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Vallitukset
22.9.2022

MÄKKYLÄ PALLOKENTÄNMÄKI (Kenttämiehenpuisto)
TUKIKOHTA XXVIII:17 JA TYKKIPATTERI 103
Sijainti. Mäkkylässä Kehä-ykkösen eteläpuolella, Mäkkylän koulun pallokentän ja
Sotaleskentien välissä oleva mäki. XXVIII:17 ja 103.
Museovirasto
Tukikohta XXVIII:17
Museoviraston sivulla www.kyppi.fi mainitaan kohteen XXVIII:17 osalta mm. “Ensimmäisen
maailmansodan aikainen puolustusasema. Rakennusajankohta 1915-1918. Kallioon
louhittuja taistelu- ja yhdyshautoja. Betonilla tuettua taisteluhautaa on 55 metriä. Yksi betoninen konekivääriasema ja yksi betoninen tähystysasema. Yksi hirsistä ja betonista rakennettu suojahuone, jonka hirret ovat hävinneet.”
Tykkipatteri 103. Ensimmäisen maailmansodan aikainen neljän tykin patteri. Rakennusajankohta 1915-1917. Kohde sijaitsee Kenttämiehentien länsipuolella. Aseistuksena on ollut
4 kpl 152 mm:n 190 puudan rannikkotykkiä, joiden pääampumasuuntima oli luoteeseen.
Museoviraston julkaisuissa ja Espoon Teknisen keskuksen julkaisussa on eroavaisuuksia
tykkiaseman osalta. Aseman rakenteen osalta on ilmoitettu maalla suojattua kallioseinämää ja ja hirsillä tuettua maavallia. Kallioseinämää en tykkiasemien ympärillä nähnyt.
Samoin selvityksissä on eroa tykkiasemien sijainnin suhteen. Museoviraston mukaan yksi
tykinpaikka olisi erillään pohjoisempana muista. Sirkku Laineen Espoolle tekemän selvityksen mukaan kaikki neljä olisi samassa linjassa mäen kaakkoislaidalla ja se pohjoisempi
paikka olisi suojahuone. Olen valmis kallistumaan Laineen inventoinnin puolelle.

Linnoitteiden kartoitus ja teksti.
4.5.1992 ja 3.10.1995.
Valokuvat
18.4.1992, 4.5.1992, 15.4.1995 ja
3.10.1995
Muistiinpanoja tarkennettu 2022.
Täydennetty kartoin ja
kuvatekstein 2022, Uusia
valokuvia 24.4.2022

︎Maalinnoitus Espoossa, Espoon kaupungin tekninen keskus, Sirkku Laine. ⬆
!

!

!

2!

Esipuhe
Joskus aiemmin olin kierrellyt kantakartan mukaan löytämiäni vallihautoja. Silloin olin
käväissyt myös tämän mäen pohjoisreunalla olevalla käytävällä. Mennessäni tekemään
muistiinpanoja ja kuvaamaan tätä käytävää, havaitsin Sotaleskentietä (nykyään Kenttämiehentie) tullessani viimeisen talon jälkeen vasemmalla puolella aukon metsän reunassa.
Tämä tiheään kuusikkoon johtava aukko osoittautui tykkitieksi. Tien päästä löytyi suurehko
kuoppa täynnä jätteitä. Vilkaisu ympäristöön selvitti kuopan olevan tykkipatterin laitimmainen
tuliasema ja/tai suojahuone. Mistään siihen asti hallussa olleesta kartasta en ole tätä linnoitteen osaa havainnut. Ei edes kantakartassa 1:2000 (1992) ole mitään tykkiasemaan tai suojahuoneisiin viittaavaa. Kaupungin kantakartta sentään normaalisti paljastaa joka kuopan,
ojan ja suuren kivenkin. Yllätys oli tosi suuri. Samalla selkisi mieltäni vaivannut asia lukemastani tykkipatterista, jonka piti olla Mäkkylän koulun vieressä. Vaikka olin kuljeskellut
täällä päin jo useasti aikaisemmin, ei vastaani ollut tullut tykkiasemaa, joten oletin tarkoitettavan Vallikallion mörssäriasemaa.

