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MÄKKYLÄ KENTTÄMIEHENTIE (Sotaleskentie)
(TUKIKOHTA XXVIII:18a)

Sijainti.! Mäkkyläntien pohjoispuolella, Sotatuomarintien ja Kenttämiehentie välillä 
oleva mäki. (Kenttämiehentie on aikaisemmin ollut Sotaleskentien alkuosa. Kehä-1 katkaisi 
tien ja nykyään kehän pohjoispuolen osa on Sotaleskentie ja eteläpuoli Kenttämiehentie)

Inventoinnit 1973, 1979, 1997 Suojeluluettelo 1980
Aluetta on inventoitu eri vaiheissa 1970-luvulta alkaen. Selkein ja kattavin selvitys lienee 
Sirkku Laineen “Ensimmäisen Maailmansodan aikainen maalinnoitus Espoossa”. Tuossa 
julkaisussa on linnoitteiden osat ja käytäväpiirustukset. Inventoinnissa tukikohta XXVIII:18 
ulottuu Mäkkyläntien molemmin puolin. Tämä pohjoispuoli on XXVIII:18a ja eteläpuoli 
XXVIII:18b.

1. Suojahuone? ! 2. Suuri betoninen suojahuone.  ! 3. E-tyypin tulipesäke.
4. Taisteluhauta.! 5. Betoninen taisteluhauta.!! 6. Hirsisen suojahuoneen paikka. !
7. Maavallinen taisteluhauta. !
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Tukikohdan osa XXVIII/18a 

Saapuminen.
Mäkkyläntieltä lähtee mäelle nousemaan mutkitellen maahan kaivettu yhdyskäytävä jonka 
vastine Mäkkyläntien etelä puolella on vajaa 100m lännempänä. Mäkkyläntien alle on 
saattanut jäädä yhdistävä käytävä. Vaikka tie onkin vanha ei se ole ainakaan näin leveänä 
kulkenut tästä kohdasta linnoitteiden rakentamisen aikoihin. 
Ennen kallion laelle nousemista, näyttäisi haarautuvan käytävä itään rakennettujen tonttien 
suuntaan. Tämä on täysin täyttynyt. Suojeluluettelossakin maininta kohteen itäosan 
jäämisestä asutuksen alle ja sen osat on täytetty.
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Mäkkyläntien kupeesta nousee risukkoinen ja osin 
täyttynyt käytävä mäelle. Kesällä saattaa olla 
vaikeampi hahmottaa että, paikalla on linnitteisiin 
liittyvä yhdyskäytävä. 

Tuolla tien toisella puolella, P-merkin 
vieressä on kohteeseen 18b johtavan 
käytävän alku. 



1. Suojahuone ?
Espoon kaupungin teknisen keskuksen julkaisussa 
“Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus 
Espoossa” (Sirkku Laine) on merkitty suojahuone viereisen 
tontin rajalle. Paikalla käydessäni tuo kohta kiinnitti huomioni. 
Mutta se on osa viereisen omakotitalon pihamaata, joten en 
mennyt katsomaan onko paikalla jotain jäljellä. Vuoden 2010 
tarkasta ilmakuvassa ei näy mitään linnoitteisiin viittaavaa.

2. Suuri betoninen suojahuone.
Tiheään kuusikkoon työntyvä kaivanto on osin täyttynyt naapurissa olevan omakotitalon 
risuista ja joulukuusista. ≈30m Mäkkyläntieltä on vasemmalla puolella suuri 
betonimöhkäleiden röykkiö, räjäytetty suoja. Kasan länsipuolelle raivatusta 
ampumasektorista päätellen kyseessä on ollut jonkinmoinen tuliasema. 
Muinaisjäännösrekisterin mukaan on mahdollisesti tarkoitettu tykille. Aseman on ollut 
tarkoitus tulittaa pitkin vanhaa tietä (Mäkkyläntie).

Pohjaratkaisultaan, kasan 
alla oleva rakennelma 
muodostuu kahdesta 
lomittain toisiaan vasten 
olevasta suorakaiteesta. 
Koko ja muoto viittaa 
tuliaseman ja 
suojahuoneen 
yhdistelmään. 
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Suojan muodosta on vaikea 
saada käsitystä. 
Suurikokoinen se on ollut. 
Ampuma-aukon laidalta löytyy  
pystyssä olevia kiskonpätkiä. 

