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Vallitukset
27.10.2022

MÄKKYLÄ MÄKKYLÄNKALLIO ETELÄINEN
(TUKIKOHTA XXVIII:19)
Sijainti.

Mäkkylässä Helsingin ja Espoon rajalta länteen. Turuntien pohjoispuolella,
Komendantintien ja Sotarovastintien välinen mäki.

Museoviraston suojeluluettelo vuodelta 1979
XXVIII:19 a. F5P4a
ja b (Mäkkylä)
b. Kallioon louhittuja hautoja, länsi- ja pohjoisosissa betonivahvisteisia.
Taisteluhautaa noin 130m, torjuntasuuntina pohjoinen ja länsi. 2 kpl SR
(sortuneet), 3 kpl A, 1 kpl B, 2 kpl C, 1 kpl E ja kaksi rakentamatonta kuoppaa.
Eteläosassa pohjaltaan suorakulmion muotoinen luola, pinta-ala 45m2 , kaksi
oviaukkoa. Itäosassa kaksi kallioon louhittua luolaa; eteläisempi pohjaltaan
taittuvan suorakulmion muotoinen, pinta-ala 60m2, pohjoisempi pohjaltaan
suorakulmio, pinta-ala 45m2.
c. Kolmessa kohtaa hautaan johtavat portaat.
E-tyypin asema neljälle
d. SUOJELUARVO: 4/5
Nyttemmin Museoviraston nettisivulla on kohteesta hieman laajemmin.
https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.1000007767 (10/2022)
Muistiinpanot pääosin 21.4.1994 niitä täydennetty vuoden 2022 aikana uusien karttojen,
kirjallisuuden ja ilmakuvien sekä paikalla käynnin tiedoilla.
Valokuvia vuosilta 1991 ja 1994 sekä 2021 ja 2022
!
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ALKULAUSE
(1994) Talvi on takana ja lumet ovat sulaneet varjoisimpia kuoppia ja koloja lukuun ottamatta.
Pitkän talven jälkeen on syyhyttänyt päästä käsiksi kartoitustyöhön. Talven aikana saamani kirjallinen
tieto linnoitteista on valaissut monia asioita toisin kuin aikaisemmin olen ajatellut. Tieto vähentää
virheellisiä päätelmiä, mutta toisaalta se myös tuo tarpeen tehdä tarkempaa kartoitusta ja luettelointia
linnoitteiden tyypeistä ja rakennustavasta. Toivottavasti pystyn jatkossakin katselemaan käytäviä ja
tuliasemia “musta tuntuu” menetelmällä enkä sorru liialliseen luettelointiin ja mittojen määrittelyyn.
(2022) Tietoa oli tullut vielä lisää ja täydensin kohteen kuvausta.

Kantakarttaan 2021 on jäljellä olevat käytävät piirretty hyvin koillisnurkkaa
lukuun ottamatta. Karttaan olen lisännyt mukana olevien valokuvien paikat.
!
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XXVIII:19 RAKENTEET
Pohjana Espoon kantakartta
2021.
- Sinisellä piirsin kantakarttaan merkitsemättömiä käytäviä
ja muita rakenteita.
- Violetilla merkitty käytävien
ampumahauta, osuudet.
LU1 luola 45m2
LU2 luola 60m2
LU3 luola 45m2
ST = Saapumistie
SK = Saapumiskäytävä
S1 = Suojahuone räjäytetty
S2 = Rakentamaton kuoppa
S3 ja S4 = II-Maailmansodan
rakenteita
A1 ja A2 = A-tyypin syvä
A3 ja A4 = A-tyypin matala.
C = C-tyypin tulipesäke
E = E-tyypin tulipesäke
E2 = E-tyypin kaltainen tulipesäke
P = Portaat
K = Ammuskomero

AUKIO
Mäkkylänkallion korkeimman mäen eteläpuolella
olevalle tasanteelle saapuu kaakosta Vanha patteritie (ennen Komendantintie) ja pohjoispuolelta
kiertäen Komendantinpolku. Nämä hyväkuntoiset
tykkitiet ja muut mäen ympärillä olevat linnoitustiet
vaativa oman selvityksensä.
Vuoden 1943 ilmakuvan mukaan tuolla eteläpuolen juurella olevalla tasanteella on ollut laajalti
varastorakennuksia, katoksia ym. Ilmeisesti IImaailmansodan tarpeisiin rakennettuna. Oletettavasti myös luolia on käytetty samaan aikaan varastoina. Vielä 1932 aukio oli tyhjä.
Ilmakuvissa 1950 ja 1956 näkyy vielä joitain rakennelmia. mutta 1960-luvulle tultaessa aukio on
taas käytännöllisesti tyhjä. Mäkkylän Komendantinmäen juurella on ollut iso romanileiri 1950-luvun
alussa. Olettaisin sen olleen juuri täällä joten ilmakuvien havainnot liittyisi tuohon leiriin. Mäen päällä
on leirin muistolaatta.