Tykkipatteri 103

Espoon näkemys.
Sirkku laine 1998

Museoviraston suojeluluettelo 1980

Oma näkemykseni 1995

Tykkiasema (patteri 103)
Malliltaan tämä tykkiasema on samanlainen kuin Lassilan tykkiasema (patteri 95) Martinlaakson radan varressa, tosin hieman pienemmän tuntuinen ja valleiltaan matalampi. Tykkiasemat ovat suorakaiteen muotoisia ja vierekkäin rinteen suuntaisesti. Asemien etureunojen
sivuilla on kolot suojahuoneita varten ja takareunassa aukko josta tykki on voitu tuoda asemaan. Takareunan sivuitse kulkee yhdyskäytävä asemasta toiseen. Ensimmäistä kuoppaa,
jolle tykkitie johtaa, on käytetty kaatopaikkana ja muissakin on jätteitä (Tykkiasema on siistiytynyt huomattavasti 2022 mennessä eikä jätteitä näkynyt). Ensimmäisen kuopan oikealla
sivulla ei ole suojahuoneelle poteroa. Kaksi keskimmäistä tykkiasemaa ovat hyvin nähtävissä aluskasvillisuudelta kuolleessa kuusikossa. Ensimmäisen ja toisen aseman välisessä yhdyskäytävässä on kaksi koloa rintamasuunnan puolella, lieko jotain suojakomeroita. Neljäs
asema ja sen takana mahdollisesti olevat suojat jäävät tonttimaalle tai sitten tontin omistajat
ovat levittäytyneet puiston puolelle. Näin ollen en kehdannut mennä romuautojen ym kulkuneuvo kokoelman sekaan muinaismuistoja kyttäämään, varsinkaan kun paikallinen vahtikoira alkoi hoitaa virkaansa hyvin kuuluvasti. Maasto täällä talojen takana olisi tutkittava jotta
selviäisi mahdolliset (täytetty, keskeneräinen, suunniteltu) yhdyskäytävät pohjoisreunan varustuksiin.
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Kenttämiehentieltä tykkiasemaan 103
johtava tie vuosilta 1992 ja 2022.

Pohjoisimpaan tykkiasemaan (1)
johtava aukko vuosilta 1992 ja 2022.
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K-E Löfgren mainitsee artikkelissaan sotahistoriallisen seuran vuosikirjassa 1974 patterista että se kuului elokuussa 1915 III osaston (komentaja: kapt. Larianov) 2. ryhmään (kapt.
Gulevits) kolmen Perkkaalla ja yhden Leppävaarassa olleen kanssa, patterin numero oli 4.
Tuolloin oli asemassa 4kpl 152mm tykkiä. Maailmansodan lopussa ryhmitys oli muuttunut. III
Läntinen lohko (komentaja: ev.luutn. Evlanov) 8. ryhmä (kapt. Libenau). Ryhmässä oli 2
Reimarlan (101,102), Perkkaan (105) ja Leppävaaran (103,104) patterit. Aseistuksena patterissa 103 oli 4kpl 152mm raskasta kanuunaa, mallia 1877 (190 puudan kanuuna).

Asemien 1 ja 2 väliltä.

Tykkiasema 2.
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⬅ Asema 2.

⬋ Asema 3.

Asema 4. ➡
Tykkiasemat 3 ja
4 ovat jo hiukan
vaikeammin
hahmotettavissa.
Onko viereisten
tonttien alle
jäänyt jotain?
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⬅

Tykkiasemalta pohjoiseen, tykkitien päässä
olevan tasanteen ja rinteen välissä on painanne. Muistuttaa käytävää, mutta onko
suojalle S1 johtanut väylä kulkenut tästä.

