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LEPPÄVAARA KAIVOMÄKI-SÄTERI (Pikkalankallio)
TUKIKOHTA XXX:4

Sijainti. Espoon Etelä-Leppävaaran alueella. Turunväylän pohjoispuolella ja Kehä-1 
länsipuolella. Säterinmetsän ja Kaivomäen alueella.

Museovirasto
Tukikohta XXX:4 
Museoviraston sivulla www.kyppi.fi mainitaan kohteesta seuraavaa (tiivistelmä): “ Maahan 
kaivettua yhdyshautaa ja betonoitua taisteluhautaa. Osa puolustusasemasta on kenttälin-
noitetyyppistä maavallia. Betonista valettu konekivääri- ja tähystysasema. Kaksi suojahuo-
netta, jonka katoista on poistettu teräspalkit mutta betonikatot ovat jäljellä.”
Museovirasto ei mainitse idän suunnalta tulevaa yhdystietä. Maalinnoitus Espoossa (Sirk-
ku Laine) julkaisussa Tykkitie (Linnoitustie) mainitaan ja lisäksi sen varrella olevat mahdol-
lisesti linnoitteisiin kuuluvat rakenteet.
Pikkalankallion kadun päädyn päädystä on tehty tutkimusraportti sen alle jääneen käy-
tävän osalta. Lagestedt 2019.

Valokuvat 4.4.2004 ja 2.2.2023. Muistiinpanot 3-4.2.2023
Täydennetty kartoin, kuvatekstein alkuvuodesta 2023

Esipuhe
Kohde XXX puuttuu yllättäen useasta julkaisusta. 1966 Ahvenisto, Inventointi mainitsee 

vain tykkitien ja sementistä tehdyn kellarivaraston XXX:4. Kohde ei esiinny Lasse Laakso-
sen Museovirastonne kokoamassa julkaisussa “Ensimmäisen maailmansodan aikaiset lin-
noitukset Helsingissä”1980, vaikka viereiset kohteet on mukana. Kohde ei myöskään ole 
mukana 1979 Löfgren Heinämies Inventoinnissa. Espoon kiinteiden muinaisjäännösten 
merkintäsuunnitelmassa 1982 mainitaan vain XXX:4 ja siitäkin hyväkuntoinen tykkitie ja 
kaksi suojarakennusta. Parhaiten on kohdetta selostettu “Maalinnoitus Espoossa” (Sirkku 
Laine) julkaisussa 1998. 

Ilmeisesti XXX:3-4 on ollut sen 
verran syrjässä metsikössä ja 
huviloiden pihoilla, ettei inventoi-
jat ole kohteeseen viitsineet 
paneutua. Paikallisilla huviloiden 
omistajilla ja asukkailla olisi var-
maan runsaastikin materiaalia. 
Kohde XXX ei myöskään muo-
dosta yhtenäistä kokonaisuutta. 
Onneksi XXX:3 jäljellä olevat 
osat on nyttemmin “kaivettu esiin” 
ja kaikkille hyvin nähtävillä.
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Espoon kaupungin teknisen keskuk-
sen julkaisussa “Maalinnoitus Es-

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

➡



XXX:4 Kaivomäki ja Säteri (paikalla käynti 2.2.2023)
Lähdin kehätien pysäkiltä Säterinsolmun kohdalta liikkeelle. Tarkoituksena katsastaa 

Säterinkallion ja vanhan Linnoitustien linjaukselta löytyviä merkkejä linnoitteista.
Mukana olleen Espoon inventoinnin (Sirkku Laine 1998) karttakopiossa on merkitty 

muutama yhdystie kehätieltä länteen. Yhdystiet on kulkeneet Säterinkallion ja Kaivomäen 
metsäalueiden yli kohteen XXX:4 varustuksille. Nuo tieyhteydet on inventoinnin kartan 
mukaan tulleet Säterinsolmun suunnalta. Linnoitustien koillispuolella on hiukan metsää 
mutta siellä ei pikaisella vilkaisulla ollut tien pohjaa muistuttavaa maastoa. Linnoitustien 
länsipuolelle lähtee Säterinkallionpolku joka kulkee aivan Linnoitustie 11 takana. Paikka on 
hieman etelään karttojen mukaisesta vanhan polun paikasta ja toimistorakentamisen 
myötä myllätty ja siis tehty uudestaan. Vanhempiin karttoihin katkoviivalla merkitty 
polku/tie, mikä näkyy myös ilmakuvissa, on  ilmeisesti jäänyt Linnoitustie 5-9 rakennusten 
tonttien puolelle.