Pohjakartta 1990-luku.
Onko suoja tässä?



Työn laatu on ollut korkeaa tasoa. 
Vain yhdestä nurkasta näkyy 
sisäseinän pintaa joka on siistin 
sammaleen peitossa mutta 
paljastaa paikoin alla olevan 
huolellisesti tehty lautamuotti. 
Samasta nurkasta näkyy hieman 
reunan alle työntyvää suojan osaa. 
Alapinnaltaan tasaisen reunuksen 
paksuus on noin 80cm vasta sen 
päällä on ollut varsinainen suojan 
katto jonka paksuus taasen on ollut 
yli 1m, päätellen ympäröivistä 
katon reunuksista. Katto on tiivistä 
betonia ja siinä olevien kivien koko 
on suurin piirtein nyrkin 
kokoluokkaa. Jos rakentajat olisivat 
käyttäneet edes hieman 
raudoitusta olisi tässäkin kohdassa 
todennäköisesti jäljellä pinnaltaan 
siistiksi ja tasaiseksi sliipattu 
tuliaseman kansi. Ensin on valettu 
seinät ja niiden tasaisen yläpinnan 
päälle katto. Tartuntoina edellisten 
välillä törröttää ratakiskonpätkät.
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Mitäköhän tuolla nurkassa?

Suurelta suojalta käytävä jatkuu pohjoiseen 
syvänä ja kallioon louhittuna.



3. E-tyypin tulipesäke.
Ison suojan jäännösten alta jatkuu osin louhittua ja osin valettua yhdyskäytävää joka on 
paikan pääkäytävä. Noin kymmenen metrin päässä kääntyy vasemmalle käytävä, jonka 
päässä on kaunis salmiakkibunkkeri (E-tyyppi). Bunkkeriin johtava käytävä on siististi 
betoninen ja “panospoteroilla” varustettu. reunan päällä suuriakin kivilohkareita ja runsaasti 
maata. Itse bunkkerin seinät on tehty hirsimuotilla ja ampumakoloina olevat “salmiakit” 
sileäpintaisia.
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Pidin 1990-luvun 
alun kuusikosta. 
Aluskasvillisuus ei 
peittänyt 
varustuksia. 

Näyttävä tuo
on vieläkin. 
Risusavotan jätteet 
pitäisi vain korjata 
pois. 



Potero on kooltaan noin 9m pitkä toisesta päästä taittunut suorakaide jonka leveys noin 
2m. Melkein keskelle takaseinää tulevan käytävän vierellä seinämän korkeus on 
betonisena noin 2m, sen päällä on vielä maata vajaa metri. Etureunalla olevan 50cm 
korkean ampumatasanteen päältä on 1.5m ampuma-aukkojen korkeudelle. Kahdeksaa 
aukkoa vierustavat “salmiakit lisäävät suojaavaa korkeutta vielä noin 40cm. 
Suojeluluettelon mukaan tämä on linnoitteiden suurin E-tyypin asema.
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itälaidan puolustukseen 
tarkoitettu taisteluhauta 4.

Tämä tuliasema olisi pitänyt 
nähdä ennen hirsien 

poistamista.



4. Taisteluhauta ja koillisnurkka.
Salmiakkiasemasta seuraava tiehaara pääkäytävällä on oikealle eli itään. Se on lyhyt 
umpisuolen näköinen käyrä ampumahaudan tumppi. Torjuntasuuntana itä ja koillinen.
Pääkäytävä jatkuu alaosaltaan betonisena ja yltä maavallina kunnes tulee jälleen 
haarautuma oikealle. Haarautuma on täysin maavallinen käytävä jonka kyljessä on aukko 
ja omakotitalon takapihalle erkaneva yhdyskäytävä. Maavallikäytävä palaa 
huonokuntoisena takaisin pääkäytävään tehden näin täyden silmukan.
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Koillisnurkan käytäviä. 



