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PITÄJÄNMÄKI Viehdintienvierus (TUKIKOHTA XXXV:1)

Sijainti. Pitäjänmäellä Partiotien pohjoispään (Patrullvägen.) ja Vihdintien välinen mäki.

Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisu “Ensimmäisen 
maailmansodan aikaiset linnoitukset Helsingissä. Suojeluluettelo” kertoo 
tästä tukikohdan asemasta seuraavaa:

XXXV:1
a. F62la (Marttila)
b. Pohjoisosassa betonilla ja harkkokivimuurauksella vahvistettuja, 

kallioon louhittuja hautoja, eteläosassa kaivamalla rakennettuja. 
Taisteluhautaa noin 30 m, torjuntasuuntana pohjoinen. 1 kpl SR1, 1 
kpl SR2, 1 kpl A, 1 kpl C ja kaksi rakentamatonta kuoppaa

c. Kahdessa kohtaa hautaan johtavat portaat
d. SUOJELUARVO: 3/5, suojelukokonaisuuden osa
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Harkkomuurattu 
hevosenkenkäbunkkeri. (T2) 
A-tyypin tuliasema.

Suorakulmainen 
betonibunkkeri. (T1) 
mahdollisesti B-tyyppi.

Tuliasema (T3) C-tyyppi.

Suojahuoneen kuoppa (S1). 
1-huone noin 3x3m

Portaat 2kpl.

Räjäytetyn suojahuoneen 
jäänteet (S2). 2-suojahuonetta  
noin 3x3m kumpikin.

Kantakartta 1991



Mäen päällä olevat varustukset muodostavat 
yhden kaarevan ketjun erityyppisiä tuliasemia. 
Puolustussuunnat ovat pohjoinen ja luode. 
Varustusten itäpäädyssä oleva Bunkkeri on 
menettänyt kylkensä Vihdintien laajentuessa. 
Bunkkeri (T1) on mielestäni tuliasema. Malliltaan 
se on nelikulmainen noin 2x2m ja siihen liittyy 
pieni katettu betoninen ammuskomero joka on 
käytävällä heti bunkkerin oven ulkopuolella. 
Ammuskomeron takaseinässä on jäljellä 
muotilautoja. Sisäänkäynnissä on ollut betoninen 
kate. Jos tämä bunkkeri on todella tuliasema niin 
se on tyypiltään harvinainen tai poikkeuksellisen 
isokokoinen B-tyyppi. Vihdintien leventäminen on 
rouhaissut bunkkerin kulman, juuri sen osan 
jossa olisi ollut ampuma-aukko. Tuosta 
mahdollisesta ampuma-aukosta olisi ollut 
ampumasuunta koilliseen peltoaukealle ja 
Mätäjoen suuntaan. 

Museoviraston inventoinnin mukaan kyseessä olisi suojahuone. Tuota epäilen. 
Miksi suojahuone olisi etulinjassa ja jopa osin betoniseinä näkyvissä saapuvan 
vihollisen suuntaan. Aseman takamaastossa on jäänteet kaksiosaisesta suojasta 
ja rakentamaton kuoppa. Miksi etulinjassakin olisi suoja. 

Kantakarttaan on aika tarkalleen piirretty olemassa oleva varustus. Tosin suoja 
S2, tuliasema T3 ja portaat puuttuu. Mäen koillisreuna jää Vihdintien alle. Onko 
tuolla osalla ollut varustuksia. Jos ei niin, mäki olisi ollut suojaton siltä suunnalta. 
Kohde  XXXV:1 on linjassa olevien kohteiden (1-4) itäisin osa. Siksi luulisi myös 
tuon itälaidan olevan varustettu puolustusvarustuksella.
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Helsingin karttapalvelu, taustakartta 2021
Onko mäen koillisreunalla ollut varustuksia 
jotka olisi kadoneet vihdintien leventyessä?



! 3!

Bunkkeri T1. kuvattuna 1992. 
Bunkkeri näyttää 
suojahuoneelta mutta miksi 
linnoitusketjun päädyssä olisi 
suojahuone rintaman puolella 
eikä tuliasema?
Bunkkerin nurkka on 
leikkaantunut Vihdintien 
leventymisen yhteydessä. 
Katto on ilmeisesti räjäytetty.