Säterinkalliolle noustessa metsä on kuusikkoa jonka seasta en havainnut tykkiteitä, vain 
kävellen tehtyjä polkuja. Säterinkallion laen itä-, kaakkois- ja etelälaidalla oli maata 
kaivettu. Kaivannot oli matalia, 0,5m -1m syviä ja osa kaivannoista ole hahmotettavissa 
nelikulmaisiksi. Kaivannot on selkeästi ihmisen aikaansaannoksia. Laajemmat oli yli 10m 
mittaisia ja pienimmät muutaman metrin kokoisia. Pintamaa on poistettu johonkin 
tarpeeseen. Vastaavia painanteita on mm. Pajamäen patterimäen itäpuolella. Onko 
kyseessä työväestön leirin paikka, asumusten maakuoppia tai muita suojia. 
Taisteluvarustusten täytemaita ei varmaan näin kaukaa ja näin satunnaisista paikoista ole 
kerätty. 

Jatkoin Säterinkallion kaakkoispuolen metsän kautta Linnoitustielle. Metsässä ei 
näkynyt selkeitä merkkejä ihmisen toiminnasta muuten kuin polkujen muodossa. 
Linnoitustien vanha sijainti on nykyään kevyen liikenteen raitti. Se on leveä johtuen 
entisestä käytöstä tonttitienä. Vanhan tykkitien rakenteita ei ollut näkyvissä, kivireunuksia 
tai mukulakiveystä. Nykykarttojen Linnoitustie on uudempi ja hieman etelämpänä. Vanha 
Linnoitustie kulki nykyisen Säterinmetsän asuinalueen kohdalla ja jatkui nykyisenä 
”Tykkimäki” tieurana asuinalueen länsipuolella. Tykkitien varrella ja sen pohjoispuolella on 
ollut 1969 ilmakuvan mukaan ainakin 6 rakennusta /tilusta/huvilaa. Kaikki ne on jääneet 
vuosituhannen vaihteessa rakentuneen Säterinmetsän asuin alueen alle. Säterinmetsän 
alueella ei siis  ole jäljellä mitään vanhaan asumiseen liittyvää eikä siis myöskään tuota 
vanhaa tykkitietä tai muuta linnoitteisiin liittyvää. 
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Säterinmäellä on kaivettu 
maata ja puiston puolella 

kulkee leveitäkin polkuja. 
Kuka on kaivanut ja miksi? 

Osa painanteista muistutti 
neliötä ja sai mielikuvituk-
sen laukkaamaan. Linnoit-
teilla oli töissä tuhansia ih-

misiä. Jossain on ollut huol-
to, varastot, majoitus jne.  

Myös rintaman rakennustyö
maille on täytynyt kulkea ja 

viedä materiaalia. Kaikki 
tämä toiminta on väkisinkin 

jättänyt jälkensä maastoon. 
Mutta minne.    ➡ 564



! 3!

⬅
Linnoitustietä idästä 
länteen kohti Säterin-
metsää. Tie on ollut 
tonttikatuna kunnes uu-
si yhteys Säterinmet-
sään on rakennettu ja 
tämä osuus on jäänyt 
kevyen liikenteen väy-
läksi.
Tämäkin tieosuus ka-
toaa 2024 kun kadunra-
kentami alkaa tulevia 
asuinkortteleita varten.

⬅
Säterinmetsän ja Sä-
terinkallionkin alueella 
on ollut vanhaa huvila 
ym. rakentamista. Kes-
kellä metsää saattoi 
törmätä rakennusten 
perustuksiin. Näitä pe-
rustuksia on tuskin ra-
kennettu linnoitustöiden 
yhteydessä mutta ra-
kennusta on varmaan-
kin hyödynnetty linnoit-
teiden rakentamisen 
aikana.