5. Betoninen taisteluhauta.
Pääkäytävä päättyy mäen jyrkälle 
pohjoisreunalle jossa poikittain syvä 
ampumahauta. Ampumahaudassa 
korkea ampumatasanne ( ≈80cm ) ja 
panoskoloksi kutsumani ura etusei-
nässä. Käytyäni käytävän pohjalla 
kuvaamassa, nousin takaisin vallin 
reunalle ja huomasin samalla toisen 
käyttötarkoituksen panosuralle. Ura 
sopi erittäin hyvin kapuamiseen po-
terosta, joten sen todennäköinen 
tarkoitus onkin ollut toimia askelma-
na eikä pikkutavaran säilytyshyllynä 
niin kuin olen aiemmin otaksunut. 
Samalla selkisi se miksi ura on niin-
kin alhaalla ja miksi yhdyskäytävien-
kin seinissä on vastaavia uria.
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Metsän harventamisen jälkeen on hei-
nikko ja saniaiset vallanneet käytäviä ja 
niiden reunoja. Kesäisin käytävät on ve-
sakon takana piilossa.



6. Hirsisen suojahuoneen paikka.
Pääkäytävällä, silmukan kohdalla on aukko suureen kattamattomaan suojaan. 
Hirsimuottinen betonisuoja on kooltaan 5x3m. Betonisuoja on ollut kaksihuoneinen. 
Suojan pohjalla ei ole katon kappaleita eli se on ollut kattamaton.
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Mäellä suoritettiin vuoden 1993 alussa harvennushakkuita. 



7. Maavallinen taisteluhauta. 
Suojan 6. toisesta nurkasta 
jatkuu käytävä betoniseinäi-
senä noin 15m kaartaen 
jyrkästi oikealle. Jyrkän va-
semman jälkeen aukeaa län-
teen suutaava ampumahauta 
joka on pahoin täyttynyt tai 
täytetty. 
Heti edellä mainitun suojan 
jälkeen on polulla täyttynyt 
kohta jonka kohdalla käytävän 
seinässä aukko ja maa käy-
tävästä pois päin hieman pai-
nunut. Painautuma sopisi por-
taiden paikaksi vaan tiedä 
häntä, pitäisi olla lapio.
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Suojan 6. täyttää nykyään vesakko.



Loppukommentit
Synkkään metsään on risujen keskelle jäänyt lähes koskemattomaksi upea linnoitteen 
osuus. (synkkyys vielä 1990-luvun alussa) Sittemmin mäki raivattu valoisammaksi. 
Tukikohdan osa XXVIII/18 kuului hetken hoidettujen kohteiden joukkoon mutta hoito on 
keskeytynyt vuoden 1995 jälkeen resurssien puutteen takia. (Museovirasto. Hoidetut 
kulttuuriympäristökohteet).
Linnoiterakenteet on säilyneet käyntieni välillä hyvin. Vain aluskasvillisuus on lisääntynyt 
valon lisääntymisen myötä. Myös risukon raivausjätteet on jätetty ikävästi paikoilleen.

Muistelmia 1990-luvun alusta.
Pienelle mäelle, jonka tuuheiden kuu-
sien varjossa ei aluskasvillisuuttakaan 
juuri ollut 1992, on ahdettu näyttävä 
kokoelma erityyppisiä rakennelmia ja 
käytäviä. Sammalreunainen salmiak-
kibunkkeri siivilöityvässä auringonva-
lossa ja suurehko ampumabunkkeri / 
suojahuoneraunio saivat viipymään 
mäellä runsaasti kauemmin kuin olin 
olettanut. Palatessani Mäkkyläntien 
varrella olevalle kalliolle jossa pyöräni 
odotti, näin ruohikossa paikallisen sii-
lin jota katsellessa vierähti vielä hetki. 
Mäki tulisi voida säilyttää tällaisenaan 
ilman mitään rakentamista tai puuston 
perkaamista. Synkän risukkoinen 
metsä ei houkuttele kuluttavaa ja 
pehmeitä reunoja sorruttavaa katseli-
jajoukkoa sekaansa kävelemään, jo-
ten tällaisenaan linnoitteet säilyvät 
hyvin vielä toiset 75-vuotta.
Kului vain vuosi ja paikalle saapuivat 
kaupungin metsurit. Taisteluasemat 
täyttyi risuilla ja roskilla. Valo pääsee 
maahan asti, aluskasvillisuus lisään-
tyy, pihlajat ja koivuntaimet kasvavat 
ja peittävät näkyvyyden. Hyvästi 
sammalmättäät ja synkkä tunnelmalli-
nen hämy. (kevät 93).

Mikko Hakala
Paikalla käynnit 4.5.1992, 13.4.1993 ja 28.11.2021
Muistiinpanot pääosin 1992 ja täydennettynä 2021
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