Bunkkeriin T1 tultaessa jää 
ovenpielen oikealle puolelle pieni 
katettu tila. Ammuspotero? 
Käytävän tämä loppuosa on 
täyttynyt. 
Onko varustukset jatkuneet tästä 
eteenpäin?
Tien puolelta katsottuna ei 
ammuspoteron kohdalla ollut 
aukkoa, vain rouhittua 
betonipintaa.



T1:ltä ylöspäin tulee syvä kaareva yhdyskäytävä joka kallion reunalla muuttuu 
noin 10m pitkäksi ampumahaudaksi. Ampumahaudan päässä on ammuskolo. 
Käytävä tekee kulmikkaan koukkauksen mäen sisäosiin ennen seuraavaa 
tuliasemaa. Koukkauksessa on käytävään johtavat portaat. 
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Bunkkerin T1 nähtynä 
Vihdintien itäpuolelta. 
Bunkkerin kohdalla kasvaa 
pensaikkoa ja ammuspoteron 
kaareva katto sen 
vasemmalla puolella.

Käytävä nousee syvänä 
Asemasta T1

Siistiä ampumahaudan 
etuseinää. Pari hylsyä 
uudemmalta ajalta :-)



Tuliasema (T2) on A-tyyppiä. Käytävä on tähän asti ollut kivimuurausta samoin 
kuin tämä tuliasema, mikä on tyypillistä Pitäjänmäen alueeln varustuksissa.
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Ampumahauta päättyy 
mutkaan jossa on 

ammuskolo.

Mäen pääliosa on hyvin 
tasaista. Kallio lähellä 
maanpintaa.
Tuliaseman T2 tausta on 
pysynyt avoimena, vain 
jokunen ohut risu on 
kasvanut 30-vuoden aikana.

Tuliasema T2. 
Ampumasuunta suoraan 
pohjoiseen. Hieman 
taempana portaat 
juoksuhaudasta.



Varustukset jatkuvat T2 tuliasemalta länteen mutkittelevana ampumahautana ja 
kääntyvät mäen länsisivulle. Tämän ≈20m pitkän osuuden molemmissa päissä on 
ammuskolot käytävän etuseinässä. Käytävän seinätyyppi muuttuu loppupäässä 
siistiksi ja sileäksi betoniseinäksi jonka nurkat on kauniisti pyöristetty. 
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Tuliasemien T2 ja T3 välillä 
kiemurtelevaa juoksuhautaa. Myös siistit 
portaat takamaastoon.
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Pieni portaallinen sisäänveto ennen 

viimeistä tuliasemaa (T3) joka on 
vuorostaan ns. “kusiputkabunkkeri” eli 
C-tyyppi.  Oivallinen paikka tuliasemalle 
jyrkähkön mäen päällä. Hyvä näkyvyys 
etumaastoon, jos puustoa ja pusikkoa 
harvennettaisiin. 

Sitten vertailun vuoksi kaksi kuvaa joiden 
väliä on liki 30-vuotta. Tuliasema T3 
kuvattuna keväällä 1992 ja syksyllä 2021
Tuliasema on ennallaan. Betonin kylkeen 
kasvanut lisää sammalta. Taustan metsikkö 
nykyään risukkoisempi kuin ennen. 

C-tyyppi



Heti tuliaseman T3 jälkeen betonoidut varustusten osat loppuvat ja laskeu- 
dutaan maavallista käytävää alas muutaman mutkan verran. Ennen käytävän 
päättymistä pyörätien kylkeen, on käytävän haara jonka päässä on suojahuoneen 
kuoppa. Suoja (S1) on ollut joko rakentamaton tai vain hirsinen, ilman betoni- 
vahvistuksia. Kuopan oikeassa laidassa on muutama muurattu kivi jotakuinkin 
oven pielen kohdalla. Kuopassa ollut suoja olisi ollut kooltaan noin 3x3m.
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Tuliasemalta T3 laskeutuu etelän suuntaan maahan kaivettu käutävä joka on jo 
sortunut reunoiltaan. 



