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LAAJALAHTI  ILMOLA (Ruukinranta)
TUKIKOHTA XXXVI:1-2

Sijainti. Turunväylän eteläpuolella ja Kehä- 1:n itäpuolella. Etelänpuolta rajaa Joel Rundtin 
tien ja Ruukinrannantien omakotitalot.

Tekstin pohjana muistiinpanot 22.5.1993. Täydennetty ja puhtaaksi kirjoitettu heinäkuu 
2022.  Valokuvia: maaliskuu 1993, 22.05.1993, 24.8.1994 sekä täydennyskuvatusta 
9.5.2022, 10.6.2022, 21.6.2022 ja 3.7.2022.

Esipuhe 
Laajahko kohde syrjäisellä mäellä, vilkkaan liikenteen vieressä. Linnoitteet on saaneet 

säilyneiltä osin olla kohtuullisen rauhassa ja roskaantumatta. Väkeä tällä mäellä ei juurikaan 
kuljeskele. Tukikohdan osat 1 ja 2 on erotettu toisistaan tiettävästi sen takia ettei niillä ole 
jäljellä olevaa käytäväyhteyttä. Jako on mielestäni hiukan kyseenalainen kun lähimmät käy-
tävän osat on noin 10m päässä toisistaan. Molemmat tukikohdan osat ovat myöhemmin ja-
kautuneet asutuksen ja liikenneratkaisujen takia osiin.

Tukikohdan näitä osia ei tällä hetkellä uhkaa rakentaminen. Kohde sisältää ainutlaatuisia 
harvinaisuuksia joten se saanee olla rauhassa. Länsipääty on jo tuhoutunut moottoritien ja 
kehätien liittymän alle. Mäen laella on yksityistontti jonka kohtalo on vielä avoin. Eteläpuolel-
la on omakotitaloja joiden suunnalta en usko rakentamisen laajenevan mäen suuntaan. 
Itäpäädyssä on kalliomaastoa ja metsää Joel Rundtin tien pohjoispuolella. Tuonne voisi vielä 
muutama tontti mahtua, käytäväverkostoa-
kaan ei siellä ole. Alueelle ollaan laatimas-
sa asemakaavaa täydennysrakentamista 
varten, se on (2022) hyväksymisvaiheessa.

Käytäväverkoston sanallinen kuvailemi-
nen on haastavaa. Yritän parantaa luetta-
vuutta kartoin ja kuvien numeroinnilla.
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︎Vuoden 1979 inventointikartassa on esitetty 
tukikohdan osat. 1 ja 2 on Ilmolan/Myllykalli-
on varustukset. kohde 3 on Elfvikintien räjäy-
tetty suojahuone (puhelinkeskus?) ja 107 on 
tykkipatteri. ➡
Espoon teettämän inventoinnin (1998) mukaan 
tukikohdan osat 4, 5 ja 6 (ammusvarasto ja ka-
sarmit) on jääneet Turunväylän alle ja/tai sen 
pohjoispuolella rakentamisen jalkoihin. Myös 
tykkipatteri 106 on ollut Turunväylän pohjois-
puolella. 1979



XXXVI:1
Kohde on hyvin pirstoutunut. Itäpää säilyneet osat on syviä kallioon louhittuja käytäviä 

ja suojien paikkoja, keskeneräiseksi jääneitä osia joissa ei esiinny betonia. Länsipää on 
pitkälti tuhoutunut Turunväylän ja kehätien risteyksen alle. Keskiosasta löytyy betonoitua 
käytävää ja harvinainen D-asema. Mäen laella on paikalla olleen huvilan kohdilla pieni kal-
lioon louhittu käytävän pätkä ja täytettyjä varustuksen osia. Pohjoisrinne on louhikkoa ja 
ryyseikköä jossa olleiden mahdollisten varustuksien sijainnista ja muodoista on vain viittei-
tä. Tuolla kulkee voimalinja jonka rakentamisvaiheessa rinteen alaosa on myllätty. 

Historiaa
Espoon kaupunginmuseon kirja “Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema 1991” 
esittelee kohteena 125 Ilmolanmäellä sijaitsevan rakennuksen:
”ILMOLA
Laajalahti, Myllykalliontie
Bredvik, Kvarnbergsvägen
Vuonna 1905 arkkitehdiksi valmistunut llmari Adolf Launis (1881-1955) perusti 1909 
Leppävaaraan arkkitehtitoimiston, joka rakennusten lisäksi suunnitteli myös sisustuksia ja 
taideteollisuustuotteita.
Launis asui aluksi Leppävaaran aseman pohjoispuolella nykyisen A.Launiksen tien varrella 
(rakennus yhä jäljellä). Vuonna 1911 hän osti korkealla mäellä sijaitsevan kalliotontin, jolla 
aikanaan oli sijainnut Albergan kartanon tuulimylly. Launis oli tällöin yleisten rakennusten 
ylihallituksen ylimääräinen arkkitehti. Useimmat hänen suunnittelemistaan rakennuksista ovat 
kirkkoja tai muita kirkollisia rakennuksia. Korkea, lähes tornimainen asuinrakennus tehtiin 
kahden purkutalon hirsistä ja se valmistui 1912. Venäläiset linnoittivat mäkeä 1914-17 ja 
myös llmola oli heidän käytössään. Vuonna 1925 hammaslääkäri Kaarlo Hellemaa osti 
rakennuksen. Sittemmin rakennuksessa alkoi lastentarhatoiminta.” 
Rakennus tuhoutui tulipalossa 2003. Piharakennukset on vielä paikalla (2022).
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32
⬆ Ilmolan raunio



Museovirasto
”Tukikohta XXXVI:1-2 (Ruukinranta)
. . . Puolustusaseman keskiosa on jäänyt tonttialueen alle ja näkyvissä on rakenteita sen 
itä- ja länsipäästä.
Länsiosassa on maahan kaivettua yhdyshautaa, jota on aikanaan tuettu hirsillä. Yksi 
maahan kaivettu kuoppa, jonka mahdolliset hirsirakenteet ovat hävinneet. Yksi betoninen 
kupukattoinen tuliasema. Kyseessä on ainoa ehyenä säilynyt ns. D-typin tuliasema koko 
pääkaupunkiseudun linnoitusalueella. Kohteessa on aikaisemmin ollut toinenkin D-tyypin 
tuliasema, joka tuhoutui viereisen eritasoliittymän rakennustöisen yhteydessä 1970-luvulla. 
Aseman betonikupu siirrettiin puolustusasemaan XXXVI:2 keskeneräisen D-tyypin aseman 
päälle.
Itäosassa on maahan kaivettuja ja kallioon louhittuja yhdys- ja taisteluhautoja sekä kallioon 
louhittuja kuoppia. Työt ovat jääneet keskeneräisiksi. . .”

