Sijainti ja muoto esi-
tetty viitteellisenä. Käytävä jäänyt täysin rakentamisen alle.

• Ruusutorpantieltä Länsiluoteeseen on merkitty käytävä vuoden 1932 peruskarttaan. Myös 
Espoon inventoinnin tukikohtaa XXX käsittelevässä yleiskartassa on tämä merkittynä. Olisi 
luonnollista jotta Ruusutorpantien itäpuolelta tuleva käytävä jatkuisi länsipuolelle. 

• Ruusutorpantie on aikaisemmin 
päättynyt Ruusutorpanpolun koh-
dille. Siitä etelään on ollut peltoa. 
Tätä pellon reunaa on seuraillut 
käytävä. Havaitsin ja katsastin 
1993 tuon Ruusutorpantieltä itä-
kaakkoon johtavan käytävän. Muis-
tiinpanonen mukaan pituutta oli 
n.20m ja sen päädyssä oli kuoppa.

Valokuvat 8.2.2023 ➡

• Käytävä on esitetty  myös  Espoon 
1998 inventoinnissa. Olettaisin 
käytävän alkaneen Friisinmäenti-
en tuntumasta yli 100m päästä. 
Friisinmäentie oli tykkitienä. Kuin-
ka pitkä käytävä oli, minkä malli-
nen ja missä tarkemmin sijaitsi, 
jää arvailujen varaan.



Muistiinpanot 21.5.1993
Ruusutorpan eteläpuolella on nyt ≈10cm paksua leppää ja haapaa paikalla jossa vielä 

1930-luvulla oli pelto. Linnoitteita rakennettaessa käytävät ja tuliasemat rakennettiin 
hieman metsän puolelle pellon reunasta. Nykyään eteläreunan käytävät on oudon 
tuntuisesti tasamaalla keskellä metsää. Ruusutorpantie päättyy käytävään jota jatkuu siitä 
itään noin 20m. Tämän osuuden päässä on kuoppa joka voi olla suoja tai tuliaseman 
kuoppa. Ruusutorpantien päädyssä on käytävään tehty autotalli jossa oleva pikkufiiat 
lienee liikkunut viimeksi noin 10vuotta sitten. Autotallin takaa länteen kulkevasta 
käytävästä en tiedä seuraavalta ≈80m matkalta mutta epäilen sen olevan pääosin 
yhdyskäytävää. Käytävä kulkee tonttimaalla.

Muistiinpanot 8.2.2023
Katsastin vielä yhden 1990-luvun karttamerkintäni joka suuntautui Ruusutorpantieltä 

kaakkoon. Olen piirtänyt 1993 karttapohjalle sahalaitaisen käytävän Ruusutorpantie 8 ja 
10 väliltä nykyisen Huvilinnantien kohdille asti. Tässä kohtaa on tontin täydeltä 
Etelä-Leppävaaran palveluasemaa. Siis mitään käytävää ei ole jäljellä. Sitten kamera 
laukkuun ja kohti asemaa.

Ruusutorpantien kaakkoispuolelle ulottuvat käytävät on myös Sirkku Laineen 
inventoinnissa 1998, siis  viisi vuotta käyntini jälkeen. Voin siis uskoa omia muistiinpanojani 
vaikka vanhoja valokuvia tai muistikuvia ei tältä kohdin ole. Vuoden 1932 peruskartalle on 
myös piirretty kohtuullisen hyvin nykyistä vastaavat käytävät. Siinäkin palveluaseman 
kohdilta olisi tullut käytävä ja jatkunut Ruusutorpantie 8 ja 10 välissä aina länsireunan 
varustuksille pellon reunaan
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Ruusutorpanmäen ja Ruusutorpantien risteyksessä on suurehkon suojahuoneen 
louhittu kuoppa. Kuopalle johtaa risteyksestä käytävä. 