Pyörätielle päättyvästä käytävästä toista kymmentä metriä kaakkoon paljastuu 
aivan polun kyljessä suurehkon suojan rauniot. Suoja (S2) on ollut kaksihuoneinen 
ja betonilla katettu hirsivarustus. Suojan seininä olleet hirret olivat 1992 vielä 
paikoillaan vaikkakin pahasti lahonneina. 2021 hirsistä ei ollut juurikaan mitään 
näkyvillä. Seinähirret ovat olleet sidottuna ulkopuoliseen betoniin ”reevauksilla” eli 
tukiraudoituksilla joita on näkyvillä ruostuneena. Suojan yleisilme on hyvin sekava 
sortuneitten katon kappaleiden sekamelska. Huoneet ovat olleet kooltaan noin 
3x3m. Ovien editse kulkeva käytävä on pahoin peittynyt.

Suojien vieressä kulkeva leveä kevyen liikenteen väylä on osa Vihdintietä 
seuraavaa väylää. Tämä ulkoilutie erottaa Marttilan pientaloalueen mäestä. Polun 
vieressä on muutama kivikasa jotka voivat liittyä varustuksiin. Hieman etelämpänä 
on myös kulkenut itä-länsi suuntainen tie josta tälle varustukselle on tultu. Tiestä 
on jäljellä Vihdintien itäpuolinen osuus ja Mätäojan ylittävän sillan perustukset, 

joille on rakennettu uusi 
silta ≈1990.
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Lyhyen sivukäytävän päässä on suoja S1. Mitään rakenteita ei ole jäljellä. Onko 
koskaan ollutkaan? 

Suojahuone S2 on merkitty 
1945 kiinteistökartalle. Vielä 
1963 vastaavalla kartalla on 
tuo rakennuksen merkintä, 
mutta kyseessä taitaa olla 
sama vanha karttapohja.

1945 kartalla näkyy vielä 
katkoviivalla linnoitustöiden 
aikaiset tykkitiet. 
Onko tuo suoja ollut ehjänä 
tuolloin.
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Suojahuoneen S2 jäänteet ovat aivan ulkoilutien vieressä. Näkyvillä on pääosin 
vain sammaleen peittämiä betonilohkareita.
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Vielä vuonna 1992 oli suojahuoneen seinillä jäljellä lahonneita hirsiä. 30-vuotta 
myöhemmin on puuosat kadonneet ja betonissa näkyy hirsien muoto.



Vihdintien levennys ja samaan aikaan rakennettu alikulkukäytävä on rouhaissut 
kalliota ja sen linnoitteita. Mäen pohjoislaidalla, alikulun viereisessä kallioseinässä 
näkyy kivilohkareilla umpeen muurattu aukko. Sen yläreuna on kaareva ja muuten- 
kin se muistuttaa linnoitteisiin liittyviä luolia. Sijainniltaan tämä luola on kylläkin ai- 
van väärällä puolella eli vihollisen oletetulla tulopuolella se on uudempaa tuotan- 
toa. Helsingin kantakartta tietää 
luolan jatkuvan aina mäen toi- 
selle puolen, siellä kulkevan 
kevyen liikenteen väylän alle. 
Tunneli liittynee kunnallistek- 
niikkaan. Vielä 1960 luvulla kun 
Vihdintie oli 2-kaistainen, tässä 
kohtaa oli suojatie tien yli ja 
minä kansakoululainen Pitäjän- 
mäen kansakoulussa. Ylitimme 
tien tässä kohdassa päästäk- 
semme Malminkartanon pel- 
loille hiihtämään. Silloin ja vielä 
sen jälkeen muistan luolassa 
olleen oven ja sille johtavan 
ajoväylän Vihdintieltä.
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LOPPUKOMMENTIT
Viehättävä pikkumäki jonka osiin kuuluu harvinaisuuksia erikoisuuksia ja 
kaunista käytävää. Jos Vihdintie ei enää laajene tai ihminen riko niin näitä 
linnoitteita tuskin uhkaa mikään, sen verran syrjässä ovat. 

Mikko Hakala 20.9.2021