Itäkallio
Ilmolan mäen itäpääty ulottuu Ville Vallgrenin tielle asti. Itäisimmällä kalliolaella ei 
kuitenkaan ole havaittavissa selkeitä linnoitteita. Muutama painanne kallion laen kyljessä 
on kuin tuliaseman kuoppaa olisi aloitettu kaivamaan. Lapiolla pitäisi tarkistaa onko 
luonnollinen painanne vai ihmisen aikaansaannos.
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⬆ Mäen itäpään kalliota. Tämäkin painanne olisi oivalla tuliaseman paikalla. Taitaa kuitenkin olla 
luonnollista laatua. Alhaalla Ville Vallgreenin tie ja taustalla Tarvaspään sillalle johtava tie.
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⬆ Mäen itäpään kalliota. Tuossakin voisi olla tuliasema.

lmolan mäkeä idästä länteen. Voimalinjan alta on raivattu puusto joten madolliset varustukset olisi 
helppo havaita. Vaan eipä niitä näy. Tuosta voimalinjan pylväästä hieman eteenpäin, oikealla metsässä 
on ollut rakennus joka Espoon inventoinnin mukaan voisi olla kasarmi XXXVI:6. Rakennus näkyy 
vielä 1950 ilmakuvassa mutta on poistunut Turuntien rakentamisen yhteydessä 1958. Turuntien 
kallioleikkaus menee rakennuksen kohdalta. Osa perustuksista ja pihasta on näkyvissä. “Kasarmilta” 
on johtanut ilmakuvan mukaan tie voimalinjan kohdille ja siitä eteenpäin, mutta se on tuhoutunut. ⬇
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“Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Espoossa 1998” kirjanen kertoo:
”Tukikohta XXXVI Ruukinranta
Tukikohdan linnoituslaitteet lisättiin suunnitelmaan vuonna 1915. Tykkipatterit Ptri 106 ja 107 
ovat hävinneet. Asema 6 (kasarmi, sittemmin Leppävaaran suojeluskuntatalo) purettiin 1958 Tu-
runväylän rakentamisen yhteydessä. Asemien 4 (ammusvarasto) ja 5 (kasarmi) toteuttamisesta 
ei ole tietoa, kasarmi saattaa tosin olla se, joka toteutettiin kohteeseen 6. Tarvon saaren maa-
linnoitustöiden yhteydessä rakennetut sillat ovat hävinneet, mutta silta-arkut ja tien pengerrykset 
ovat säilyneet. Sillan tuntumassa on ollut venäläisten vartiotupa.”
Museovirasto (www.kyppi.fi)

KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
”Tukikohta XXXVI:4-6 (Ruukinranta) Espoo. Poistettu kiinteä muinaisjäännös (ei rauhoitettu)
Ensimmäisen maailmansodan aikainen varikkoalue, joka sijaitsee nykyisen Turunväylän ja Ha-
galundintien (Kehä I) risteyksen alueella ja sen koillispuolella. 
Sirkku Laineen inventoinnin mukaan alueelle oli suunniteltu ammusvarasto, kaksi kasarmia ja 
vartiotupa. Vuonna 1918 laaditun sotasaaliskeskusosaston karttaan on alueelle merkitty talli se-
itsemälle hevoselle ja kasarmi 250:lle miehelle sekä viisi muuta kaavamaisesti piirrettyä raken-
nusta. 
Kohteet ovat tuhoutuneet. Vartiotuvan paikalla on maavalleja, jotka on käsitelty kohteen tuki-
kohta XXXVI:1 yhteydessä.”
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 ➡
Espoon 1998 inventoinnin kartassa on 
mukana myös tukikohdan osat 4, 5, 6, 
ja tykkiasema 106 sekä rakenne 50/1. 
4. =  Ammusvarasto.
5. = Kasarmi (Toteuttamisesta ei tie-
toa) , saattaa olla myös se joka toteu-
tettiin kohtaa 6.
6. = Kasarmi, sittemmin Leppävaaran 
suojeluskuntatalo.
50/1. = Kivi ja maa-aineksista tehty 
suojavalli.

Tuolta Turuntien vierestä löytämäni 
betonirakenteet ja kellari kuulunevat 
kohteelle 6. Joka sijaitsee siinä mihin 
50/1 on piirretty. 50/1 Taasen liittyy 
kuviin 10, 26, 31 ja 52 mäkien välissä. 

  ➡
Vuoden 1973 inventointikarttaan on 
merkitty  tukikohdan osat hieman eri 
tavalla kun uudempiin karttoihin. Mie-
lenkiintoa herättää kohde 5. Tuo on 
Ilmolankallion itäosan pohjoislaidalla. 
Käydessäni paikalla tuntui kuin siellä 
olisi aloitettu käytävien louhinnat mut-
ta ne olisi jääneet aivan alkutekijöihin. 
Katso aikaisempien sivujen kuvat 17, 
20 ja 21.

https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.1000008126
https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.1000008126


XXXVI:6 ja 50/1
Saavuin Joel Rundtin tiel-
tä voimalinjan rakentamis-
ta varten raivattua uraa 
Ilmolan kallion itäisimmän 
huipun länsipuolitse voi-
malinjalle. Ylitin sen ja 
lähdin Turunväylän viereistä 
metsäkaistaletta länteen. 
Ensin tuli vastaan betoni-
nen kappale. Kooltaan noin 
1m x 2m. Heti tuli mieleen 
tulisijan ja piipun perus-
tukset (Kuva 22). Ympäril-
lä oli hieman tasamaata ja 
vähemmän romua.

Pienen matkan päässä 
oli toinen tasaisempi 
alue jonka reunasta 
löytyi betonipalkki. Pai-
kalla oli jonkin verran 
rojua, rautapadan jään-
ne, kanistereita jne. Be-
tonipalkin taustalla maa 
on hieman penkalla. 
(Kuva 25). 
Seuraavana on suu-
rempi betonirakenne 
joka sijaitsee voimalin-
jaa varten hakatun au-
kon laidalla. Tuo betoni-
rakenne on suurehko 

laatta, jonka laidasta on 
irronnut osia. (Kuva 47). 
Laatan äärimitat on useita 
metrejä. Laatta näkyy il-
makuvissa vaaleampana 
koska sen päällä ei ole 
isompaa kasvillisuuspei-
tettä. Mikään näistä ei 
varmuudella viitannut ka-
sarmin jäänteisiin.
 