⬇

721



Muistiinpanot 8.2.2023
Käydessäni 2.2.2023 katsomassa Ruusutorpanreitin viereistä taisteluhaudan osaa, jäi 

taustalla olevat osat tarkistamatta. Kotona muistiinpanoja tehtyäni selvisi jotta taustalla on 
jäljellä selkeitä kohteita jotka pitää kartoittaa. Jatkoin siis Huvilinnanmäeltä 
Ruusutorpankujalle, -tielle ja -mäelle. Katsottuani kujan huvilat siirryin Ruusutorpanmäen 
alkupäähään jossa on karttaankin suojelumerkinnällä varustettu kuoppa. Se osoittautui 
rakentamattomaksi suojahuoneen kuopaksi. Kuoppa on isohko. Siihen on ollut tarkoitus 
tehdä sisämitoilta noin 6m leveä suoja. Jos suojan editse on ollut ajatus jättää käytävä niin 
suojan syvyydeksi olisi jäänyt noin 4m. Suojan kuoppa on aidattu mutta sitä pääsee hyvin 
katsomaan. Suojaan on johtanut käytävä idästä Ruusutorpantien suunnasta. Toinen 
louhittu käytävä tulee etelän suunnasta. 
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⬅︎
Rakentamattoman 
suojahuoneen 
kuoppa. Saapu-
miskäytävät tulee 
idästä ja etelästä. 
Onko ollut tarkoitus 
viedä käytävä suo-
jan editse. Kuopan 
koko noin 6mx8m.
⬅
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Ruusutorpan mäen eteläpuolella käytävä seuraa entisen pellon tuntumassa olevaa 
Ruusutorpanpolkua. Pitkän kapteenin polun itäpuolella käytävä tulee loivareunaisena näkyviin 
ja suuntaa ylärinteeseen kohti Ruusutorpanmäki 6 piharakennuksia. Käytävä pysyttelee 
kuitenkin koko ajan tonttien ulkopuolella ja suuntaa Ruusutorpantien suuntaan. Välillä käytävä 
lähes katoaa mutta Ruusutorpantien kohdilla käytävä voimistuu ja haarautuu.

Ruusutorpantien kohdilla käytävä kääntyy pohjoiseen ja tavoittaa aikaisemmin mainitun 
rakentamattoman suojan kuopan. Ruusutorpantielle johtaa käytävähaara joka täyttyy kivillä. 
Tästä on jatkunut käytävä tien yli ja suunnannut itäkaakkoon pienen matkaa. Siitä on 
muistiinpanojeni karttaan piirretty merkintä vuodelta 1993. Myös Sirkku Laine on piirtänyt tuon 
käytävän Espoon inventointiin 1998. Katso kartta sivulla 6.

Koko Ruusutorpanpolun ja -tien risteysalueen puiston puoleinen käytäväosuus on pensaikon, 
vanhan tonttipolun ja nyt vielä osin lumen peittämä. Tarkemman kuvan saamiseksi pitäisi tulla 
raivaussahan kanssa keväällä.
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⬅ 
Pitkän kapteenin 
polun itäpuolella 
käytävä seuraa Ruu-
sutorpanpolkua hy-
vin pyöristyneenä 
mutta vielä hahmo-
tettavana.
⬅ 

768

771



 10 

!

⬅ 
Lähempänä Ruusutor-
pantietä käytävä kään-
tyy pohjoiseen. Kasvil-
lisuudesta huomaa jotta 
ollaan entisten huviloi-
den piha-alueella. Eri-
laiset pensaat on vallan-
neet käytävät.

⬅ 
Itään Ruusutorpantien 
suuntaan haarautuva 
yhdyskäytävä täyttyy 
kivistä ennen tien reu-
naa.

