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MÄKKYLÄ LIIKENNESOLMUNSUOJA (Kaivo 50/2)
TUKIKOHTA XXVIII:11

Sijainti. Espoon Postipuunmäen koillisnurkassa, Kehä-1:n ja Mäkkylän puistotien risteyksen 
tuntumassa. Ruutikadun ja Ruutikujan risteys.

Museovirasto
Tukikohta XXVIII:11 tai Kaivo 50/2 

Museoviraston sivulla “www.kyppi.fi” vain maininta “Ensimmäisen maailmansodan aikainen 
puolustusasema, joka on jäänyt asuinalueen alle. Rakenteita ei ole näkyvissä.”

Muistiinpanot 21.4.1992 ja 16.5.1993. Valokuvat 16.5.1993.
(Täydennetty kartoin, kuvatekstein alkuvuodesta 2022)

Miksi nimi Liikennesolmunsuoja (21.4.1992)
Liikenteellisesti tämän suojan edusta on ollut varsin tärkeä risteyspaikka. Kaakosta saapui 
Komendantintie josta loppupätkä on jäänyt nykyisen Mäkkylän puistotien alle. Koillisesta 
tullut, Mäkkyläntien linjaa kulkenut väylä oikaisi ruutikujalle hieman nykyistä risteystä ete-
lämpää. Etelästä saapui Ruutikujaa pitkin kolmas yhteys. Neljäs tiehaara kulki nykyisen 
Ruutikadun pohjoispuolta kohti Vallikallion eteläistä linnoitemäkeä. Vielä on karttaan mer-
kitty katkoviivalla pohjoiseen johtava polku joka johtaa Vallikallionkadun ja Porarinkadun 
mutkassa olevalle tykkiasemalle.
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Löytyminen (muistiinpanot 
21.4.1992)

Kehä-1:n eteläpuolella on yksinäi-
nen suojan kannen jäänne pienellä 
tömpäreellä aivan Ruutikujan ja Ruu-
tikadun risteyksessä. Tämä bunkkeri 
on piirretty vuoden 1935 kartalle sa-
malla lailla kuin Laturinsillan pohjois-
pään luolat. Karttalöydön jälkeen oli 
pakko ottaa pyörä alle ja polkaista 
paikalle katsomaan, sillä paikka on 
viime vuosina rakennettu niin täyteen, 
että pelkäsin tämänkin kadonnen ko-
konaan muistojen joukkoon (toisten 
muistojen).
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︎ ⬆
Ruutikujan ja Ruutikadun risteys. 
Keskellä kuvaa olevassa kumpare 
sisältää kyseessä olevan kohteen 
XXVIII:11. Viereinen talo on juuri ra-
kennettu. Sen rakentamisen yhtey-
dessä on kumpareen kylkeä kaivettu 
niin että hiekka on tullut näkyviin. 
Kumpareen laella näkyy kivistä muu-
rattua yläosaa.
Risteyksen muoto on hieman muut-
tunut kuvan ottamisen jälkeen. Myös 
koko kumpare on jo kadonnut uudis-
rakennuksen alle.

Kumpareen pääliosan kivimuurausta. ︎⬆ 



Täydennyksiä (26.3.2022)
1935 kartalla tämän kohteen piirtotapa on siis  sama kuin luolilla ja isoilla suojahuoneilla. 

Esim: XXVIII:10, XXVIII:13 ja XXVIII:20 jotka myös näkyy tuolla kartalla. Kohteen sijainti 
l i ikenteen solmukohdassa ja rinteen kyljessä viittaisi mielestäni katettuun 
suojahuoneeseen, huolto/viestintä ym.

Paikannus (21.4.1992)
Yksinäisyydessään bunkkeria on vaikea liittää mihinkään muuhun tukikohdan osaan. 

Etäisyys Vallikallion kahdelle luolalle on » 300n ja tykinalustaan 200m. Kaakossa tulee 
Ruutikellarintien vallihaudat vastaan » 200m:n päästä. Mäkkylänkallioiden länsipäätyyn on 
matkaa »350m. Lähimmät linnoitteet on piirrettynä kantakarttaan Mäkkylän puistotien toi-
selle puolelle paikkaan jota en ole kehdannut käydä katsastamassa kun siinä mäellä aivan 
vallihaudan kyljessä seistä tönöttää myös omakotitalo (XXVIII:12). Etäisyyttä tälle talolle 
on vain noin 150m.

