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LAAJALAHTI ELFVIK (Elfvikintie)
TUKIKOHTA XXXVI:3

Sijainti. Laajalahden ja Kehä 1 välillä olevan kallion itälaidalla. Elfvikintiestä lounaaseen 
erkanevan tykkitien vierellä, kallion puolella noin 80m Elfvikintiestä. Museoviraston 
www.kyppi.f palvelu antaa koordinaatit  “ETRS-TM35FIN P: 6676060 I: 37926”. Mielestäni 
nuo johtaa noin 50m liikaa etelään. Kohde on mäkeä kiertävän tieuran vieressä sen 
pohjoispuolella, avokallion kaakkoislaidalla. Koordinaatit on reilusti tien eteläpuolella.. 

Museovirasto
Tukikohta XXXVI:3 
Museoviraston sivulla www.kyppi.fi mainitaan seuraavaa: “Ensimmäisen maailmansodan 
aikainen suojahuone. Rakennusajankohta 1915-1918. Kohde sijaitsee Villa Elfvikin lähei-
syydessä, Elfvikintien länsipuolella, kivilouhoksen reunassa, mäenrinteessä. Kallion kylke-
en louhittu kivestä ja betonista rakennettu 8 x 10 metrin kokoinen suojahuone. Katto on 
räjäytetty.”

Valokuvat 10.6.2022
Täydennetty tekstein, kartoin, kuvatekstein alkuvuodesta 2023

Esipuhe
Kohdetta en käynyt katsomassa/löytänyt 1990-luvulla. Kiersin vain vieressä kohoavan kal-

lion kivilouhosta katselemassa. Tämän suojan kunnosta tai sijainnista en tuolloin tarkalleen 
tiennyt tai tulkitsin sen kokonaan kadonneeksi. Joitakin kirjallisia tietoja löysin ja laitoin muistiin.

Muistiinpanot 22.5.1993
Suojeluluettelo ei kohdetta 

tunne mutta luettelon pohjana 
olevassa inventoinnissa on tuki-
kohdan osa 3 merkitty. Myös 
1915 suunnitelmien mukaisessa 
kartassa on vastaava merkintä. 
Kohde on vain piste Elvvikin kal-
lioilla olevien kivilouhosten itä-
laidalla. Paikalla on voinut olla 
suojahuone / huoneita.
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Kartta vihkosesta: “Maalinnoitus 
Espoossa, Sirkku Laine 1998.”  ➡

http://www.kyppi.f
http://www.kyppi.f
http://www.kyppi.fi
http://www.kyppi.fi


Espoo–sarjan kirjassa “VANHA HAGALUND” mainitaan seuraavaa: “Länsilohkon esikun-
tapaikka oli Iso Huopalahti, tykistö- ja patruunavarasto oli Elvikissä, pioneeritarvikevarasto 
Albergassa ja sidontapaikka ja sairasajoneuvot Hagalundissa.”

K-E Löfgrenin artikkelissa sotahistoriallisen seuran vuosikirjassa 1974 mainitaan: “Maarin-
taman viestiyhteydet hoidettiin Kumpulassa sijaitsevasta maarintaman pääpuhelinkeskuk-
sesta, joka oli yhteydessä viiteen keskusasemaan eri puolella maarintamaa (Herttoniemen, 
Viikin Latokartanon, Lepolan, Talin ja Elvikin keskus).”

XXXVI:3 (Muistiinpanot 
tammikuu 2023)

Kohteesta on vähän tietoa. Espoon 
inventoinnissakin vain maininta räjäy-
tetystä suojahuoneesta alueella josta 
louhittu kiveä linnoitteiden tarpeisiin. 
Louhinta olisi jatkunut 1960-luvulle 
saakka. Linnoitteiden ja myöhempien 
aikojen teitä vaikea erottaa toisistaan.

Hieman ennen Elfvikin parkkipaik-
koja erkanee mäen puolelle tykkitietä 
muistuttava väylä. Tuo tie on suora ja 
nousee kohti kallioita. 

Vajaan 100m päässä alkaa kalloin 
louhokset tien pohjoispuolella. Heti siinä 
ensimmäisten louhosten kohdilla näkyy 
suojan rauniot. Suojan mallia ja kokoa on 
tien puoleiselta sivulta hankala hahmottaa. 
Suoja on räjäytetty, joten sen edustalla on 
isojakin betonilohkareita epämääräisesti 
kuusikon keskellä, osittain sammaleen  ja 
maan peittäminä. 

Suojan sisäänkäynnit on olleet tien puo-
lella ja suoja on louhittu kalliorinteeseen 
siten että, katto on takaseinän kohdilla kal-
lion pinnan tasalla.
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⬆ Inventointikartta 1979 täydennettynä 
Punaisella Elfvikintien linjauksella .

⬅ 
Elfvikintieltä lähtevä, louhoksille nouseva tie.
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⬅ 
Suojan sisäänkäynnin 
puoli nähtynä vierei-
seltä tykkitieltä. 

⬅ 
Hirsien jättämiä jälkiä 
ei seinissä ja betoni-
lohkareissa näy. Suoja 
näyttäisi valetun lau-
tamuotin ympärille.

⬅ 
Onko etuseinä ollut 
betonia? Näistä lohka-
reista on vaikea pää-
tellä, mikä on kattoa 
mikä seinää. 
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Katon rajassa on useita pienempiä 
aukkoja joista voi kurkistaa sisälle.  
Taskulamppu mukaan jos menee 
paikanpäälle.⬇➡

⬆
Suojan katto on laajalti ehyt eikä sen päällä 
kasva puita. Suojan koon voi helpoiten 
hahmottaa juurikin katolta. Inventoinneissa 
ilmoitettu 8mx10m pitänee hyvinkin paik-
kansa.
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︎⬆
⬅︎
⬇

Suojan puolelle on myös pari isom-
paa aukkoa joista on helpompi kur-
kistella sisään ja niistä voi hahmottaa 
tilojen kokoa ja rakennetta.
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⬆ Toinen isommista aukoista mahdollistaa sisään ryömimisen.

⬇ Sisällä on rojua ja jätettä. Eli jonkinlaista toimintaakin on ollut. 
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⬆ Suojassa on ollut ainakin kaksi huonetta. Siellä on myös kasassa tiiliä. Mihin tarkoitukseen?

⬇ Taempaan huoneeseen voi ryömiä. Ja niinhän joku on tehnyt. Muutama puutarhatuoli ja pöytäkin. 
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Loppukommentit 
Suojan lisäksi alueella 

on joitakin kivireunusteisia 
kulkuväyliä ym. Vuoden 
1969 ilmakuvassa näkee 
vielä joitakin parakkeja ja 
käytössä olevia ajoväyliä. 
Joten voi olla vaikeaa sel-
vittää mikä louhos  liittyy 
linnoitustöihin ja mikä tie-
pohja on tykkitie.

18.01.2023 
Mikko Hakala
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⬅ 
Suojan viereisen mäen kallioi-
ta on louhittu monelta suunnal-
ta. Osa louhoksista on täyt-
tynyt vedellä. 

Mäen laidalta löytyy korkeita 
lohkarekasoja.  ⬇

Kallion kyljet on paljolti louhosta.  ⬇

Osa louhintapaikoista on siististi tyhjennetty.  ⬇


