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PITÄJÄNMÄKI Atomitie (TUKIKOHTA XXXV:6-9)

Sijainti.  Pitäjänmäellä Kaupintien ja junaradan väliin jäävä alue Atomitien ympäristössä.

Vuoden 1932 kartalla näyttäisi tukikohdan nämä alueet (XXXV:6-9) olevan vielä 
koskemattomia. 1935 kartassa näkyy radan oikaisu joka vei puolet 
suojahuoneesta XXXV:9. 1964 karttaan on jo ilmestynyt Atomitie ja Meijeritie. 
Vallihautoja on merkitty vielä tukikohdan länsipäähän. 2021 karttapohjalle on 
merkitty Helsingin kaupungin rakennusviraston 1996 laatima kartoitus 
ensimmäisen maailmansodan linnoitteista Helsingissä.

Kävin vuonna 1992 katsastamassa aluetta sen aikaisten karttojen ja muiden 
tietojen perusteella. Syksyllä 2021 tarkastelin aluetta uudestaan vanhoista 
ilmakuvista, kartoista ja käymällä uudestaan paikanpäällä. 
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Rakennusviraston kartoituksessa mainittujen tunnistenumeroiden XXXV:6-9 
kanssa olen samaa mieltä vain suojahuoneen 9 osalta, joka sekin osuu hieman 
sivuun. Tuon kartoituksen mukaan tukikohdan osat 6-8 on täysin tuhoutuneet.

Yllä olevaan Rakennusviraston kartoituskarttaan olen lisännyt ilmakuvissa 
selvästi näkyvät linnotteiden käytävät. Punainen viiva on vuoden 1932 
ilmakuvassa näkyvät kohteet. Sininen vuoden 1943 ilmakuvasta ja vihreä 1956.

Alla esimerkkinä vuoden 1943 ilmakuva.

Helsingin karttapalvelu ortokuva 1943
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KAUPINTIEN ALKU

Aivan Pitäjänmäen rautatiesillan tuntumassa, Kaupintien länsipäässä 
kallioleikkauksessa, on pieniä merkkejä linnotteista. Atomitie 2B ja 2C rakennusten 
ja Kaupintien väliin jää kapea kalliosuikale. Tuolla kalliosuikaleella oli vielä 1992 
havaittavissa kuoppa jossa näkyi käytävän tai tuliaseman kulma. Kallioleikkauksen 
päällä on noin 10m täysin peittynyttä käytävää jonka kulkureitin havaitsi 
tummemmasta maasta ja rehevämmästä ruohikosta. Joistain kohdin näkyi 
sentään vielä pikkuisen käytävän reunan betonia. Samaista rakennelmaa lienee 
sekin betonikappale joka on nähtävissä alapuolella olevalta jalkakäytävältä. 
Muistikuvan mukaan tuossa olisi ollut tuliasema joka sitten tuhoutui lisää 
risteyksen muutostöiden ja tien leventämisen yhteydessä

Tuonne kallion päälle en 2021 kavunnut. Kallion päällä mahdollisesti jäljellä tai 
nähtävissä olevia varustuksia varten pitäisi sinne kavuta. Kallion päälinen 
Kaupintien reunassa ei ole tonttimaata joten siellä voisi piipahtaa.
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Painanne joka lienee täytetty käytävä. Taustalla 
Pitäjänmäentien ja Kaupintien risteys.
Kaupintie on näiltä osin leventynyt joten painanne 
lienee kadonnut.

Tuntemattomaksi jäänyt betoninen varustusten osa 
Kaupintien viereisellä kalliolla. Taustalla 
Pitäjänmäentien risteys. Kuvassa olevan levyn 
takana olevalla tasanteella on täysin peittyneenä 
pätkä ampumahautaa.
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Kaupintien jalkakäytävältä näkyy betonista seinämää. Onko tässä ollut käytävä vai tuliasema. 
Kaupintie on tältäosin levennetty Pitäjänmäentien risteyksen ympyrän yhteydessä. Samalla 
bunkkerin jäänteet on kadonneet lähes kokonaan.