⬅ 
Rakentamaton  suoja-
huoneen suuntaan 
johtavasta käytävästä 
näyttäisi haarautuvan 
käytävä myös tonttima-
an puolelle. Vai onko 
tuo vain vanhan tontille 
johtavan tien viereinen 
oja.
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XXX:3
RUUSUTORPANMÄKI
Muistiinpanot 8.2.2023
Jatkoin matkaa Ruusutorpanmäki tien päähän jossa myös on karttamerkintöjen mukaan 

linnoiterakenteita. Tien päässä onkin ehjä katettu suoja. Katon perusteella sisämitat noin 
3m x 3m. Suojan edustan käytävä oli lumen peittämä mutta oviaukon kuitenkin havaitsi. 
Se oli suljettu verkkoaidalla.
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Suojan sisään en päässyt kurkistamaan lumikinosten takia. Suoja on suljettu verkkoaidalla. ⬆

Ruusutorpanmäen päädyssä, kääntöpaikan laidalla on katoltaan ehjä suojahuone. ⬆
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Suojan saapumiskäytävä kiertää 
koko suojan sen pohjoispuolelta. Sii-
nä on yksi maavallinen haarauma 
koilliseen kohti viereistä huvilaa, se 
peittyy lyhyen matkan päässä. Suo-
jan kiertävä käytävä on siististi suora-
reunainen ja sammaleen peittämä, 
oletan betoniseksi koko matkalla. 
Käytävä kääntyy luoteeseen. Viitisen 
metriä betonikäytävää ja vasemmalle 
puolelle jää portaat. Siihen asti on 
käytävää piirrettynä kartoille.
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⬆
Suojan saapumiskäytävä suuntaa luotee-
seen kohti päiväkodin pihaa. Noin 5m 
päässä on portaat käytävästä. Kuvassa 
aidan päädyn oikealla puolella.

  Vilkaisu taaksepäin. Suoja jää tuohon 
oikealle kinoksen alle. Ollaan huviloiden 
lähellä. ➡
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Käytävä kääntyy pohjoiseen ja muuttuu maavalliseksi sekä täyttyy. Sitä pystyy vielä 
seuraamaan. Seuraava mutka vasemmalle ja käytävä tavoittelee päiväkodin aidan. Hieman 
ennen sitä käytävä vielä haarautuu lounaaseen ja pohjoiseen. Lounaan suunnan käytävä 
täyttyy pian ja jää polun alle. Onko tämä reitti johtanut päiväkodin piha-alueelle ja sen kautta 
Ruusutorpanreitin varustuksille. Sieltä on näillä kohdin käytävä joka suuntaa tännepäin mutta 
katoaa pihan alle sillä puolella. Espoon Inventoinnissa 1998 on Sirkku Laine piirtänyt käytäviä 
jotka jää piha-alueen kohdille. Vuoden 1993 käyntini jälkeen olen myös piirtänyt kartalle 
varustuksia päiväkodin piha-alueelle ja mainitsen niistä muistiinpanoissa.

Aikaisemmin mainittu pohjoiseen suuntaava käytävä tavoittaa päiväkodin aidan ja siinä näkyy 
betonista käytävän seinän yläosaa. Jatkuuko käytävä aidan toiselle puolelle vai kääntyykö 
rinteen suuntaisesti koilliseen? Pitää vielä käydä katsomassa keväällä. Nyt on liikaa lunta.
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Käytävä suuntaa suojahuoneelta kohden päiväkodin aitaa. ⬆

Päiväkodin aidan vieressä on näkyvissä betonista käytävän seinää. ⬇
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XXX:3
RUUSUTORPAN-

PUISTO

Tukikohdan osan XXX:3 
varustuksista näyttävin osa 

on Ruusutorpanreittiä seurai-
leva taisteluvarustuksen linja. 
Varustus muodostuu yhdestä 

yhtenäisestä ja runsaat 
200m pitkästä käytävästä 

jonka varrella on useita eri-
laisia rakenteita. Tämä lin-

noitteen osa on raivattu esiin 
metsästä kaatamalla yli-

määräiset puut ja siivottu 
juoksuhaudat, tuliasemat ym. 
Varustuksia ei kuitenkaan ole 

erityisesti kunnostettu. 
Ympäröivät penkat on hoi-
dettua nurmikkoa ja niittyä. 
Käytävä on myös erotettu 

aidalla putoamisvaaran takia 
ja penkkojen paremman säi-

lymisen varmistamiseksi.
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Ruusutorpanmäki
Valokuvien paikat

 8.2.2023 ➡

Varustukset nähtynä Pitkän 
kapteenin polun sillalta.