Vielä löytyy metsäkaista-
leesta muutama lähes 
kaatopaikan oloinen roju-
kasa. Sitten näkyykin jo 
voimalinjalla maakellarin 
kumpare.
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Hämmästyin kun voimalinjan aukion laidassa pilkisti oviaukko (Kuva 31). Tiilisen aukon ta-
kana oli pieni eteinen ja sitten laajempi huone joka oli kooltaan noin 3m x 3m (Kuvat 32, 33 
ja 37). Tiiliseinät lähes ehjiä ja betonikatto päällä. Paikka on niin syrjässä, huonosti tavoi-
tettavissa ja näkymättömissä ettei ovelle johda minkäänlaista polkua ja sisäosatkin lähes 
roskattomia.
Kellarin sisemmässä oviaukossa näkyy tiiliholvaus. Sen alla on betonia. Tästä voisi pää-
tellä betonikaton olevan muuta kellaria uudempi.
Onko kyseessä Kasarmin XXXVI:6 kellari vai tehty myöhemmin Suojeluskuntatalon tarpei-
siin?
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⬆ Valokuvien paikat Ilmolan Itäpäädystä, kallioiden välistä ja Turunväylän vierestä.
KUVAT 10.6.2022  KUVAT 4.7.2022.   Numerointi oman arkistointijärjestelmän mukaisesti.

⬇ Venäläinen kartta Leppävaaran seudulta vuodelta noin 1911. Ilmolan mäki rengastettuna.



Kallioiden väli
Joel Rundtin tieltä lähtee 
polkutie Itäisimmän kalli-
on ja varsinaisen mäen 
väliseen satulaan. Tuo 
väylä on tehty voimalinjan 
rakennustyön yhteydes-
sä. Jonkinlainen polku 
tuossa on varmaan kul-
kenut aikaisemminkin.

Tuossa mäkien välisessä 
satulassa olevat kuopat ja 
kaivannot eivät heti vaiku-
ta vallituksiin liittyviltä. 
Paikalla on kuitenkin ma-
talia kivimuureja sekä pari 
kivistä kasattua kehää 
sekä kaivantoja.  Näiden 
rakenteiden päällä ja se-
assa kasvaa tukevia pui-
ta. Voi siis hyvin päätellä 
rakenteiden olevan iäl-
tään linnoitteiden raken-
tamisen aikaisia.
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⬅
Onko tästä vain kerätty 
hiekkaa. 

⬉
⬋
Rinteen alaosassa on kivi-
muuri sekä ainakin kaksi 
kivistä koottua kehää. Mi-
tään käytäviä ei näille kivi-
latomuksille näytä johta-
van. Pelkkiä hylkykivikaso-
ja nuo eivät ole vaan näyt-
tävät  tarkoituksella pino-
tuilta. 



Päämäelle noustessa on rinteellä kivi-
louhoskasoja. Ensin tulee vastaan 
Laajahko kehämäinen rakennelma ja 
selvästi pinottuja kivikekoja. 
Ylempänä avokallion juurella olevat 
kivikasat näyttää enemmän hylkyka-
soilta. Mäen päällä on louhittu run-
saasti käytäviä ja jonnekin nuo louhi-
tut kiviainekset on pitänyt kipata.  

Mitään varsinaista linnoitteille tulevaa 
tykkitietä ei täältä itäsuunnasta näyt-
täisi tulevan. Ei myöskään Joel Rund-
tin tien suunnasta, ellei sellainen ole 
jäänyt omakotitalojen alle.
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⬆ Kallion juurella oleva kivikehä.

 ➡
Kallion itärinteellä olevia hylkykivi-
kasoja.
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Eteläreuna
Mäen laen käytäväverkostoon tulee  
kaakon suunnalta saapumiskäytävä 
Joel Rundtin tien varressa olevien 
omakotitalojen takaa. Käytävä alkaa 
alhaalta kivilouhoksen keskeltä lähes 
huomaamatta ja syvenee ylöspäin 
mentäessä. Käytävä jatkuu louhittuna 
ja haarautuu ennen mäen lakea. Oi-
kealle johtava, osin täyttynyt käytävä 
on “oikotie” keskuskäytävälle ja poh-
joisreunan varustuksille. 
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⬅ 
Mäen koillisnurkan saapumiskäytävä. 
(Saapumiskäytäväksi olen nimennyt 
tykkiteiden suunnasta varsinaisille tais-
teluasemille johtavia käytäviä. Eli reitti 
jota pitkin mäelle saapuvat joukot voi-
vat suojaisasti tulla jos konflikti on jo 
päällä. Tällainen käytävä löytyy lähes 
kaikilta linnoitetuilta mäiltä. Saapu-
miskäytävä johtaa tavallisesti suojahuo-
neille ja niiden jälkeen taisteluasemiin.)
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Käytävänhaara (oikotie) mäen keski-
osiin ja pohjoislaidalle. Onko tuohon 
louhoksen kohdalle ollut tarkoitus ra-
kentaa jotain vai onko siinä vain kasa 
käytävistä nostettua kiveä.  ⬇



Saapumiskäytävästä 
vasemmalle, etelärin-
teelle, kääntyvässä 
käytävässä on muuta-
mia etelään suuntaavia 
ulokkeita.
Ensimmäinen uloke on 
hieman epäselvä käy-
tävä ja sen päässä ole-
va mahdollinen tulia-
seman kuoppa.
Toinen käytävästä ulos 
suuntautuva kaivanto 
on lyhyt, leveä ja kanti-
kas eli sopiva suojahu-
oneen paikaksi, tai tuli-
aseman kuoppa.
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⬉
Ensimmäinen etelään suun-
taava käytävä. Keskeneräi-
syydestä johtuen vaikeasti 
hahmotettava.

⬅
Ensimmäisen ja toisen 
ulokkeen välillä oli alueen 
ainoa kaatopaikoittunut 
käytävänpätkä.

⬅
Toinen etelärinteen uloke.

84

83

82



Kolmas eteläkäytävän uloke on lyhyt suoraseinäinen kaivanto. Valmis paikka pienelle suo-
jahuoneelle. Vai onko tästä ollut tarkoitus jatkaa yhdyskäytävää hieman lounaaseen. Siellä 
on tukikohdan XXXVI:2 itäisimmät osat vajaan 20m päässä. Tämän jälkeen eteläreunan 
käytävä kääntyy pohjoiseen muuttuen mäen päällä keskuskäytäväksi.
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⬆
Kolmas etelään suuntaava käytävän osa. Suojahuoneen paikka ?
⬇
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Oikotie
Saapumiskäytävästä erkaantunut “oikotie” on alkumatkastaan louhikkoa ja muuttuu ylös 
päästyään selkeäksi yhdyskäytäväksi. Käytävä on syvä ja leveä, joten ylityspaikkaa täytyy 
hakea kauempaa, ellei uskalla ylitää käytävää paikalle tehdystä lankkusillasta. (Toim. 
huom. En uskaltanut).
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⬆ Oikotie saapumiskäytävältä Keskuskäytävälle. ⬇
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Keskuskäytävä
Eteläreunan yhdyskäytävä kääntyy itään sy-
vänä ja leveänä keskuskäytävänä.
Ennen kuin oikotie yhtyy keskuskäytävään, 
erkanee pohjoisrinteeltä alas johtava käytävä. 