Kadulta näkyy myös suojahuoneen katon tai tuliaseman nurkka, hieman edellisestä itään, kallion 
korkeimmalla kohdin. Saattaa olla samasta mikä näkyy vuoden 1992 kuvassa joka on otettu 
kallion päältä.



ATOMITIE 1 “LEIPURIENTUKKU”

Atomitie 1 tontin ja Kaupintien välistä löytyi seuraavat linnote jäänteet. Atomitien 
alusta tontille mentäessä jää aivan kadun varteen hiekkakasan alle jotain. Onko 
linnoitteita. Kolmesta kohtaa näkyy kuluneita betonipintoja. Betoni muistuttaa 
linnoitteissa käytettyä. Vuoden 1959 kiinteistökartassa tälle kohdin päättyy käytävä 
(kohta 1.) Vaatisi hiekan poistoa jotta näkisi mitä sen alla on.
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Atomitie 1. pihalle mentäessä jää vasemmalle, pihan ja Kaupintien välille 
hiekkainen alue.  Luulen hiekan alle jääneen jotain, koska alapuolella olevaa, 
Kaupintielle laskevaa silokalliota on pinnalta rusnattu. Samanlaista pinnan 
louhimista olen nähnyt joidenkin tuliasemien ampumasektorilla. Bunkkerin 
olemassaoloa tukee otollisen sijainnin lisäksi myös muutaman metrin päässä 
hiekan reunassa oleva käytävän reunan palanen. (kohta 2.)

Hiekalta itään noin 10m, Atomitie 1. pihan ja Kaupintien bussipysäkin välissä on 
pieniä kuoppia joista pilkisti betonia käydessäni paikalla 1992. Koska betoni ei ole 
suomessa esiintyvä kivilaji, niin paikalla on täytynyt olla jotain ihmisen rakentamaa 
tai purkujätettä. Varmuudella en voi sanoa mitä kuopat on olleet.
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Kohdan 1. näkyvää betonia. Onko kyseessä käytävän mutka?

Käytävän reunaa kohdassa 2.

2.

1.



ATOMITIEN MUTKA

Kaupintieltä 120m on Atomitien mutkassa kallioleikkaus. Leikkaus on samalla 
myös bunkkerin (1.) leikkaus. Katettu puolikas tuliasema tai suoja. Käytävän ja 
bunkkerin pohja on metrin korkeudella jalkakäytävästä. Bunkkeri on louhittu 
kallioon ja sen oviaukon kohdalla näkyy saranoiden tartuntaraudat. Katon rakenne 
näkyy hyvin selvästi. Ohuehko betonikatto ( ≈20cm ) on valettu pyöreiden hirsien 
päälle. Hirsien kolot näkyy seinän yläpinnassa ja katon osan alapinnassa. Suojaan 
on tultu sen itäpuoleisesta käytävästä. Jos kyseessä on tuliasema niin sen 
ampumasuunta on ollut luoteeseen. Käytävää on jäljellä vain pari metriä alkaen 
kadulta ja päättyen tontin puolella olevalle toiselle kallioleikkaukselle. Tämä 
leikkaus reunustaa varikon tasaista pihamaata. Tuon kallion takana on ollut  
alueen toinen isompi suojahuone (2.). Suoja on ollut Atomitie 6. länsipäässä. 
Jäänteitä siitä saattaa olla löydettäväissä Atomitie 4 ja 6 välisestä kapeasta 
viherkaistaleesta.

Ilmakuvasta on hyvin havaittavissa käytävien jatkuminen Atomitien 
Pohjoispuolelle. Noissa kohdin on viherkaistaleet joten osia käytävistä voi olla 
jäljellä pusikoiden ja puiden seassa, toki peittyneenä.
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Yksityiskohta leikkantuneesta 
bunkkerista.
Katto on ilmeisesti valettu 
pyöreiden hirsien päälle.
“Oven” pielessä on rauta. Onko 
kyseessä suoja / bunkkeri / 
tuliasema (tai mikä lie) ollut 
suljettavissa.