⬈
➡

159

160
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Ruusutorpanreittiä  seuraileva taisteluva-
rustuksen kaavio ja valokuvien paikat.

21.5.1993 ➡
28.2.2021 ➡

2.2.2023 ➡
8.2.2023 ➡

• Maastossa on painauma mihin voisi 
hyvällä mielikuvituksella sijoittaa täysin 

täytetyn käytävän.

• Päiväkodin pihan paikalle merkitsin 1993 joitakin 
käytäviä ja rakenteita. Myös Espoon inventoinnin kart-
taan on piirretty käytäviä ja jotain muuta tälle kohdin.



Olen käynyt katsastamassa näitä varustuksia muutamaan otteeseen. Ensin 21.5.1993 jolloin 
käytävä oli vielä täysin “luonnontilassa” metsän keskellä. Tämä taisteluvarustus rakennettiin 
Kilon peltojen laidalla olevaan metsän reunaan. Tuo Metsänreuna sai sitten olla vieressä 
olleiden huviloiden takamaata, jonne muilla ei ollut juurikaan asiaa. Ympäristön rakentamisen 
myötä 2000-luvun alussa, metsä siivottiin ja käytävänkin ympäristö muuttui puistoksi. Samalla 
rakennettiin paikalle puistoraitit. Muutaman kerran kävin seudulla kulkemassa 2000-luvulla, 
mutta varsinaisesti vasta 2023 kameran kanssa linnoitteita katsomassa. 

 
Muistiinpanot 2.2.2023
Oikeastaan olin jo matkalla 

asemalle, mutta päätin kui- 
tenkin kuvata tämän pitkän 
yhtenäisen varustuksen jota 
seurailee Ruusutorpanreitiksi 
nimetty ulkoilutie. Matkan 
varrellahan tämä, eikä lumi 
peittänyt käytäviä.

Nämä linnoitteen osat on 
raivattu risukosta vapaaksi ja 
lähes puuttomaksikin. Ulkoilu- 
teiden reunassa on vielä 
teräsaita pitämässä ihmiset 
sopivalla etäisyydellä varus- 
tuksista. Ei ne aidat estä 
kulkemista jos toiselle puolelle 
haluaa mennä mutta, eipähän 
l a p s e t y m t a h a t t o m a s t i 
vallihautojen reunalle joudu. Putoamisvaara on aina olemassa.

Ensimmäisenä eteläpäädyssä on C-tyypin asema. Saman aseman olen kuvannut 
toukokuussa 1993. Silloin nämä varustukset oli unohduksissa Kilon peltojen reunan 
ryyseikköisessä metsässä. Asemassa ei näyttäisi olleen paikkaa ovelle eikä se vaikuta 
katetulta. Ampuma-aukon pielet on kärsineet ja muutamasta kulmasta on betoninpalat irronneet, 
muuten ehyen oloinen asema. Asemaan saapuva käytävä on pyöristynyt maavallikäytävä jossa 
ei näy betoniosia. Asema on selkeästi oma betonikappale. Asemalta näyttäisi jatkuvan 
pyöristynyt käytävä etelään. Se katoaa pian Ruusutorpanpolun tullessa vastaan.
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⬆ Eteläpäädyn käytäväverkostoa

⬅
Käytävän eteläpäässä on 
ensimmäisenä C-tyypin 
asema. Onko tämä ollut 
tuliasema vai tähystysa-
sema.

751

634



Muistiinpanot 2-8.2.2023
Pienen matkan päästä pohjoiseen mentäessä, käytävän kyljet muuttuu kivistä muuratuiksi. 

Samalla haarautuu lännen suuntaan käytävä joka johtaa räjäytetylle suojahuoneelle ja sen ohi 
takaa avoimelle A-tyypin asemalle. Sekä suoja että A-tyypin asema on valettu lautamuottiin.