Koko XXXVI:1 itäisen päädyn käytäväverkko 
on keskeneräisimpiä mitä tähän asti olen ta-
vannut. Paikalla on vain kallioon louhitut käy-
täväraakileet. Mitään muurattua tai betonista 
osaa ei ole. Käytävät ovat osin jopa 3m syviä 
ja paikoin yli 2m leveitä. Vallihaudoista louhitut 
kivet on osin käytävän reunoilla, paikoin takai-
sin käytäviin tipahtaneita tai ne on vieritetty 
alas mäen rinteiltä.
Onko osa käytävistä tarkoitettu suojahuoneik-
si? Louhitut käytävät on turhan kookkaita pel-
kiksi käytäviksi mutta taasen ahtaita suojahu-
oneiksi. 
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︎⬅ Keskuskäytävä on syvä ja viimeistelemätön.

︎⬋ Keskuskäytävästä lähtevä ja pohjoisrinteeltä 
alas johtava käytävä. ⬇ Sama alhaalta päin. 
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Keskuskäytävässä on leveä ja 
syvä osa johon voisin sijoittaa mo-
lemmista päistään käytettävän 
suojahuoneen. Muuten en ymmär-
rä ja pysty selittämään tuon kes-
kellä mäkeä sijaitsevan kaivannon 
kokoa. 

Käytävät on pysyneet siisteinä. 
Vain muutamia majoja tuonne 
näyttäisi rakennetun aikojen 
kuluessa. Sijainti on hankalasti 
tavoitettavissa moottoritien ja 
omakotitalojen välissä. 

! 16!

37

90-91

︎⬅ 
Keskuskäytävää itäpäästä nähtynä.
Mikään ei näytä muuttuneen sitten vuo-
den 1993. Männikkö on hieman tuke-
voitunut, eipä juuri muuta.

︎⬆︎
Keskuskäytävää. Vasemmalle haarautuu 
käytävä joka johtaa pohjoisreunan län-
sipäähän. Oikealle johtava väylä taasen 
johtaa pohjoisreunan itäpäähän. On sii-
nä ollut kaivamista.



Pohjoisreuna
Keskuskäytävästä on kaksi väylää pohjoisrin-

teen reunaa seurailevaan käytävään. Kallio on 
tällä pohjoislaidalla korkea ja jyrkkä. Käytävä on 
ilmeisesti tarkoitettu ampumahaudaksi, onhan siitä 
hyvät näkymät moneen suuntaan. 

Mäen itäpäässä käytäväverkko päättyy pesäk-
keen kuoppaan (kuva 98) josta johtaa alas vielä 
yksi väylä joka tosin näyttää enemmän leveältä 
kallion halkeamalta (kuva 97). 

Pohjoislaidan länsipäästä laskeutuu alas käy-
tävä (kuva 03) vain parinkymmenen metrin päässä 
aikaisemmin mainitusta, keskuskäytävästa alas 
johtavasta väylästä (kuvat 09 ja 11). Vielä lännen-
pänä on lisää ainakin kaksi alas vievää käytävää. 
Mitä varten nämä kallion laelle rakennetut käy-
tävät oikein on? Jos rintamasuunta olisi pohjoise-
en niin miksi sinne laskeutuu ainakin viisi kallioon 
louhittua väylää? Rinteen alla on toki ollut kasar-
mi, joten täytyy sieltä ylös päästä. 

! 17!

93

9798

95

Keskuskäytävältä Pohjoisreunalle. ⬆

Pohjoisreunan käytäviä. ⬆



Muistiinpanoja vuodelta 1993: “Pohjoisreu-
nan rinteen alla on asustanut kodittomia vie-
lä enemmän kuin ylhäällä jossa sielläkin oli 
havaittavissa useita majapaikkoja Tarvon-
tien ja Ilmolan mäen välissä on 50m leveä 
metsäinen kaistale jossa maata on kaivettu 
ja kasattu, on kivikasoja ja maapenkkoja 
mutta mitään järkevän näköistä tai tarkoituk-
senmukaista en havainnut. Koska rinteeltä 
tulee alas ainakin kaksi käytävää, niin epäi-
len että alas on suunniteltu sijoittavaksi vielä 
joitakin varustuksia.” Tuolloin 1993 ei vielä 
ollut avointa voimalinjaa, enkä tiennyt ka-
sarmeista ja hevostalleista.

Linnoitteiden aikaan tehtiin sillat Munkki-
niemestä Tarvon saaren kautta Espoon puo-
lelle. Tuo yhteys tarvittiin miehistön ja mate-
riaalin kuljettamiseen Helsingin suunnalta. 
Olisiko tämä mäki ja asema XXXVI:1 ollut 
sitten myös viimeinen paikka estää vihollista 
etenemästä tuota reittiä Helsingin suuntaan.
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00

01 03

⬇ Pohjoireunalta alas johtava käytävä 
alhaalta nähtynä.

⬉⬋ Pohjoisreunan käytävää mäen päällä.



Mäen laen itäpään käytävät on syviä ja 
louhittu kallioon. Työtä on tehty ja resursseja 
on käytetty. Väkisin miettii mihin kaikkia on 
ajateltu tarvittavan. Keskeneräisistä varus-
tuksista ei pysty päättelemään kaikkien aja-
teltua käyttöä. Onko käytävien seinät vielä 
ajateltu suoristettaviksi betonilla? Mahtaisiko 
museovirastolla olla piirustuksia suunnitel-
mista. Niitä olisi mukava vilkaista.
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03

05

Mäen itäpään laella olevia käytäviä.  Käy-
tävät on pysyneet siisteinä.   Pohjalla  pää-

osin vain sinne kaatuneiden puiden runkoja.
➡

⬊
⬇

07



“Ammuskellari” 
Mäen päällä olevan keskuskäytävän länsipuolella on muutaman metrin kannaksen 

toisella puolella isohko kaivanto ilman käytäväyhteyttä (kuvat 17, 76 ja 40). Louhitun 
kuopan pohjalla on vettä sen verran paljon ettei syvyyttä pysty kokonaisuudessa 
määrittelemään. Kaivannon pituus on toistakymmentä metriä ja leveys reilut 3m. Tämän 
voisi hyvin olettaa olevan suojahuoneen paikka tai jopa kulkuaukko luolaan. Kaivanto on 
pohjoispäästään osin täytetty. Tästä on jatkunut käytävä länteen, mutta siitä myöhemmin 
(ks. Luoteisosat). Täyttö on tehty lähellä olevan Ilmolan pihapiirin suunnalta, kulkuväylän 
saamiseksi koillisen suunnalle.  
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76 40



Luoteisosat
Ilmolan talon pohjoispuolella on linnoitteen käytävät suurelta osalta täytetty. Pieni pätkä 

selkeästi erottuvaa vallihautaa on juuri rakennusten kohdalla rinteen päällä. Muuten 
varustuksista näkyy vain viitteitä, kuoppia tai lähes täyttyneitä vallihaudan pätkiä. 
Kokonaiskuvan luominen on hyvin haastavaa.
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⬆ Valokuvien paikat Ilmolan kallion itäpäädyn laella.
KUVAT 22.5.1993  KUVAT 9.5.2022  KUVAT 9.5.2022  KUVAT 21.6.2022
Numerointi oman arkistointijärjestelmän mukaisesti.