Kallioleikkauksessa on myös 
leikkantunut bunkkeri. Ilmakuvan 
kohta 1.



“RIISLAN KUOPPA”

Riisla Oy:n tukun Atomitie 3 ja Leipurientukun 
Atomitie 1 (Riisla ja Leipurien tukku olivat tonteilla 
olleet yritykset 1992) väliin jää Riislan puolelle 
kaistale rakentamatonta maata. Maakaistaleen 
Voimapolun puoleisesta päästä löytyi kuoppa 
jossa on betonilohkareita. Lohkareet näyttävät 
irrallisilta mutta kuitenkin niissä käytetty betoni on 
samantyyppistä kuin lähiseudun linnotteissa. 
Maakaistale päättyy pian kuopan jälkeen 
Voimapolun kallioleikkaukseen. Tässä kohdin on 
ollut korkeahko kalliorinne koska Voimapolun 
toisella puolen maa laskee vielä polunkin 
alapuolelle. Yleensä tällaisille näköalapaikoille on 
tehty tuliasemia. Ihanteellinen bunkkerin 
sijaintipaikka. Vuosien 1932, 1943 ja 1956 
i lmakuv issa näkyy se lväs t i A tomi t ie 1 
rakennuksen koillispään kohdalla juoksuhautoja, 
aivan voimapolun vieressä. 

! 9!

Vielä vuonna 1992 näkyi käytävän 
painanne hyvin. 2021 oli kuoppa 
peittynyt jo siinä määrin ettei sitä ollut 
helppo hahmottaa. Silti 2021 löytyi 
pieni betonininen kohta.
Koko rakennusten välinen 
maakaistale kannattaisi käydä 
tarkistamassa. Ainakin Atomitien 
päässä maakaistaletta oli 
hahmotettavissa painanne joka 
saattaisi olla täyttynyt juoksuhauta.

Atomitien laidalla, tuossa ison 
koivun juurella on painanteita. 
Paikka on niin täynnä risuja ettei 
siitä saanut kuvaa 2021.



RADANVARSI (XXXV:9)

Vuoden 1934 kartassa näkyy rantaradan oikaisu Strömbergin tehtaan kohdalla. 
Suojahuone 9 jäi vielä 1932 rantaradan mutkaan koska aiemmin rata teki loivan 
mutkan hiukan etelämpää, lähempää tehdasta. Uusi linjaus  rouhaisi kalliota 
Atomitien eteläpuoliselta osalta ja samalla on tietenkin menetetty suurin osa 
paikalla olleesta suuresta katetusta bunkkerista.

Viimeiset osat tuosta suojahuoneesta katosivat siten rantaradan lisäraiteiden ja 
pyöräilybaanan valmistuttua 2001.
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Suojahuoneen XXXV:9 jäänteet näkyy hyvin vuoden 1969 ilmakuvassa. Jäänteet 
näkyivät myös hyvin kaikille ohi kulkevien junien matkustajille. 



Tämä suojahuoneeksi luokiteltava rakennelma on ollut kolme huoneinen ja 
kallioon upotettu. Katon rajassa törröttää seinästä ratakiskon katkaistut päät. 
Ratakiskot ovet väliseinien kohdalla joten niiden varaan ei kattoa ole rakennettu. 
Jonkin sorttinen välikatto suojassa kuitenkin lienee ollut koska varsinainen 
massiivinen betonikansi on hieman irti seinän yläpinnasta. Betonikannesta oli 
jäljellä vain hieman nurkkaa josta voi päätellä sen ollen noin 80cm paksu. 
Ilmeisesti välikaton ja betonikannen välissä on ollut soraa, jonka tarkoitus on 
vaimentaa räjähdyksiä. Tällöin katto ei halkea kerralla, jos osuma sattuu kohdalle.