⬅
Linnoitustie oli pitkä 
suora väylä idästä kohti 
tukikohdan XXX:4 tais-
teluvarustuksia. Tarkkaa 
paikkaa en tiedä mistä  
kohden kuva on otettu. 
Tie oli kuitenkin hy-
väkuntoinen ja jäi pääo-
sin Säterinmetsän uu-
disrakentamisen alle 
vuosituhannen vaihtees-
sa.
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Palailin takaisin Säterinkalliolle ja jatkoin kallion laen 
tuntumassa länteen. Matkalla oli muutamia pienempiä 
ja kantikkaita kuoppia (n.3mx3m). Säterinmetsäntieltä 
länteen suuntaa Jyrkänpolku. Tuo väylä vastaa Espoon 
vuoden 1998 inventointiin tehtyä tykkitien merkintää. 
Jyrkänpolku ylittää Kaivomäen huipun. Tuolla huipulla 
on loivia maavalleja. Luonnontilaisten mäkien 
korkeimmat kohdat on täälläpäin yleensä avokalliota. 
Herää siis epäilys onko vallimaiset muodot ihmisen 
tekemiä? Mitään selvää merkkiä ei ollut näkyvissä ja 
luntakin oli runsaasti maata peittämässä. Jatkoin 
Säterinmetsänpolkua lounaaseen ja poikkesin myös 
Jylhänpolulle. Maastossa lunta siinä määrin ettei 
mikään linnoitteisiin viittaava kiinnittänyt huomiota.

! 4!

⬅
Tukikohdan XXX:4 suureen suojaan Tykkimäen ja 
Palokaivontien risteykseen johtaa Albjakovin (1915-1916) 
kartan mukaan puhelinlinja. Linja kulkee Säterinkallion ja 
Kaivomäen yli. Tuolta mäeltä löysin kyseisen tolpan 
perustukseksi tulkitsemani raudat. Liittyykö puhelinlinjaan?

⬅
Säterinkallion ja -metsän alueel-
la on kaivettu maata ennen 
nykyistä rakentamista. Liittyykö 
nämä linnoitteisiin. 
Tässäkin liki neliön muotoinen 
kuoppa noin 3m x 3m kooltaan. 
Ja aivan kuin tuolta takanurkasta 
olisi tulokäytävä kuopalle.

⬅
Kuvan Säterinkallionpolku jat-
kuu taempana Jyrkänpolkuna 
Säterinkalliolta Kaivomäen yli. 
Kuva idästä länteen.
Espoon julkaisussa “Maalinnoi-
tus Espoossa” olevassa karttapiir-
roksessa on tämä väylä merkitty 
linnoitteiden aikaiseksi.
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Säterinmetsänpolun eteläpäästä erkanee Tykkimäki niminen tieura. Tämä Linnoitustien 
jatke on aito linnoitteiden aikainen tykkitie. Linnoitustien länsipäästä on ollut yhteys etelään 
tukikohtaan XXXI:1-5. Tuo väylä on ollut nykyisen Harluntien kohdalla ja jatkuu 
Turunväylän eteläpuolella Kirvuntienä. Tykkimäki tien laidassa on hyvin näkyvissä 
reunakivet. Leveä ja selkeä tie on saanut pinnoitteeksi soraa ja se toimii nykyään kevyen 
liikenteen ulkoilutienä. Tykkimäki kääntyy luoteeseen ja jatkuu n.200m kunnes risteää 
Unohduksenpolun kanssa (entinen Palokaivontie). 

! 5!

⬆ Tykkimäki. Komea kivireunainen tykkitie. Valitettavasti tämä kohta on kaavoitettu yleisten 
rakennusten tontiksi. Jos  rakentaminen toteutuu niin menetämme tämän upean tien.

Espoon kiinteiden muinasjään-
nösten merkintäsuunnitelmassa 
on mainittu Linnoitustie ja siitä 
etelään erkaneva osuus. Lisäksi 
suunnitelmassa on mainittu 
tykkiteiksi Tykkimäki ja Palokai-
vontien (nyk. Unohduksenpolku). 
Linnoitustiestä on jäljellä vain 
itäpäästä runsaat 100m.