Suojalle S1 johtava tykkitie. ➡

Suuri suojahuone (S1)
Tykkiasema ykkösen vieressä, patterille tulevan tien päässä, on täytetty tasanne joka lienee vieressä olleen TVL:n tukikohdan aikaansaannoksia. Täyttömaan ja mäen rinteen väliin
jää vallihautaa muistuttava ura. Tasanteen alle jäänyt käytävä pistää näkyviin toisen kivireunaisen tykkitien pätkän vierestä, tasanteen pohjoispuolella. Tämä toinen tykkitie on heikossa
kunnossa ja hennoilla reunakivillä tuettu. Tienpätkä alkaa Sotaleskentieltä (nykyään
Kenttämiehentie) ja päättyy noin 40m jälkeen mäen rinteeseen. Tietä seurannut maavallinen
yhdyskäytävä tekee mennessään muutaman mutkan ja johtaa suurehkolle maavalliselle suojalle (S1) tykkitien päässä. Näin ollaan jo noin kymmenen metrin päässä pohjoisreunalla kehätietä seuraavaa ampumahautaa. Suojalta näyttävä kuoppa on suojeluluettelon mukaan
patterin neljäs tykkiasema. Tässä kohdin uskallan olla täysin eri mieltä luettelon kanssa.
Tämä suuri kuoppa on koostaan huolimatta huomattavasti tykkitien päätyä ylempänä, välissä
on vielä korkea valli. Kuoppaan johtaa kiertäen yhdyskäytävä eli suojan “ovelle” tuleva reitti.
Kuopan pohja on kahdella tasolla. etureuna on hieman syvempi ja sen pohjalla on louhosta.
Kuopan reunat on hiekkapenkkaa, rinteen puolelta 4-5m korkea.
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⬅︎

Suojalle S1 johtaa tykkitien
päästä kaareva käytävä.
Suojan kuoppa on tuossa
välitasanteella.

⬅︎

Suojan reunalta alas katsottaessa nähdään vasemmalla
tykkitien uraa ja oikealla
täyttyneen käytävän reittiä.

⬅︎

Kuva mäen päältä suojan S1
ja tykkitien suuntaan. Vaikea
hahmottaa mitä tässä on ollut. Siksi kai inventoinnitkin
on erimielisiä keskenään.
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Vallihaudat
Mäen pohjoislaidalla, kehä-ykköstästä
seuraava käytävä, alkaa hiekkapenkasta
joka vajaan kymmenen metrin päässä
muodostaa suojan S1 seinän. Alkumatkaltaan yhdyskäytävä on mutkikas, mallia linnanharja. Onko ollut yhteyttä suojaan?
Ensimmäisen sakaran jälkeen on C-tyypin
tuliasema (T1) josta ampumasuunta kehätien suuntaan.

︎⬅⬆

C-tyypin asema käytävän länsipäässä.
Taustalla Kehä-1.

Pohjoisreunan itäpäässä oleva C-tyypin
asema. Joidenkin lähteiden mukaan kivääriasema mutta monesti myös tähystysasemaksi mainittu.
Toisen sakaran jälkeen alkaa yhtenäinen
ampumahauta seuraten rinnettä kallion syrjässä. Ampumahaudassa on kolme vinoa
särmää ja pituutta noin 30m. Käytävän etureunassa seisomakorokkeen yläpuolella on
panosura tai askelma helpottamaan vallille
nousua. Käytävän etuseinä on siistiä betonia
ja takaseinä osin kallioleikkausta.

!

!

!

9!

Tukikohdan tähän osaan (XXVIII:) kuuluu vain yksi käytävä. Se seurailee rinteen
pohjoisreunaa. Ampumahaudan osuudet ja
sisämaan puolella olevat koukkaukset
vaihtelevat. Käytävä ja penkka on säilyneet hyväkuntoisina paikan syrjäisyydestä
johtuen. Roskaisuus ja jätteet on onneksi
vähenty-neet. Puustoa on jossain vaiheessa harvennettu joten valoa ja sen mukana
vesakko on lisääntynyt.

Pohjoisreunan pitkä ampumahauta on tyyppiä, jossa on ampumatasanne ja etu-reunassa
ura helpottamassa penkan päälle nousemista.
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Mäen pohjoisreunaa seuraileva käytävä.
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Suojahuone S2. Taisteluasemien välillä on käytävän kyljessä ollut hirsinen suojahuone. Hirsistä on jäänyt selkeät
jäljet betoniseinään. Suoja
näyttää olleen kaksi huoneinen. Katon kappaleita ei näy
suojan pohjalla. Siitä voi olettaa suojan olleen vain hirsikattoinen ja maata hirsien
päällä. Tai suoja on jäänyt
keskeneräiseksi.