Käytävä jatkuu suojan jälkeen osittain betonivahvisteisena ja osin kallioon louhittuna. Parin 
mutkan jälkeen on be-
tonivahvisteinen am-
pumahaudan osuus 
jonka jälkeen rintama-
varustukseen yhtyy 
idästä saapuva yh-
dyskäytävä. 
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︎⬆ Eteläpäädyn C-tyypin asema. Asema ei ole muuttunut, ympäristö on erilainen kuin 30 vuotta sitten. ⬆

C-aseman jälkeen Ete-
läpään käytävä jatkuu 

pohjoiseen kuvan oike-
assa reunassa. Vasem-

malle haarautuvassa käy- 
tävässä on ensin räjäy-

tetty suoja ja sen takana 
A-tyypin tuliasema. ➡

20 758

755
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➡
Suojan vieressä oleva A-

tyypin tuliasema. Oikeas-
taan vain muoto näkyvis-
sä. Asema on täyttynyt ja 
seinien päällä sammal ja 

ruohopatja. Ampuma-au-
kon koosta tai mallista ei 

saa selvää.

⬅
Eteläpään pieni suojahuone 
ennen ympäristön raken-
tamista 1993. Koko ollut 
vain noin 2m suuntaansa. 
Seinää ei näyttäisi olleen 
käytävän puolelle.

⬅
Alueen siistimisen jälkeen 
suojan jäänteistä saa pa-
remman käsityksen.

19

641

640



Rintamavarustusten eteläpäähän saapuva 
”sahalaitainen” yhdyskäytävä on maavallia ja aika 
hyvin pyöristynyt. Käytävä seurailee Ruusutor- 
panpolun laitaa. Siinä on yksi laajentuma pohjoi- 
senpuolelle. Mahdollisesti portaan paikka tai 
pienelle suojalle kaivettu kolo. Myös eteläpuolelle 
on lyhyt käytävänhaara. Itään mennessä käytävä 
madaltuu ja sen muotoa on vaikeampi hahmottaa. 
Ennen Pitkän kapteenin polkua ja sen kohdilla 
olevaa rakennusta, käytävä näyttäisi laajenevan ja 
sitten kääntyvän pohjoisen suuntaan.  Käytävä on 
jo niin matala että ei ole varmuutta onko kyse linnoi- 
tekäytävästä tai jostain muusta.
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643

18

⬅
Taisteluvarustusten eteläpäähän 
saapuva käytävä. Se tulee mutki-
tellen idästä seuraten Ruusutor-
panpolkua.

➡
Saapumiskäytävä on ollut vapaasti kasvaneen metsän 
keskellä 1990-luvulle asti, jolloin alueella suoritettiin 

harvennusta. Jos tuolloin jätettiin kaikki risut käytäviin 
niin, ei pidä ihmetellä miksi ne on niin pyöristyneitä.

765

⬅
Lähempänä Pitkän kapteenin 
polkua on eteläreunan saapu-
miskäytävä jo täyttynyt lähes 
tunnistamattomaksi. Siinä kui-
tenkin näyttäisi olevan joku laa-
jentuma, suoja, tuliasema portaat 
vai käytävän haara?



Etuvarustusten käytävä jatkuu maavallisena muutaman mutkan verran kunnes tullaan kallio-
töppyrän kohdalle. Kallion kohdalla käytävä on louhittu aika syväksi. Siinä on muutama mutka ja 
betonilla suoristetut seinät. Kallion jälkeen on etuseinästä betonirakenteinen ampumahaudan 
osuus. Ampumahaudan jälkeen käytävässä tulee vastaan pitkähkö leveä kuoppa jonka päissä 
on betoniset “portinpielet”. Oviaukkoihin viittaavat betoniosat on valettu hirsikehikon varaan. 
Myös kuopan suora malli viittaisi paikalla olleen hirsinen korsu tai tuliasema. Sitten ollaankin jo 
ulkoiluraitin sillalla joka ylittää “hirsikorsun” pohjoispään. Ulkoiluraitti on nimetty Pitkän kapteenin 
poluksi. Myös Sirkku Laine mainitsee Espoon inventoinnissa 1998 “hirsikorsun”. Lainaus “Tais-
teluhaudan pitkänomainen hirsirakenne lienee ollut kivääriasema”.
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Pohjoiseen mentäessä 
käytävä tunkeutuu en-

sin kalliotöppyrän läpi. 
➡

Taaksepäin katsottuna 
näkyy “hirsikorsun” 

ovenpielien betonis-
sa hirren painaumia.