➡
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Lähellä Unohduksen polkua Tykkimäen ja Pikkalankallion teiden välissä on jäljellä 
juoksuhautoja. Käytävän pohjalla näkyy betoninen neliö noin 3m x 3m. Korkeat maavallit kiertää 
tuon betonialustan ja täyttynyt käytävä jatkuu kohti viereistä huvilaa. Suojeluluettelon mukaan 
mahdollisesti hirsillä tuettua käytävää joka selittäisi nykytilanteen, korkeat penkat ja pyöristyneet 
vallit. Tuota vanhaa huvilaa on korjailtu pitkään ja sen piha on aika sekava. Sekavan pihan 
laidalla näkyy kuitenkin suurehkon suojahuoneen katon kulma. Tuo suojahuone ja viereinen 
vallihauta mainitaan Espoon suojeluluettelossa 1998 ja Suojan kohdalla lukee vuoden 2023 
kantakartassa ”Linnoitusrakennelma”. Suojahuone lienee ehjä, luettelon mukaan ratakiskot 
poistettu katosta. Suoja on aivan vanhan huvilan kyljessä joten en mennyt lähempää 
katselemaan. Suojan kumpareen ja katon nurkan näkee hyvin Pikkalankallion kadun päästä.

! 6!

︎⬆ Tykkimäen ja Pikkalankallion päätyjen välissä on näkyvissä hyvin täyttynyttä ja pyöristynyttä 
käytävää. Kuvan osuudella käytävä näkyy, mutta kumpareen takana se on täysin täyttynyt.

︎⬇ Tykkimäen ja Unohduksenpolun risteyksessä on vanha huvila jota on kunnostettu pitkään. Sen 
takana pihan puolella näkyy suurehkon suojahuoneen katon nurkka. 
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Tykkimäen suojahuoneen pohjois- 
ja luoteispuolella on maavalli joka 
liittyy linnoite varustukseen. Metsikkö 
on hyvin risukoitunut joten vallin erot-
taa parhaiten ennen lehtien puhkea-
mista. Valli alkaa uuden omakotitalon 
kohdilta ja jatkuu pohjoiseen liki ai-
dattua Palokaivonpuistoa. Vallin ete-
läpää on jäänyt uudisrakennuksen 
alle. Vallin eteläpäässä on Espoon 
inventoinnin mukaan ollut tulipesäke. 
Onko valli ja sen mukana tulipesäke 
ulottunut uudisrakennuksen ete-
läpuolelle, se pitäisi selvittää tontille 
menemällä. Vallin pohjoispäässä on 
betoninen B-tyypin tulipesäke tallella. 
Lisäksi on aivan vallin päätteenä ole-
vassa kumpareessa keskellä pai-
nauma, mikä viittaisi siinä olleen jon-
kin rakennelman, suoja tai ammus-
kolo yms.

! 7!

⬅
Maavalli ja B-tyypin asema. Kesällä, 
lehtien ollessa puissa, ei tätä vallia juuri-
kaan näe.

Maavallin pääty. B-tyypin aseman takana 
on kumpareessa leveämpi osuus jonka 
keskiosa on painunut. Onko siinä ollut 
tuliasema tai joku suoja?⬇
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Espoon kaupunginmuseon kokoelmissa olevassa inventointikartassa vuosilta 1915-1916 ”Al-
bjakov”, on esitetty Tykkimäen suojahuoneen eteläpuolelle vallihautoja. Tykkimäen ja Pikkalan-
kallion välinen osuus on näkyvissä kuten aikaisemmin mainitsen. Kartan mukaan käytävä kui-
tenkin jatkuisi nykyisen Pikkalankallio 9 tontilla olevan rakennuksen kohdille, jossa karttojen 
mukaan olisi kumpare. Samaisen 1915-1916 kartan mukaan varustukset jatkuisivat suojahuo-
neen pohjoispuolen vallin päästä koilliseen Unohduksen polun yli kohti Palokaivonkujan ja Pa-
lokaivonpolun kerrostaloja. Unohduksenpolun pohjoispuolen puistoalueella on vielä 1960-luvun 
ilmakuvassa useita huviloita. Enää on jäljellä Tykkimäen ja Unohduksenpolun risteyksessä ole-
va pieni punainen tupa piharakennuksineen. Puistoalueella olleet linnoitevarustukset joita ”Al-
bjakovin” karttaan on piirretty, on siis pääosin tuhoutuneet tai peitetty.

! 8!

Espoon kaupunginmuseon kartassa 1915-1916 Albjakov, on piirretty Linnoitustie, Tykkimaki, Palokai-
vontie ja niiden länsipuolen varustukset. Kartan merkinnät vastaavat  kohtuullisen hyvin viereisen Es-
poon inventoinnin (1998) merkintöjen kanssa. Kartassa näkyy myös piikkilankaesteiden paikkoja. 
Espoon inventointikarttaa lisäilin ottamieni kuvien paikkoja. Lisäyksien kuvat lisätty karttaan 12.5.2023.