!145

⬅
Mäen eteläpuolen aukio alkaa hissukseen umpeutumaan.
1940-luvulla täällä oli laaja varastoalue rakennuksineen.

!
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⬅︎
Mäen eteläpuolella olevalla aukiolla oli 1943
runsaasti rakennuksia joista ei enää näy
jälkeäkään. Ilmakuva Helsingin karttapalvelusta.
Aukion laidalta on noussut kivetty tie ylös
korkeimman huipun itäpuolelle ja siellä oleville luolille (ST). Tie voi hahmottaa ilmakuvissa
vielä 1970-luvulle asti. Tämän tien alkupää on
tuhoutunut samoin kuin vierestä alkavan saapumiskäytävän alkuosa. Tie on noin 2m leveä
ja erottuu ympäristöstä hieman korkeampana,
kuluneena ja tasaisempana. Karttoihin tuota
väylää ei ole merkitty. Vanhempia karttoja
katsellessa kiinnitti huomiota vielä 1977
opaskarttaan kirjoitettuna mäen nimeksi “Tähystäjän puisto”.

⬋⬇

!
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Eteläpuolen aukiolta itäpuolen luolille johtava
tie (ST).

355
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787
⬆
Aukiolta ylös luolille johtava saapumiskäytävä.
Käytävän lähtöpaikka ei ole selkeästi havaittavissa aukiolla. Käytävän kyllä huomaa kun se
vierelle tulee.
⬅
Idän puolen saapumiskäytävä on reilun kokoinen.
Aukiolta ylös johtavan tien vieressä kulkeva saapumiskäytävä haarautuu jo muutaman metrin päässä länteen johtavaan
reittiin joka vie lähes suoraan kallion huipulle. Idän puolelle johtava saapumiskäytävämme (kuva 128) on leveä ≈2m ja syvä. Se kiertää viidettä metriä korkeaa kallioseinää kohti huipun itäpuolella olevia
kahta luolaa. Käytävä on tien puoleiselta
reunalta betonivahvisteinen.

! 128
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⬅
Ylätasanne luolien
edustalla.

127
⬇

!

Luolan LU2 edusta. Graffitit ei 1990-luvun
alussa olleet vallannet kaikkia paikkoja.

9

⬇

Luolan LU3 edusta. Ovikin vielä paikallaan.
Nyttemmin maassa oviaukon edessä.

7
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LUOLAT (LU 2 ja LU 3)
Luolat on muuten hyvinkin samanlaisia mutta toistensa peilikuvia. Luolille ei johda erikseen mitään
väylää vaan niiden oviseinä on väljän saapumiskäytävän kyljessä. Luolien etuseinät on niin valkoiset,
että ne on täytynyt jollain tavalla käsitellä tai maalata. Teräksiset ovet eivät enää pysty aukeamaan
kokonaan maassa olevien kivien ja muun täytteen takia mutta niiden raoista pääsee pujahtamaan
sisään (ainakin 1994). Tuolloin en mennyt sen enempää tutkimaan sisäosia. Tiesin jo kokemuksesta
ettei vaalea takki ole enää vaalea kun on muutaman kerran nojannut seiniin. Luolat on haluttuja
"asuinpaikkoja" ja niissä on pidetty nuotioita joten seinätkin on sen mukaisia. Aiemmin olen käynyt
katsastamassa sisäosia taskulampun valossa. 2022 kävin sitten kuvaamassa sisätiloja. Luolissa on
ensin eteinen joka on katettu paksulla betonilla. Eteisestä pääsee sivulla olevaan huoneeseen, jossa
oleva ikkuna avautuu oven edessä olevalle käytävälle.
Etelän puoleisen luolan (LU2) ikkunassa on ummessa oleva teräsluukku kun taas pohjoisemman
luolan (LU3) ikkuna-aukko oli avoin 1994. Tästä sivuhuoneesta johtaa ovi varsinaiseen luolaan.
Eteiset ja huoneet ovat mitoiltaan 2...3m kanttiinsa ja luolien leveys 3-4m. Eteläisemmän
"ammuskellarin" peräluola on pitempi kuin pohjoisen, noin 10m. Museoviraston suojeluluettelossa
on luolien kokonaispinta-aloiksi mainittu 60m2 ja 45m2 eikä minun ole syytä niitä lukuja epäillä. Sisältä
luolat ovat törkyisiä ja kosteita. Niiden lattiaa peittää vielä tähän aikaan vuodesta paksu jääkerros
(huhtikuun loppu). Asumiskäytön lisäksi on eteläisempi luola kelvannut mm. ampumaradaksi sillä
aiemmin siellä käydessäni oli lattialla runsaasti hylsyjä. Luolien eteishuoneet on katettu betonilla. Itse
luola on kallion alla. Luolan katossa on ollut jonkinlainen ripustettu holvimainen alakatto. Se on
purettu ja jäljellä on vain ripustamisen tarvitut raudat. Kaikissa huoneissa on betoniseinät ja lattiat.
Sisätilat ja ulkoseinät on harmittavasti töhrijöiden jäljiltä kirjavat.