⬇ Vuoden 1950 ilmakuvassa näkyy selvästi käytäviä. Tässä ne on siirrettynä oranssilla 
omien havaintojen ja kantakartan 2022 päälle.

XXXVI:2



Täytettyä rinnettä ja käytävää
Itäpäädyn “ammuskellarin” tapaisel-

ta kaivannolta länteen on maata myl-
lerretty noin 30 metrin matkalta. Myl-
lerrys vaikuttaa Ilmolan pihapiirin laa-
jentamiseen liittyvältä täytöltä. Hel-
singin karttapalvelun ilmakuvassa 
vuodelta 1956 on vielä hahmotettavis-
sa paikalla ollut käytävä. Vuoden 1964 
ilmakuvassa näkyy jo täytetyt alueet 
selvästi vaaleampina. 

Ilmolan rakennusten koillispuolella 
on kumpareista täyttöä ja vallihautoja 
muistuttavia painanteita sen verran 
epämääräisessä järjestyksessä että, 
sanallinen selittely ei onnistu.

Kolmessa kohdassa on mielestäni 
kyse käytävistä ja yksi selkeästi rin-
nettä alas johtava käytävä. lisäksi muu-
tama epävarma kohde ja mahdollisesti 
toinen alas johtava käytävä.

Talon pihalle johtavan tien pohjois-
puolella kulkevasta käytävästä on 
näkyvillä muutama lyhyehkö louhittu 
käytävän pätkä. Näkyvillä olevasta 
käytävästä lähtee mielestäni täytetty 
kaareva ampumahauta joka laskeutuu 
muutamia metrejä alemmas. 
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70

Ilmolan talon 
koillispuolella 
olevaa rinnettä.
Vaatisi kaiva-
mista tai muuta 
tarkempaa tut-
kimista jotta 
paikalla ollut 
käytäväverkos-
to voitaisiin 
selvittää. ➡

Rinteeltä alas johtava täyttynyt käytävä.  
 ➡
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Yksi rinteen selvistä käytäväpainanteista. Mutta mikä tämä kuoppa on. ︎⬆

72

22-24

Ilmolan talojen pohjoispuolella näkyvissä olevia käytäviä. ︎⬇
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⬆ Käytävän pääty  josta kapea kalliohalkeamaa muistuttava jatke eteenpäin rinnettä 
alas. Oikealle, kuusikon suuntaan johtaa täytetty käytävän haara.

Näkymä käytävän päädystä länteen. ⬇
Ilmolan talon pohjoispuolen käytävää lännen 
suuntaan. ⬇

26

28 29



Läntinen käytävä
Länteen suuntaava yhdyskäytävä on täyt-

tömaan ja pusikon keskellä Ilmolan talolta 
länteen mentäessä. Se tulee uudelleen 
näkyviin risuilla täyttyneenä noin 60m pääs-
sä talolta (kuva 52). Käytävä kulkee Mylly-
kalliontien pohjoispuolella ≈20m. Siitä on 
haarautunut yhteys  toiselle puolen tietä mut-
ta, se on tuhoutunut kehätien ja moottoritien 
ramppien uudelleen rakentamisen yhtey-
dessä. Tästä on jatkunut yhteys  Kehä-1:n ja 
Tarvontien risteyksen ramppien sisään jää-
neelle kumpareelle joka 1930-luvun kartan 
mukaan on ollut linnoitettu (siitä myöhem-
min).
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Länteen johtavalta yhdyskäytävältä kääntyy rin-
teeltä alas johtava käytävä. Ensin se on täyttö-
maan ja pusikon kätköissä (kuva 30). Hieman 
alempana, pusikon pohjoislaidalla, käytävän voi 
jotenkin hahmottaa (kuvat 88 ja 94). Käytävä on 
suurten kivilohkareiden osittain täyttämä. Voi-
malinjan aukion suuntaan mahdollisesti jatkuvaa 
käytävää on vaikea tai mahdoton hahmottaa täyt-
töjen ja runsaan aluskasvillisuuden takia.   ➡

94

8830
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52 50

51

⬆ Länteen suuntaava yhdyskäytävä. Tästä se on 
jatkunut taustalla näkyvälle metsäsaarekkeelle. 

⬆ D-tyypin asemaan johtava käytävänhaara.
Kun voimalinjan kohdilta kaadetaan risukkoa,
niin ne voisi myös kuljettaa pois.

Se linnoitusketjun ainoa D-tyypin ehjä kivääriasema. Nykyään voimalinjan alla avoi-
messa maastossa.⬇



Katettu tuliasema. D-tyyppi.
Ei mennä risteykselle vielä sillä yksi linnoitteiden 

helmi on selostamatta. Rinteen päällä, Ilmolan talolle 
nousevan Myllykalliontien pohjoispuolella on kaunis, 
harvinainen ja ennen kaikkea ehjä katettu tuliasema. 
Bunkkerin kuva koristaa Espoon kaupunginmuseon 
julkaisun “ESPOON MUINAISMUISTOT 2” kantta 
(1986). Lisäksi siitä on piirros vuoden 1982 “Espoon 
kiinteiden muinaisjäännösten merkintäsuunnitelmas-
sa”. Tunnettu kuuluisuus siis. Syytä kuuluisuuteen 
onkin sillä tämä on ainoa ehjä D-tyypin asema.

Sisältä Bunkkeri on ovaalin muotoinen noin 110cm 
x 170cm ja sen katto on holvimaisesti kaareva. 
Bunkkerissa on kolme leveää (100-60cm) noin 15cm 
korkeaa ampuma-aukkoa. Ampuma-aukot viettävät 
loivasti alaspäin mikä estää esim. veden valumisen 
sisälle. Keskimmäisen ampuma-aukon yläpinnassa 
on vielä jäljellä muottilaudoitus, jonka puutavara on 
kuin uutta. Ovea ei bunkkerissa ole, liekö koskaan 
ollutkaan mutta karmin ja/tai saranoiden ja lukon 
kiinnitystä varten on oven pielissä kolot. Kate on 
bunkkerissa pyöristetty ja se on kooltaan noin 4x3m. 
Paksuutta katolla on jonkun verran alle metri. 
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Vielä vuonna 1993 tämä D-tyypin asema oli metsän kes-
kellä. Puut kaadettiin voimalinjan kohdilta 2001-2005.