Espoon voimassa olevaan 
asemakaavan on piirretty 
laaja suojelumerkintä (sm) 
Palokaivontien eli nykyisen 
Unohduksenpolun pohjois-
puolelle. Tuon merkinnän 
koillispäässä näkyy säilynyt 
suojahuone ja pätkä ampu-
mahautaa. Mitä on muualla 
tuon sm merkinnän alueella.   

➡
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Voimassa olevissa asemakaavoissa on sm-merkintöjä (Suojelumääräys. Alueen osa, jolla 
sijaitsee muinaismuistolain mukainen muinaismuistoalue.) Aikaisemmin esitetyt kohteet on 
olleet sm merkinnällä merkittyjä. Yksi sm-merkintä on vielä Unohduksenpolun pohjoispuolella 
(asemakaava 2002. muutettu 2003). Tuo merkintä on laaja ja kaksiosainen. Merkinnän 
koillispäässä on säilynyt ja hyvin näkyvissä oleva suojahuone. Kaavamerkinnän lounaispäässä 
laajempi loiva kumpare joka ei paikalla käydessä kiinnittänyt huomiota. Jotain siellä kuitenkin on 
koska kaavassakin on suojelumerkinnällä rajattu. Pitää vielä käydä katsomassa tarkemmin.

Espoon kantakarttaan 2023 on piirretty linnoite rakennelma siihen asemakaavan sm-kohteen 
koillispäähän. Kohde on aivan Palokaivonpolku 6. itäisimmän rakennuksen eteläpuolella. 
Kohteessa on ehjä suojahuone sisämitoiltaan noin 2m x 2,5m. Suojassa on katon ratakiskot 
vielä paikoillaan mikä on poikkeuksellista. Suojahuoneen editse kulkee betonoitu käytävä. 
Mutkan jälkeen alkaa ilmeisesti ampumahauta joka päättyy kaarevaan betonikanteen jonka 
vierestä käytävä kääntyy itään ja päättyy. Lumi estää tarkemman rakenteiden havainnoinnin. 
Täytyy palailla paikalle kunhan lumet on sulaneet. 

! 9!

⬅︎
Suojahuone Palo-
kaivonpuiston poh-
jois laidalla. Vaatii 
hieman viitseliäi-
syyttä käydä kat-
somassa koska ei 
sijaitse ihan tien 
vieressä. Kesällä 
taitaa myös olla 
hyvin pusikon ta-
kana piilossa.

⬅︎
Suojahuone on 
ehjä. Kävin täällä 
keväällä 2004. Sit-
ten unohdin mistä 
kuvat olin ottanut. 
Muistin niiden ol-
leen toisaalta. Yl-
lätys olikin suuri 
kun 2023 löytämä-
ni suoja olikin sa-
ma.
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Suoja kuvattuna 2004 
keväällä. Taustalla ei vie-
lä ole uudisrakennuksia.

Suoja talvella 2023. Taustan 
rakennukset rakennettiin 
2007.

⬅
Suojahuoneelta johtaa poh-
joiseen rakennusten suun-
taan käytävä jossa on pitkä 
ampumahauta osa ja pää-
dyssä puoliympyrän malli-
nen betonirakenne. Lie-
neekö sen alla tuliasema, 
pieni suoja vai ampumatar-
vikekomero. Täytyy palata 
paikalle kunhan lumet on 
sulaneet.

 ➡ 
Näkymä rakennuksilta suo-
jaan päin, pohjoisen suun-
nasta. Suojalta etelään jat-
kuva käytävä täyttyy noin 
5m päästä. Kesällä sitä voisi 
näkyä pidemmällekin.

⬆ ⬈
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Palailin suojahuoneelta takaisin Unohduksenpolulle joka olisi mielestäni saanut säilyttää 
nimensä Palokaivontie. Kaivomäellä ei sitten muuta linnoitteisiin viittaavaa osunut silmiin. 
Palokaivontie esiintyy linnoitekartoissa mutta lienee vanhempi. Alueella on ollut 
huvila-asutusta jo ennen ensimmäistä maailmansotaa, joten tiestöäkin on paikalla ollut. 
Teitä on varmaan paranneltu linnoitustöiden yhteydessä. Suuntasin Kaivomäen ja 
Ruusutorpanpuistoon jossa jatkoin pikaista tutustumista kohteeseen XXX:3.