358
⬆ Luolan LU2 sisäänkäynti. ...tanan töhrijät.
!
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367
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LU2
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⬅︎
Luolan LU3 ovi oli vielä saranoillaan 1991.
Nykyään se makaa maassa oviaukon edessä.

6
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LU3

380
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⬅︎ Luolan LU3 oven edusta ylävinkkelistä
katsottuna.

Koilliset yhdyskäytävät.

791

Luolien editse pohjoiseen kulkeva yhdyskäytävä muuttuu niiden jälkeen vahvistamattomaksi
maavallikäytäväksi (kuva 129). Suurin osa käytävästä on tehty selvästi maahan kaivamalla
mutta, luolien tuntumassa on myös osuus jonka
reuna on pengerretty. Käytävästä haarautuu
ylemmäs mäelle oikotie, joka pian muuttuu kallioon louhituksi ja betonilla vahvistetuksi.
Alempi käytävä laskeutuu loivasti pohjoisrinnettä alas ja haarautuu uudestaan. Tästä haarasta vasemmalle alkaa varsinaiset rinnettä
kiertävät taisteluasemat. Oikeanpuoleinen käytävä laskeutuu kohti alla kulkevaa tietä tehden
muutaman loivan mutkan. Tämä yhdyskäytävä
täyttyy hiljakseen alaspäin mennessä ja katoaa
kokonaan tien tuntumassa. Voimmekin nimittää
tätä yhteyttä vaikkapa koilliseksi saapumiskäytäväksi. Sitä ei ole myöskään piirretty kantakarttaan. Käytävät on huonossa kunnossa ja ovat
metsässä, eivätkä siksi näy ilmakuvissakaan.
Tie joka täällä varustusten koillispuolella kulkee on vanha osuus sitä tietä joka nyt kulkee
nimillä Henrikintie, Sotarovastintie ja Mäkkyläntie. Sotarovastintie on siirtynyt nykypaikalleen
vuosien 1950 ja 1956 välillä. Sitä ennen se
koukkasi täältä ylempää.
⬅︎
Mäen koillislaidan
maavallisia käytäviä.
Maasto oli avointa
1990-luvun alun
puistonhoidollisten
töiden jäljiltä.

! 129
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⬅︎
Mäen Koillispuolella kulkeva
vanha tieura.

383
⬅︎
Mäen suunnalta vanhalle tieuralle laskeutuva koillinen
saapumiskäytävä. Maastossa
vielä havaittavana painanteena
mutta valokuvassa katoaa melkein näkymättömiin.

386
⬅︎

Mäen koillislaidan maavallisia
käytäviä.
Lähinnä vasemmalla on kallion
ylittävän oikopolun alku. Siitä
myöhemmin “Oikopolku”
otsikon alla.

!
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Pohjoisreunan varustuksia.

130

A1

Koillisen saapumiskäytävän
haarasta länteen alkavat pohjoisreunaa kiertävät taisteluasemat, jotka aloittaa ovellinen
hevosenkenkäbunkkeri A1 (Atyypin tulipesäke). Bunkkeri on
tehty hiekkamaalle aivan kalliokielekkeen alapuolelle.
Tämä kattamaton tuliasema on
osittain näkyvissä. Sen verran
se on täyttynyt ettei ampumaaukon mallista saa täyttä
selvyyttä mutta, sivutaskut ja
lautamuotin jäljet näkyy.