⬆
43
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44

Keskimmäinen ampuma-aukko.

D-aseman sisäänkäynti. Sisätiloja ennen graffiti- ja tag- töhryjä. ⬆ ⬆

⬇

47 45



Ramppien sisään jääneitä 
käytäviä

Tarvontien risteyksen ramppien 
sisään jääneitä käytäviä kävin kartto-
jen tutkimisen jälkeen katselemassa 
jo 24.3.1993 mutta mitään varmaa ei 
silloin löytynyt. Vanhan tien ura on 
selvästi havaittavissa. Uuden kevyen-
liikenteen väylän alle jääneet osat 
ovat tuhoutuneet penkkoihin ja polun 
alle sekä vanhan tieuran itäpuolelle 
piirretyt vallihaudat ovat jemmassa 
koska paikka näyttää täytetyltä. Tie-
töiden yhteydessä lienee tänne 
ajettu hiukan maata, maasta päätel-
len. Ainoa paikka jossa oli vallihauta-
an viittaavaa, sijaitsi Tarvontien kallio-
leikkauksen yläpuolella lähellä kehän 
kyljessä kulkevaa kevyenliikenteen 
siltaa. Aidan vieressä oli noin 4 met-
riä pitkä painanne jonka voisi kaiva-
malla todeta aidoksi vallihaudaksi tai 
sitten joksikin muuksi. Tältä alueelta 
on kotoisin se toinen D-tyypin bunk-
kerin yläosa, josta ESPOON MUINA-
ISMUISTOT 2 kirjasessa on mainin-
ta. Keskeneräinen bunkkeri jonka 
päälle kansi on siirretty, sijaitsee 
mäen länsipään äärimmäisessä kär-
jessä aivan pyörätien kupeessa.

2022 kävin katselemassa paikkoja 
uudestaan. Uudet rampit oli syöneet 
kalliota lisää eli loputkin jäänteet lie-
nee tuhoutuneet. Ainoa mahdollinen 
käytävän osa löytyi koillisnurkasta. 
Siellä oli täyttynyttä käytävää mu-
istuttava painanne ilman kivi- tai be-
tonireunustaa.
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50

︎⬆ Onko tuossa kuvassa vuodelta 1994 näkyvissä käytävä, 
jonka toinen seinä on louhittu pois.

︎⬇ Onko tuo painanne 
osa käytäväverkostoa?

Ramppien ja teiden välinen mäki 
on tasaista maastoa. Eikä sieltä 
löydy viitteitä käytävistä. ⬇

49 65



XXXVI:2
Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisu: “Ensimmäisen maailmansodan aikaiset 

linnoitukset Helsingissä. Suojeluluettelo” kertoo tästä tukikohdan asemasta seuraavaa:
“XXXVI:2  (Ruukinranta)
- Kallioon louhittuja hautoja, paikoin osa betonivahvisteisia. Koillisosassa F-tyypin asema 

kahdeksalle ampujalle ja kaakossa yhdeksälle ampujalle. Länsipäässä keskeneräinen D-tyypin 
asema.

-  F-tyypin asemat ovat ainoat koko linnoitusalueella. Museovirasto on myöntänyt luvat 
D-tyypin aseman yläosan siirtämiseen kohteesta XXXVI:1 tiejärjestelyjen takia keskeneräiseen 
kohteen XXXVI:2 D-tyypin asemaan. Myös D-tyypin asemat ovat ainoat koko linnoitusalueella.

-  SUOJELUARVO: 5/5, suojelukokonaisuuden osasuojelukokonaisuuden osa.”
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⬆ Valokuvien paikat XXXVI:1 linnoitteiden länsipääty.
KUVAT 22.5.1993/25.5.1994  KUVAT 9.5.2022  KUVAT 21.6.2022  KUVAT 3.7.2022
Numerointi oman arkistointijärjestelmän mukaisesti.

XXXVI:1

XXXVI:2

2022

Omat havaintoni tukikohdan 
osan XXXVI:2 käytävistä.



Länsipääty
Aloitetaan tämänkin tu-

kikohdan osan selvittely 
idästä länteen.

Tukikohdan XXXVI:2 
käytävät päättyy länsi-
päässä epämääräiseen 
louhokseen lähelle osan 
XXXVI:1 eteläreunaa. 
Matkaa osien välillä on 
10m-20m. Tukikohdan ja-
kaminen kahteen osaan 
tuntuu teennäiseltä vain 
sen takia että, tästä kohtaa 
puuttuu muutamia metrejä 
selkeää käytävää.
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77

78

79

⬅ Länsipään louhikkoa.

⬅
Etelän suuntaan on käytävän 
reunassa pykäliä. Mahdolli-
sesti ajateltu tuliasemille.

⬅
Käytävä nousee muutamalla 
mutkalla kohti mäen lakea.



Mäen laen F-tyypin tuliasema
Mäen laella olevan Ilmolan talon kaakkoispuolella on valmis tuliasema betonisin seinin 

ja ampumakoloin varustettuna. Tämä tuliasema on toinen niistä kahdesta F-tyypin 
asemasta jotka ovat ainoat malliaan koko linnoitusketjulla. Torjuntasuunta itä ja etelä.
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42



F-tyypin tuliaseman vierestä kulkeva 
yhdyskäytävä (kuva 80) jatkuu Ilmolan 
pihan suuntaan täyttyneenä. Käytävää 
pystyy seuraamaan F-aseman “risteyk-
sestä” noin 10m. Sen jälkeen täytyy ar-
vailla käytävän reittiä. Ollaan Ilmolan ta-
lon tontin rajalla ja tästä länteen/lounaa-
seen alkaa rinne laskeutua. Paikalla on 
myös muutama piharakennus. Yhteys 
lännemmäs on ilmeisesti kulkenut pihara-
kennusten välistä. Siellä on nähtävissä 
kivimuuria, joka toki voi olla pihan jär-
jestelyihinkin liittyvää (kuvat 81 ja 83). Jäl-
leen pitäisi mennä lapion kanssa selvitte-
lemään asioita mutta, piha on kuitenkin 
yksityismaalla.
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69

80

⬆
F-tyypin asema lännen suunnalta. Näyttää 
hyväkuntoiselta eikä sitä ole paljoakaan täy-
tetty. Kuuset toki peittävät ja estävät asemas-
sa liikkumisen.