Loppukommentit ja huomioita kartoista sekä kirjallisista lähteistä
• Kohteiden XXX:3 ja XXX:4 edustalla on ollut piikkilankaesteitä ja/tai maavalleja. Esteet 

näkyy Albjakovin kartassa ja Espoon kantakartassa 1992 on havaittavissa vastaavissa 
kohdin korkeuskäyrien muodossa vallien paikkoja. 

• Albjakovin karttaan on myös piirretty kohteen varustukset. Ne vastaa kohtuullisen 
hyvin paikalla ja inventoinneista saamaani saamaani käsitystä tämän tukikohdan osan 
varustuksista.

• Vuoden 1932 peruskartassa on tiet ja paikalla olleet huvilat esitetty hyvin mutta, 
linnoitteista vain sen isomman suojahuoneen paikka Tykkimäen päässä.

• Kohteesta XXX:4 on tehty tutkimusraportti Pikkalankallion tiehankkeen johdosta (John 
Lagerstedt 2019). Tie ylittää Tykkimäen suojalta rinteeseen johtavan käytävän. Katso 
aiemmin mietelmäni Pikkalankallio 9 tontin kumpareesta.

• Kohteen XXX:4 saapumistienä oleva Tykkimäki niminen tykkitie on jäänyt 
ajantasaisessa asemakaavassa suurimmalta osaltaan yleisten rakennusten tontille ja sen 
rakennusalueen sisäpuolelle. Toteutuessaan rakentaminen tuhoaa hyvin säilyneen 
tykkitien.

• Syrjässä oleva kohde joka on jäänyt myös inventoinneissa vähälle huomiolle. Toisaalta 
ei ole ollut myöskään suuria uhkatekijöitä. Pieni tarkastuskierros vielä syytä tehdä lumet-
tomaan aikaan.

12.02.2023 
Mikko Hakala

! 11!

Suojahuoneen sisällä on vain vähän rojua. Seinät on lautamuottiin valettua betonia. 
Katossa on ratakiskot paikallaan vaikka suojeluluettelot ja inventoinnit toisin väittää. 
Sisälle en tunkeutunut. Kuvat otettu oviaukosta.

⬆
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• Lisäys 15.2.2023 Kaivomäen sm määräys alueella oli mielenkiintoinen betonikannen 
osa ja tasaista maata. Muistuti suojahuoneen kattoa. Palailen asiaan kun lumet sulaa.

• Lisäys 2.3.2023. Espoon rakentamisohjelmassa on vuodelle 2024 lisätty katujen ra-
kentaminen Säterinkallion ja Linnoitustien väliselle alueelle. Nyt tuolla oli lähes luonnonti-
laista metsää, jatkossa Asuinrakentamista. Mitään selkeästi linnoiteisiin liittyvää ei tuolla 
ole vanhan Linnoitustien yhdystietä lukuunottamatta. Silloin katoaa loput tuosta tykkitiestä, 
sen säilynyt itäpääty.

• Lisäys 12.5.2023. Poikkesin pikaisesti katsastamaan mitä sm. merkinnän kohdalta 
löytyisi. Samalla vilkaisin viereistä suojahuonetta. Hyvin maastoutuu. Jahka pusikoiden 
lehdet on täyskokoisia niin eipä kauas näy.

! 12!
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• Täydennys 12.5.2023.
Kaivomäellä olevan asemakaavan sm. merkinnän kohdalla on tosiaan suojahuone. 

Ihme jos tuo ei ole ehjän suojan katto. Koko, reunan muoto ja sijainti tukevat oletusta. 
Lisäksi sen edusta on hieman alempana josta voisi päätellä oven edustan täytön 
painuneen. Koska molemmilta puolilta löytyy ehjät suojat niin miksei tämäkin.

Ilmakuvien mukaan tässä ei olisi ollut rakennusta ja miksi jonkun huvilan tai huvilan 
piharakennuksen perustuksina olisi umpibetoninen laatta. Betonilaatan päällä ei ole kuin 
hieman sammalta, lehtiä ja heinikkoa. Multa puuttuu, joten pensaita tai puita ei ole kannen 
päälle kasvanut. Kantta on voitu myös tarkoituksella pitää avoimena.

12.5.2023 Mikko Hakala
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