Kallion jälkeen on pät-
kä betonivahvisteista 
ampumahautaa ja sen 
jälkeen leveä käytävän 
osa jossa on ollut hirsi-
rakenne. ⬇

⬊ 644

17647



 Pitkän kapteenin polun sillan jälkeen on mutkan verran alaosastaan betonivahvisteista 
käytävää. Tämän jälkeen rintaman puolella on suuren suojahuoneen rauniot. Suoja 
näyttäisi kaksihuoneiselta ja noin 6m x 3m kokoiselta. Katto on kokonaan sortunut, seinän 
paikat näkyvissä. Suojan etuseinä on ilmeisesti ollut hirrestä.
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Käytävä kuvattuna Pitkän kapteenin polulta pohjoiseen. ⬆

Kaksiosaisen suojahuoneen jäänteet. Vasemmalla, käytävän reunan päällä on betonia. Se voisi 
viitata suojan edustan käytävän olleen katettu. ⬇

651

743



Suurelta suojalta pohjoiseen jatkettaessa parin maavallisen sakaran jälkeen käytävän 
etureunassa on sortunut suoja. Suojan koko ollut vajaat 3m kanttiinsa. Suoja on täyttynyt, 
vain katon paksuudelta on betonia näkyvissä. Suojan vieressä on A-tyypin asemaa 
muistuttava painanne. Tämäkin on hyvin täyttynyt, vain hieman betonia näkyvissä. Sekä 
suojahuone että tuliasema on mainittuna Espoon inventoinnissa 1998. Näiden asemien 
jälkeen on maavallista käytävää. Pian käytävän ylittää kunnossa pidettävä polku viereisen 
päiväkodin pihalle ja Ruusutorpanmäen kadun päähän. Tuolla Ruusutorpanmäen kadun 
päässä olevasta suojasta käytävineen on selostus aikaisemmin (sivu 11).
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Suuri suoja oli vielä 1993 ryyseikössä. ⬆ Suuren suojan jälkeen maavallikäytävää. ⬆

Pienempi suojahuone ja sen viereinen hyvin täyttynyt A-tyypi tuliasema. ⬇

16 653

655



Seuraava tuliasema/tähystysasema on C-tyyppiä. Se on kaut-
taaltaan betoninen. Asemassa on tyypillinen mutka käytävän puo-
lelle mutta ei viitteitä oven olemassaolosta. Aseman tähystysaukon 
teräsluukku on vielä tallella. Vaikuttaa siis  enemmän tähystys- kuin 
tuliasemalta. Asema on jälleen oma betoninen yksikkö muuten 
maavallikäytävässä. Toki käytävä voi olla ollut hirsivahvisteinen, 
mutta hirret kelvanneet toisaalle linnoitteiden jäätyä tarpeettomiksi.

Pyöristyneessä maavallikäytävässä on yhden sakaran jälkeen 
siisti, takaa avoin A-tyypin konekivääriasema. Aseman seinien be-
toniosat näyttää ehjiltä ampuma-aukon yläreunaa lukuun ottamat-
ta. Seinien yläreuna on tasainen, eli onko tämä koskaan ollut ka-
tettu tai edes sellaiseksi tarkoitettu.

 23 

!
674

657

A-tyypin tuliasema. Taustalla näkyy päiväkodille johtavan polun silta. ⬇

⬆ C-tyypin tähystysasema. ︎Hieman orvoksi jäänyt asema kun viereiset maavallit on kadonneet. 
Tähystysaukon metalliosat on vielä paikoillaan. Aseman etumaasto on muuttunut vuoden 1993 jälkeen. ⬆

15

C-tyypin asemat
Ruusutorpanpuistossa.
Onko alunperin olleet 
tuliasemia ja sitten muu-
tettu tähystysasemiksi.