F-tyypin aseman takana kulkeva yhdyskäy-
tävä on täytetty.  ➡



Oletuksen varassa on se, mitä Ilmolan pi-
han alle on jäänyt, mutta uskoisin siellä ol-
leen yhteyden mäen länsilaidalle. Näin on 
myös piirretty inventointien kartoille. Kartan 
mukaan etäisyys lähimpään pihan länsipuo-
lella olevaan käytävään on noin 30m. 
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8166-67

83

⬅
F-tyypin lounaispuolella on näkyvissä lyhyt pätkä 
Betonista käytävää, mikä on harvinaista tällä mä-
ellä. Näyttää ampumahaudalta.

⬇ Yhdyskäytävä on piharakennusten tienoilta. 
Kuuluuko siellä näkyvä kivimuuri linnoitteisiin?
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62 63

61

Ilmolan talon pihalta saapuva käytävä. Käy-
tävässä on laajentuma heti piharakennusten 
jälkeen. Onko siinä suojahuoneen paikka.

Käytävähaarasta suuntaa etelään osin täyt-
tynyt saapumiskäytävä joka peittyy kokonaan 
omakotitalon tontin rajan tuntumassa.

Etelään suuntaavan 
käytävän vieressä on 
pienen rakennuksen 
kivijalka. Ei toden-
näköisesti kuulu lin-
noitteisiin. ➡

⬆ ⬆



Keskiosan käytävät
Etelästä, Ruukinrannantien ja Joel Rundtin tien risteyksestä jatkuu metsittynyt tykkitie 

luoteeseen. Sen itäpuolelta, Joel Rundtin tien 1 tontin pohjoislaidalta alkaa mäelle 
suuntautuva saapumiskäytävä. Tontilla on ollut rakennuksia jo 1932 ilmakuvan mukaan, en 
siis voi sanoa mistä saapumiskäytävä on alkanut tai mitä muuta linnoitteisiin liittyvää on 
mahdollisesti tontin alueella sijainnut.

Saapumiskäytävä (kuva 63) suuntaa pohjoiseen 30m-40m kunnes haarautuu (kuva 61) 
länteen ja Ilmolan talon piharakennusten suuntaan koilliseen (kuva 62). Alkumatkasta 
käytävä on täytetty ja kaatuneiden puunrunkojen sekä risukon peittämä. Risteystä 
lähestyttäessä käytävästä tulee enemmän näkyviin. Saapumiskäytävän länsipuolella on 
pienen rakennuksen kivijalka joka ei todennäköisesti liity linnoitteisiin (kuva 61).
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61

60

Saapumiskäytävästä 
länteen suuntaava 
käytävä on alku-
matkasta maahan 
kaivettua ja lähes 
kokonaan täyttynyt. 
 ➡

⬅ Saapumiskäy-
tävän risteys.



Saapumiskäytävältä länteen suun-
taava käytävä muuttuu pian syväksi 
ja kallioon louhituksi käytäväksi. Mi-
tään erityistä ei tuolla osuudella näyt-
täisi olevan. 

Aika massiivista käytävärakenta-
mista louhinnan osalta. Toki nämä 
varustukset on jääneet hyvin keske-
neräisiksi. Jos käytävän seinät on 
ollut tarkoitus valaa betonista niin, 
täytyyhän se louhintaa suorittaa hiu-
kan laajemmin.
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56

57-59

⬅
Itä- länsi suuntainen yhdyskäytävä.

⬇ Massiivista käytävärakentamista. 
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54

52
⬆ Käytävan haara josta vasemmalle johtaa yhteys kohteen toiselle F-tyypin asemalle. 
Eteenpäin suuntaava haara johtaa ensin vanhan tieuran ali ja sitten täyttyneenä länteen.

⬆ Maastoa Ruukinrannantie 2-8 tonttien pohjoispuolella. Taustalla näkyy tontien tun-
tumassa olevia linnoitteita ja tonteilla olevia rakennuksia.
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50

48

49

⬅︎ Käytävä kohti F-asemaa 
ja suojahuonetta.

⬅︎ Risuilla täytetty suoja-
huone.

⬅ 
Käytävä F-tyypin asemille. 
Tuossa kasvihuoneen koh-
dalla käytävä haarautuu  F-
aseman itäiselle ja läntiselle 
osalle.



F-tyypin asema/asemat
Tämän aseman osalta näyt-

täisi inventoinneista puuttuvan 
puolet. Espoon inventoinnissa 
1998 on kartta linnoitteen osista 
ja siinä on esitetty F-tyypin 
asemasta vain idän puoleinen. 
Sama asia museoviraston in-
ventoinnissa vuodelta 1980 
(Lasse Laaksonen). siinä maini-
taan tämän F-tyypin aseman 
olevan yhdeksälle. Ilmakuvien 
mukaan ja vuoden 1993 kan-
takarttaankin on piirretty kaksio-
sainen tuliasema. Näyttäisi siltä 
että, vain itäinen osa on muka-
na inventoinneissa.

Myös FINNA.FI sivulta löytyy 
kuvia tästä F-tyypin asemasta, 
mutta vain idänpuolisista.  Esim: 
www.finna.fi/. Sakari Kiurun ot-
tamia kuvia vuodelta 2013 
löytyy tuolta Finnan palvelusta 9 
kappaletta, kaikki idän puolei-
sesta.

Lännen puoleinen on täysin 
tonttimaan puolella eikä sitä näe 
kuin tontilta itseltään, idän puo-
leinen asema tulee hieman puis-
ton puolelle joten sen pääsee 
näkemään. 

Myös vanhemmissa Espoon 
ilmakuvissa on selviä viitteitä 
tästä “länsipuolen” F-asemasta. 
Kannattaa katsoa Espoon kart-
tapalvelun ilmakuvat 2021 ja 
vuoden 1969 kuva jossa tämä 
osa näyttää täytetyltä. Helsingin 
karttapalvelun kuvista 50 ja 60-
lukujen ilmakuvissa on viitteitä 
F-tyypistä. 

Pidän siis selvänä jotta tuolla 
on kaksiosainen F-tyypin kivää-
riasema. Lännen puoleisen 
päässä näyttäisi vielä olevan 
jokin kaarevapäätyinen osa, 
ikään kuin C-tyypin asema. 
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Itäosa

1993

https://www.finna.fi/Record/hkm.HKMS000005:km0000oqvd
https://www.finna.fi/Record/hkm.HKMS000005:km0000oqvd


 

! 41!

65

34

⬅⬆ F-tyypin aseman idän puoleinen osa 
vuosilta 1993 ja 2022.