Vuosien 1992 ja 1995 välillä
on puustoa harvennettu. Lisääntynyt valo on saanut heinikon kasvamaan. 2022 on
puusto vieläkin harvempaa ja
piiskavesakko on vallannut
sekä käytävät ja penkan.
Kunhan kesä tuo lehdet noihin puskiin niin suoja maastoutuu lähes näkymättömiin.
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Länsipääty
Pitkähkön ampumahauta osuuden jälkeen tulee vastaan suoja (S2) joka on ollut hirsinen.
Puuosien kadottua on jäljellä noin 3x5m kokoinen kattamaton kuoppa jonka seinät muodostaa hirsien kuvioima suojabetoni. Kuopan seinien hirsikuvioinnista voi päätellä suojan olleen
kaksihuoneinen ja sen etuseinän ohi on koko mitaltaan mennyt yhdyskäytävä.
Suojan jälkeen on portaiden kokoinen syvennys käytävän seinässä sisämaan puolella.
Kolossa ei näy askelmia runsaan pintamaan johdosta ja se on hieman jyrkkä ollakseen valmis porras. Käytävä tekee mutkan syvänä, leveänä ja osin betoniseinäisenä. Käytävä päättyy tiehaaraan jonka toisessa haarassa on keskeneräinen iso A-tyypin hevosenkenkäbunkkeri (T2). Toisessa haarassa T–mallinen ampumahauta. Ampumahauta on syvä (2-3m) ja
pituudeltaan noin 9m.

⬉
⬋

Käytävän länsipäässä oleva
A-tyypin tuliasema T2.
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⬅

Tuliasema T2 on yhä paikallaan ja
valvoo Kehä ykkösen liikennettä.
Tässä on ollut hyvä valvontasuunta
yli laakson, jonka paikalle tuo tie on
60-vuotta myöhemmin rakennettu.

⬅

Käsitykseni tällä
mäellä olevista linnoitteista, piirrettynä vuoden 1992
kantakartan päälle.
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⬉
⬋

Mäen pohjoislaitaa
seuraileva käytävä
päättyy T-malliseen
ampumahautaan.

⬅

Käytävien länsipuolella
näyttäisi kalliopintaa
käsitellyn muutamista
kohdista. Onko ollut
ajatus jatkaa linnoitteita
tänne.
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Loppukommentit
T-mallisesta tuliasemasta hiukan
länteen kohti pallokenttää on ensin
painanne jossa hylkykiveä ja sen
takana pieni avokallio. Sileän kallion
päältä löytyi särmiä, jotka muistuttivat käytävän reunoja. Näiden takana
maa näyttää täytetyn kivilohkareilla.
Maassa näkyvät merkit viittaavat
aloitettuun louhintatyöhön. Onko ollut tarkoitus jatkaa varustusta tällä
mäen länsisyrjälle joka nyt jää hiukan avoimeksi. Länsipäästä sisämaahan mentäessä löytyy lisää kivilouhikkoa. Mutta sitten ollaankin jo
kierretty koko mäki ja saavuttu tykkiaseman toiseen päähän ja siellä
olevien omakotitalojen romuisille takapihoille (Pihat ja metsä on siistiytyneet uusien rakennusten rakentamisen myötä 2000-luvun alussa).
On hieman “vaarallista” lähteä
arvailemaan maastonmuotojen perusteella jotain täytettyjä käytäviä
mutta nämä länsilaidan havainnot
tukisivat K-E Löfgren 1973 kartan
piirrosta jossa varustukset kiertää
koko mäen. Sotilaallisestikin ajatellen tälle laidalle pitäisi sijoittaa puolustuslinja. (Ilmakuvista ei löydy viitteitä tästä mäen länsipuolta kiertävästä käytävästä. Muut linnoitteet
kyllä näkyy. Mikä on tuo 1973 kartan numero 23? Onko se 1979 kartasta puuttuva 16? Lisäys 1.5.2022)
Hieman vaatimaton mäki itsenäiseksi tukikohdan osaksi mutta tykkiaseman olemassaolo antaa paikalle
arvoa vaikka asema onkin surkeassa kunnossa. Vallihaudat on ehjän
näköisiä mutta käytävissä runsaasti
jätteitä ja romua. Omakotitalojen
tausta pitäisi kehdata katsastaa
varsinkin pallokentän puoleisesta
päästä.
Valokuvat 18.4.1992, 4.5.1992,
15.4.1995 ja 3.10.1995.
Uudelleen paikallakäynti ja valokuvaus 24.4.2022.
1.5.2022
Mikko Hakala
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