A-tyypin aseman takaa 
lähtee käytävä jossa 
mutkan jälkeen räjäytetyn 
suojahuoneen kuoppa ja 
betonin kappaleita. Käy- 
tävä on jatkunut tästä taak- 
sepäin mutta nyt siellä on 
päiväkodin rakennettu 
pihamaa. Käytävä on mitä 
ilmeisemmin jatkunut Ruu- 
sutorpanmäen kadun 
päässä olevalle suojalle. 
Onko päiväkodin pihalla 
ollut varustuksia. Vuoden 
1993 muistiinpanoissani 
on maininta: “Käytävältä 
muutama kymmentä met- 
riä taempana olevan kum- 
pareen takaa paljastuu 
maakaivantoa. Leveä ja 
matala uoma muistuttaa 
enemmän rakennuksen 
pohjaa kuin vallihautoja 
vaikka sen päässä on 
kapeampikin osuus. Sijain- 
nin puolesta paikalla olisi 
voinut olla majoituskorsu.” 
Majoitustiloja nyt tuskin 
kuitenkaan, mutta toden- 
näköisesti jotain muuta 
pelkkien käytävien lisäksi.
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⬅
A-tyypin tuliaseman ampu-
masektorissa on tapahtunut 
suuria muutoksia viimeisen 
30 vuoden aikana.

⬋

⬅
A-tyypin tuliaseman takana 
on räjäytetyn suojahuoneen 
kuoppa. Suoja on ollut kool-
taan noin 2m kanttiinsa. 
Suojalle johtava käytävä on 
jatkunut itään mutta tuhou-
tunut päiväkodin pihan alle.

13

665

660



Heti A-tyypin tuliaseman jälkeen on jälleen yksi C-tyypin asema. Tämä asema oli 1993 
katettu ja varustettu ovella. Tosin lautaovi repsotti jo tuolloin. Asemaa oli käytetty ilmeisesti 
kellarina tai muuna varastokoppina. Viereisen päiväkodin kohdilla oli vielä 1970-1980 
luvuilla suurehko huvila. Päiväkoti on valmistunut 2011-2013.
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⬆ Päiväkodin sillan vieressä oleva C-tyypin tähystysasema. Asema oli toiminut viereisen huvilan kellarina.  
Asemaan on myöhemmin uusittu oven pielet ja laitettu verkko kulkuesteeksi. ⬆

Käytävät nähtynä päiväkodin sillalta etelän suuntaan. Vasemmassa reunassa pilkottaa suojahuoneen seinän 
yläosaa. Oikealla kulkee Ruusutorpanreitti jolta voi hyvin tutustua koivujen vieressä olevaan A-tyypin 
tuliasemaan ja hiukan kauempana C-tyypin asemaan. ⬇ 

14

669

668



Päiväkodille johtavan sillan jälkeen käytävä jatkuu vielä muutaman sakaran verran koil-
lisen suuntaa. Käytävä on osin kallioon louhittua ja osittain kivillä muurattua. Ensimmäi-
sessä sakarassa on rintaman puolelle kolo joka näyttää kuin paikalle olisi ajateltu C-tyypin 
asemaa mutta louhintakin olisi jäänyt kesken. Käytävä on tällä kohden ampumahautaa.

Vielä käytävässä on yksi sakara ja sitten ollaankin Huvilinnanpihan kääntöpaikan 
laidalla. Käytävä on jatkunut tästä pienen matkaa itään. Hieman runsaan 100m itää on 
ollut tukikohdan osa XXX:2 jonka käytäviä kävin pikaisesti vilkaisemassa jo 1993 (katso 
sivu 4). 