45

Omakotitonttien pohjoispuolella oleva 
ja länteen suuntaava käytävä on täytet-
ty ilmakuvien mukaan tarkoitukselli-
sesti 1960-luvun lopulla.⬋



D-tyypin asema
Tämä on se D-tyypin kivääriasema, jossa kes-

keneräisen rungon päälle on siirretty toisaalta ku-
poli. Tuo kupoli oli asemassa, joka jäi Kehätien ja 
Turuntien risteyksen järjestelyissä levenevien ajo-
väylien alle. 

Asemalta lähtee pienen matkaa ampumahau-
taa etelään. Tuo käytävä tekee koukkauksen 
sisämaahan ja heti sen jälkeen päättyy meluaitaan. 
Jotain rakenteita tuolla meluaidan kohdalla ja sen 
takana on ollut. Idästä F-aseman suunnasta tullut 
täytetty käytävä johtaa sinne. Siellä on pieni kais-
tale puistoaluetta tonttimaan ulkopuolella. Pitäisi 
käydä vilkaisemassa.
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69

67

75
⬆ D-tyypin asemalta etelään suuntaava käytävä 
törmää meluaitaan. Onko sen takana linnoitteita? 

⬆ Kuvan 69 käytävä D-aseman suuntaan.

D-asemalta itään/kaakkoon johtava betonoitu yh-
dyskäytävä. Käytävää jäljellä 10m-15m. Varmoja 
merkkejä ei ole siitä mistä kohdin käytävä on jat-
kunut melumuurin toiselle puolen.⬇



Länsilaidan ampumahauta
Pieni pätkä betonoitua ampumahautaa on jäljellä Myllykalliontien ja melumuurin välissä lä-

hellä D-asemaa. Tämä käytävä tuli minulle yllätyksenä. Sitä ei ole piirretty kantakartoille, eikä  
voi ilmakuvista hahmottaa. Espoon inventoinnissa 1998 se on esitetty. 

Ampumahauta on syvä. Etureunassa ampumakoroke ja käytävän pohjalle yksi porras. 
Etusyrjä on hiekkavallia. Ampumahaudan eteläpääty on täytetty ja takaseinässäkin epämääräi-
syyttä. Jonkinlainen yhteys tästä on ollut D-asemalta itään johtavaan käytävään (kuva 76) ja 
melumuurin toiselle puolelle. Näitä yhteyksiä ei pikaisella katsomisella voinut paikalta havaita.

Ampumahaudan pohjoispää päättyy lähelle Myllykallion tietä siinä kohdin missä kevyen lii-
kenteen silta lähteen kehätien risteyksen rampin yli. Käytävän päässä on isoja betonipalasia 
vallin päällä, aivan kuin paikalla olisi räjäytetty suoja (kuva 81). Olettaisin kuitenkin betoniosien 
olevan tästä pohjoiseen jatkuneen käytävän osia. Myllykalliontie on siirtynyt ja oletettavasti sen 
alle on jäänyt käytävää. Ollaan jo noin 50m päässä tukikohdan XXXVI:1 käytävistä. Tältä väliltä 
on myös aikoinaan ollut yhteys lännemmäs risteyksen keskelle jääneeseen linnoitteen osaan 
(Katso sivu 29).  

Voisi olettaa koko mäen länsilaidan olleen varustettu aina Rukinrannantie alkupäästä lähtien. 
Jäljellä on tämä lyhyt ampumahaudan pätkä sekä D-aseman kohdalta pieni osuus. 
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75 80
⬆ Länsilaidan ampumahauta päättyy eteläpäässä 
täytemaahan. 

⬆ Ampumahaudan keskivaiheilla on sen rakenne 
hyvin nähtävissä. 
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︎⬅ 
Länsilaidan ampumahaudan 
keskivaiheilla on käytävän 
takaseinällä betonikappale 
jossa on neliön muotoinen 
aukko. Kappale muistuttaa 
muotonsa ja aukkonsa puo-
lesta kumoon kaadettua kai-
von kantta. Mitään käytävä 
ym. rakenteita ei aukosta 
näkynyt.

︎⬅ 
Länsilaidan ampumahaudan 
pohjoispääty. Betonikappa-
leita käytävässä ja sen lai-
doilla. Äkkiseltään näytti 
räjäytetyltä tuliasemalta mut-
ta suuntaus väärä. Lähem-
min katsottuna betonikappa-
leet näytti vain tuohon kasa-
tuilta.

︎⬅ 
Länsilaidan ampumahaudan 
pohjoispääty. Ampumahau-
dan koroke ja porras näyttäi-
si jatkuneen käytävässä ole-
van bettoni kappaleen ohi.



Loppukommentit
Laaja ja hajanainen kohde. Käytäväverkoston selittäminen oli haastavaa. Useita kohtia 

jäi vielä epäselviksi ja vaatisi paikalla käyntiä. Lisäksi käytäväverkosto ulottuu monilta 
kohdin omakotitonttien puolelle. Myös Turuntien ja Kehä-ykkösen liittymän aiheuttamat 
maaston muokkaukset ovat pilkkoneet linnoitteita osiin ja siten lisänneet arvailujen varaan 
jääviä osuuksia käytävistä.

Nykyään on onneksi saatavilla runsaasti oheismateriaalia verrattuna 1990-lukuun jolloin 
mäellä ensi kerran kävin. Ilmakuvat eri vuosilta ja netin kautta saatava muukin materiaali 
antaa arvokasta tietoa kohteesta. 

Vaikka tarkoitus oli katsastaa vain kohteet XXXVI:1 ja 2 niin uusien tietojen valossa oli 
tarkoituksenmukaista liittää mäen pohjoispuolen osia mukaan (5,6 ja 50/1). Tykkiaseman 
107 ja suojahuoneen XXXVI:3 selvittelen erikseen.

Mäen laen tasaista aluetta tai Ilmolan talon lähiympäristöä en käynyt katsastamassa. 
Niille alueille ei myöskään inventointikartoissa tai kantakartoissa ole varustuksia esitetty. 
Myllykalliontien ja Ruukinrannantie 2 tontin välille jää kapea puistokaistale josta saattaisi 
löytyä jotain. Koko mäen pohjoislaita jäi hiukan epämääräiseksi. Onko varustuksia tai 
käytäviä ulottunut voimalinjan alueelle. Tuonne pitäisi mennä heti keväällä ennen heinikon 
kasvua ja lehtien tulemista pusikkoihin.

Voisihan tätä mäkeä tutkiskella vaikka koko loppuikänsä mutta, tämä tällä kertaa.  

08.08.2022 
Mikko Hakala
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⬆ Valokuvien paikat tukikohdan XXXVI:2 osalla.
KUVAT  Maaliskuu.1993/25.5.1994  KUVAT 9.5.2022  KUVAT 9.5.2022
KUVAT 21.6.2022  KUVAT 10.6.2022  KUVAT 3.7.2022
Numerointi oman arkistointijärjestelmän mukaisesti.