⬉

⬅︎ Mäen koillisnurkassa oleva
A-tyypin tulipesäke.

⬋

388

389
!

⬇︎
Molemmat pohjoislaidan
A-tyypin tulipesäkkeet on
samanlaisia.

!
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A-tyypin bunkkerin jälkeen käytävä lähtee nousemaan etureunasta betonisena kauniisti sammaloituneena ampumahautana. Ampumahauta on syvä ja siinä onkin porras laskeuduttaessa ampumatasolta alas kulkuväylälle ja sen etureunassa on askelura helpottamassa nousua vallin etureunalle.
Tätä samaa käytävätyyppiä on käytetty koko alueella, vain käytävän syvyydessä on vaihtelua.

131

390
⬆⬇ Pohjoislaidan tyylikästä ampumahautaa

⬈
Alueelta oli vuonna
1993 raivattu puustoa
runsain mitoin joten valokuvauskin onnistui esteittä
1994. Avoimuus edistää
alueella tapahtuvaa ulkoilua ja vähentää samalla
roskaantumista. Toisaalta
valo lisää vesakkoa.
Vuonna 2022 vesakko
onkin vallannut käytävät ja
kuvaaminen onnistuu vain
lehdettömään aikaan.

!
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⬇ Alueen ampumahautojen tyyppi,
vain käytävän syvyys vaihtelee.

⬅ A-tyypin tuliasema ja ampumahautaa mäen pohjoislaidalla. Hyvä
näkyvyys Komendantinpolun ja
Mäkkyläntien suuntaan. ⬇ ⬇

804
Pohjoisreunan ampumahaudassa on tyypillinen mäen sisäpuolelle suuntautuva mutka jossa vastaavasti poikkeavan mallinen porrasratkaisu. Kaksivartisia L:n mallisia portaita en ole vielä muualla
nähnyt.
Seuraavasta ampumahaudan
osuudesta löytyy etuseinän ammuskolo jonka jälkeen vielä kymmenisen metriä kaartuvaa ampumahautaa ennen seuraavaa bunkkeria (A2). Tämä seuraava bunkkeri on myös A-tyyppiä eli samanlainen kuin aiemmin kuvattu. Kuitenkin hiukan isomman tuntuinen,
noin 2x2m sisämitoiltaan (kuvat
132 ja 133). Koska tällä kohtaa ei
ole kalliota näkyvissä on täytynyt
tehdä tuliaseman seinät betonista
ja maskeerata sitten koko komeus
täyttömaalla maisemaan sopivaksi. Bunkkerin neliön mallinen ulkomuoto on paljastunut maan painuessa tai sitä ei ole aivan reunoja
myöten täytettykään kun on haluttu jättää työvaraa katon tekijöille.
Katteesta ei näy merkkejä mutta
seinien yläpinnassa näkyy tartuntaa varten jätetyt kolot. Ampumaaukon etuseinä on tylppä mutta
kyljistä paljastuu muutama sahalaita.
!

133

A2

132
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Ovellisen tuliaseman sisällä on
kaksi ammustaskua joista oikealla
kyljellä oleva on tyypillinen pussimainen kolo (Oliko konekiväärin
jäähdytysvettä varten). Toinen
ammustasku, vai lieneekö kolo
aseen jalustaa varten, on kaarevassa etuseinässä joka on harvinaisempaa. Tuliaseman vasemmassa seinässä oleva kolo muistuttaa enemmänkin "ikonikomeroa"
kuin panosvarastoa. Käytävään on
tämän bunkkerin taakse jätetty
manööverejä varten laajennus
kooltaan noin 4x2m. Tämän tuliaseman Ampumasektorissa kulkee
Mäkkylän kalliot ylittävä tykkitie,
Komendantinpolku ja sen takana
oleva Mäkkylänkallion pohjoinen
varustus (XXVIII:18). Strategisesti
tärkeälle paikalle on satsattu hieman paremmin varustettu ja kookkaampi tuliasema.

A2

803
⬆ Pohjoisreunan läsipään A-tyypin asema vuonna 2022. Muuten ennallaan mutta vesakko on täälläkin vallannut käytävät.