Vuonna 1993 oli vielä yksi huvila asuttuna tuolla käytävän pohjoispäässä. Silloin 
paikalla käydessäni asukas istui huvilansa rappusilla joten en mennyt pidemmälle. 
Ilmakuvien ja 1932 topografisen kartan mukaan käytävä on voinut jatkua jopa 80m 
nykyistä pidemmälle. 1976 ilmakuvan mukaan käytävä johtaa tuon viimeisen huvilan 
pihamaalle. Onko se jäänyt rakennuksen alle ja/tai täytetty pihan osalta?  
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⬅
Päiväkodin sillalta poh- 
joiseen on käytävää 
jäljellä noin 40m. Se on 
sakaramaista, aluksi 
kallioon louhittua ja 
osin betonivahvisteista. 
Loppuosa pyöristynyttä 
maavallikäytävää. 
Tuolla käytävän pään 
kohdilla oli aikoinaan 
huvilan piha. Tuhou- 
tuiko osa käytävästä jo 
tuolloin rakentamisen ja 
pihan alle?

⬅
Käytävän etuseinässä 
on selvästi louhittuna 
puolipyöreä kolo. Onko 
siihen ollut tarkoitus 
tehdä joku tuliasema. 
Muuten käytävä on 
tuolla kohden 
ampumahautaa.

676

671



Loppukommentit
Kovin vähän oli inventointitietoa saatavilla tästä kohteesta, kohde osoittautui kuitenkin 

kohtuullisen laajaksi ja monipuoliseksi. Näin talviseen aikaan on ollut hieman enemmän 
aikaa kaivaa tietoja lähdeaineistoista. Siksi mukaan tuli myös tukikohdan osa XXX:1. Tuon 
osan halusin selvittää lähinnä itselleni. Talven haittapuolena on lumi joka rajoittaa 
havainnointia maastossa. Pitänee siis  vielä käydä keväällä kiertämässä alue läpi ja tehdä 
tarvittaessa tarkennuksia. Onneksi helmikuussa 2023 oli lähes lumettomia päiviä.

Linnoiterakenteet voisi esitellä tarkemminkin. Tuliasemia ja tähystysasemia ym. voisi 
selitellä yksityiskohtaisemmin, mutta tälläkin tarkkuudella sivuja kertyy aika paljon. 
Toisaalta kuvat kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.

Luulisin kartoittaneeni kaiken mikä on kartoitettavissa. Tonttien sisäpuolella on vielä 
todennäköisesti jäljellä joitakin osia linnoitteista peittyneinä. Tuskin kuitenkaan näkyvillä, 
onhan alueella ollut pientaloasutusta yli 100 vuotta linnoittamisen jälkeen.

Kohteen laajuus  ja pirstoutuneisuus toi omat vaikeutensa siihen miten asiat olisi hyvä 
esittää. Jaon kohteen osiin ja lisäsin karttapalat joissa merkittynä kuvien paikat. Tämä 
helpottanee kokonaiskuvan luomisessa. 

Pääosa muistiinpanoista on helmikuulta 2023 mutta, olen käyttänyt vuoden 1993 
muistiinpanoja  täydentämässä tekstiä. Paikoin on rakentamisen myötä seudut muuttuneet 
joten on vain nuo vanhat muistiinpanot.

Joidenkin lähteiden mukaan myös Friisinmäellä olisi ollut punaisten joukkoja 
puolustusasemissa Saksalaisten hyökätessä 1918. Tukikohta XXX olisi lähinnä rataa ja 
siten taktisesti olennainen osa radan varren puolustusta. Uolevi Itkosen ja Pekka Rytilän 
kirjassa “Leppävaarakirja” 2009 on karttapiirros jonka mukaan yksi etenevä ryhmä olisi 
liikkunut rataa seuraillen sen eteläpuolella. Toinen ryhmä olisi suunnannut Kilon kartanon 
suunnilta suoraan Ruukinrantaan. Nämä ryhmät on menneet Ruusutorpan vierestä. Kaksi 
muuta olisi mennyt Turuntien suunnilla. En kuitenkaan ole löytänyt mainintoja onko XXX 
tukikohdan osalla käyty taisteluita. Lyhyet taistelut käytiin ilmeisesti pääosin Gransinmäellä 
ja Nupukivenkalliolla.

   

22.02.2023 
Mikko Hakala
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