Loppukommentit (21.4.1992)
Lieneekö bunkkerin sijainti ja käyttö liittynyt jotenkin tähän liikenteelliseen solmukohtaan ? 
Täytyypä käydä uudestaan ja ottaa pari kuvaakin. Ympäristöäkin voisi kävellä hieman 
jospa löytyisi jotain lisää.

Lisäkommentteja (16.5.1993)
Kävinpä sitten katsomassa uudestaan kun tuo edellinen käynti jäi vain vilkaisuksi. Raken-
nelma osoittautui hieman suuremmaksi kuin aluksi oli näyttänyt. Ruutikujan ja Ruutikadun 
risteyksestä näkyy vain kumpare jonka päällä on betonin seassa kivenlohkareita. Ruutiku-
jan puolella on hieman seinämääkin näkyvissä koivujen takana. Tämä seinämä on isoista 
kivistä pinottua ja hiukan betonilla vahvistettua.
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 ⬈
Rakennelma on jatkunut pitkälle pihamaan puolelle. Kuvasta on hahmotettavissa tasaista 
betonipintaa. Jää vaikutelma suojahuoneen kannesta. Mitään myöhemmän ajan raken-
nelmaa ei tällä kohdin ole Espoon ilmakuvissa 1950, 1969 tai 1976 havaittavissa.



Ruutikujan puolella on ollut omakotitalo, siltä suunnalta ei maastossa näy suojaantulote-
itä tai viitteitä oviaukosta tai edes suojan kuopasta, romahtaneine kattoineen. Jäljellä on 
vain kiviaidassa olevia betonisia kiviä. Suojan sisäänkäynti lienee kuitenkin ollut tällä Ruu-
tikujan puolella. Ruutikadun alussa on 80-90 lukujen vaihteessa valmistuneiden talojen pi-
halle vievä tie rouhaissut suojan ulkokylkeä ja suojapenkkaa. Tielle on käyntini aikoihin va-
lutettu kumpareelta hiekkaa runsaamminkin. Suojan takaseinää jatkuu noin 15-20 metriä. 
Sen eteläpäässä on näkyvissä suojan kantta suurehkoina lohkareina aivan maan tasolla. 
Suojasta ei todellakaan saa mitään tolkkua mutta koon voi hahmottaa takaseinän paikalla 
olevasta vallista ja betonisten osien sijainnista. Koko kumpare sijaitsee kaavoitetulla tontil-
la ja tultaneen rakentamaan ääriään myöten täyteen jos ei muuta niin ainakin parkkipaik-
koja. 80-luvun lopun rakentamisvimma ehti täyttää viereisiä tontteja kerrostaloilla. Tämä 
lama on hidastanut rakentamista Ruutikujan länsirinteellä, mutta aikanaan sekin tulee täyt-
tymään.

Lisäkommentteja (26.3.2022)
Kadonnut on tämäkin kohde. Päälle on rakennettu kerrostalo 1990-luvun lopulla. Koko 

kumpare jossa näkyi bunkkerin betonisia jäänteitä, on jäänyt rakennuksen alle. 
Mitä tarkoittaa Espoon inventoinnissa 1998 maininta “Kaivo”. Paikalla näkyi kivistä 

muurattuja seiniä. Koko rakennelman yläpinta oli reilusti yli 2m viereistä katua ylempänä ja 
pituutta rakennelmalla oli ainakin 10m. Rakennelman päällä en muistaakseni käynyt ja 
filmi-aikana ei kuvia tuhlailtu, joten ei ole mielikuvaa mitä oli kumpareen päällä. En ole 
onnistunut löytämään selitystä “Kaivo” nimitykselle. Sijainti liikenteellisesti keskeisellä 
paikalla voisi puoltaa jonkinlaista huoltotukikohtaa. Mutta rakennelman koko huomioon 
ottaen pelkkä nimitys “kaivo” tuntuu oudolta.

Keskeisestä sijainnista johtuen voisi paikalla olla ollut vaikka jonkinlainen 
viestintäkeskus. Voisiko läheisten katujen “Ruuti” alkuiset nimet viitatata kyseisen 
rakennelman käyttötarkoitukseen, paikka keskeinen ja kaukana muista linnoitteista.
 

26.03.2022 
Mikko Hakala
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⬆ Pihatien rakentaminen on rouhaissut varustuksen kylkeä. 