 Helsingin Kaupunkisuunnitteluvirasto julkaisussa vuodelta 2014 mainitaan:
“Suojahuone, joka on tuhoutunut rautatien pohjoispuolella kulkevan ajoradan 
rakentamisen yhteydessä Atomitie 6:n eteläpuolella. Paikalla on ollut betoninen, 

kolmiosainen suojahuone, jonka oviaukko 
on ollut radan suuntaan. Venäläisessä 
sotilaskartassa paikalla mainitaan olleen 
puolustusrintaman päällikön/päällystön 
suoja.”
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Viimeistään kevyen liikenteen 
baanan rakentaminen vei loputkin 
kalliossa olleet linnoitteen jäänteet.



MEIJERITIE 4

Vanhemmissa ilmakuvissa on selvästi havaittavia linnoitekäytäviä jotka sijoittuu 
Meijeritie 4 pysäköintialuen kohdille.

Tuolla alueella ei ole säilynyt mitään, vaan kaikki on tasattu autojen pysäköintiä 
varten. Kapeat kaisteleet parkkipikkojen välissä on siististi hoidettua nurmikkoa tai 
istutuksia.
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TYKKITIET

Alueen tykkiteistä en ole löytänyt jälkeäkään. Käytännössäkin ainoat 
mahdolliset paikat joissa tiestöstä voisi jotain löytyä ovat Atomitie 2 ja 4 välistä 
sekä Kaupintien laidalta Voimapolun kohdilta. Hieman allaolevan kartan itäpuolella 
on Meijeritie 6 kohdilla tien päässä pieni rakentamaton metsikkö.

! 13!

Meijeritie 4



Tykkiteiden likimääräinen sijainti nykykartalla.

SIRPALEITA

Atomitien päässä olevan suuren toimistorakennuksen, Atomitie 5, koillispuolella  
radan varressa oli betoninen jalusta vielä 1992. Jalusta oli neliön muotoinen ja 
valettuna suuremman betonikakun ja kallion varaan. Jalustassa on keskellä 
kuoppa ja kussakin nurkassa kolme terästappia. Jalustalla lienee ollut jonkinlainen 
masto tai torni. Vastaavan mallista rakennelmaa en muualla linnoitusten alueella 
ole nähnyt. Lieneekö ollenkaan linnotteisiin liittyvä. Rautatietkin saattavat olla 
osasyyllisiä jalustan olemassaoloon vaikka etäisyyttä radasta onkin hiukan turhan 
paljon. Ihan lähellä ei myöskään ole ollut rakentamista ennen nykyistä 
toimistorakennusta. Jalusta sijaitsee vanhalla Talin kylän ja Munkkiniemen kylän 
välisellä rajalla. Tuo rajalinja on ollut auki raivattu vanhojen karttojen ja ilmakuvien 
mukaan. Kohde näkyy hyvin vuoden 1943 ilmakuvassa (E 25492932.25  N 
6678823.44   ETRS-GK25FIN). Yksi jalustan nurkkatappi on maalattu punaiseksi 
ja on merkitty kantakarttaan pisteenä no. 7067. Tuo jalusta on jäänyt rataa 
seuraavan kevyenliikenteen väylän alle.

Radanvarren ja teollisuusalueen väliseltä kaistaleelta löytyi 1992 myös 
muutama maahan upotettu pystyssä oleva kiskonpätkä. Nämä ratakiskon pätkät 
muistuttivat rajapyykkejä. Näitäkään en enään havainnut enää 2021

Kävin ensikertaa tutustumassa alueen linnotteisiin 1992. Toki olin alueella 
liikkunut ennenkin. Mitään oleellista muutosta radan varren suojahuoneen 
ketoamisen lisäksi ole havaittavissa. Kuopat ja käytävät ovat toki täyttyneet lisää. 
Nykyään on saatavilla ja tarkasteltavissa runsaasti vanhoja ilmakuvia ja -karttoja. 
Näiden avulla voi hyvin etsiä mahdollisia linnotteiden jäänteitä niiltä vähäisilta 
maakaistaleita jotka ovat jääneet raketamatta tonttien rajamailla ja teiden 
vierustoilla.

Mikko Hakala 9.9.2021
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