Oikopolku.
Pohjoislaidan ampumahautana jatkuvaan käytävään yhtyy oikopolku, joka erkani heti luolien jälkeen
maavali käytävästä. Oikopolun kokonaispituus on arviolta noin 60m. Oikopolku on itäpäästään
maavallikäytävää mutta nousee pian jyrkähkösti kallioon louhittuna ylös. Syvässä käytävässä on
muutama mutaka kunne tullaan kallion päälle.
⬅
Mäen pohjoispään
ylittävä oikopolku.

795
!
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Oikopolun länsipäässä, käytävän pohjoispuolella on röykkiö betonilohkareita jotka paljastuivat
suojahuoneen jäänteiksi (S1). Suoja on ollut 1 huoneinen ja kooltaan ≈3x4 metriä. Katon paksuus
ylittää metrin ja se on ollut siististi sliipattu ja pyöreäreunainen. Suojahuoneen seinistä näkyy vain
osittain yläosaa joka on sileämpää lautamuottiin valettua betonia. Onko alempana käytetty hirsiä, ei
selvinnyt pikaisella katsomisella.

799

134

S1
⬆⬈➡︎
Räjäytetty suojahuone S1.
Suojan kokoa, tyyppiä ja
rakenteita voi tarkastella
betonilohkareisen
täyttämän suojan laidoilta.
Vuoden 1994 jälkeen on
vesakko päässyt jälleen
valtaamaan suojan.

!
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Luoteislaita.
Oikopolun tiehaaran jälkeen taisteluvarustukset nousee jyrkän pohjoisrinteen yläreunaa seuraillen
jo lähes mäen huipun tasalle. Pienen ulospäin suuntautuvan kalliokielekkeen kiertävä osuus
käytävästä on ampumahautaa. Aivan kielekkeen kärjessä on ns. kusiputkabunkkeri (C-yypin
tuliasema/tähystysasema C1) joka poikkeaa aiemmin tapaamistani siinä olevan ovenpaikan suhteen.
Ovea ei ole laitettu käytävän reunaan vaan aseman kylkeen. Tällöin ovi ei aukea käytävälle.
C-aseman tekoon on käytetty lautamuottia ja ampuma/tähystys aukon laidat varustettu sahalaidoilla.
Aseman sivuseinien päällä olevat kolot kertoo aseman tarkoitetun katettavaksi (kuva 135)

C1

⬇ C-tyypin aseman takana olevassa
käytävässä on tyylikkäät portaat.

135
⬅⬆
C-tyypin asema jossa ovi
ei ole ollut käytävän laidassa. Asema on ollut
tarkoitus kattaa.

136
!
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⬅
C ja A-tyyppisten asemien
välillä oleva käytävän mutka.

816
Pitkien yhtenäisten ampumahautojen välttämiseksi on rakentajat aina välillä tehneet pienen
mutkan sisämaahan. Kalliokielekkeen jälkeen on yksi tällainen mutka josta johtaa käytävän
suuntaiset portaat ylös (kuva 136). Mäen reunalle palattuamme on varustuksissa pienehkö A-tyypin
matala potero (A3) johon noustaan käytävästä muutamalla portaalla. (kuva 137)
Seuraavassa ampumahaudan osuudessa on etusyrjässä ammuskolo ja sen jälkeen mäen päälle
johtavan yhdyskäytävän haarautuma.
⬇ A-tyypin matala potero ja portaat käytävästä.

⬇ A-tyypin aseman jälkeistä ampumahautaa.

A3

! 137

655
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824-825
Luoteislaidan varustukset jatkuu kaarevalla yhdyskäytävällä jossa on selkeät portaat ylös
(kuva 660). Taisteluasemien päätteenä on lähes puoliympyrän muotoinen ampumahauta
(kuva 658). Tämä päätekaari on muiden käytävien mukaan kallioon louhittu ja etuseinästä
betonivahvisteinen mutta sen itäpääty on poikkeuksellisesti muurattu kivistä.

!

660

658
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139

⬈

⬆
Jokseenkin harvinainen E-tyypin kivääriasema. Näitä E-tyypin asemia on Espoon teknisen keskuksen teettämän selvityksen mukaan vain kohteissa XXVIII: 18, 19 ja 23.

E1

E-tyyppi
Mäen huippua kiertävän varustuksen
länsipuolelle jää laaja, vain muutamia
metrejä alempana oleva tasanne. Tälle
tasanteelle ei ole viety varustuksia. Sitä
valvomaan on rakennettu ampumahautoja
sekä joukko eri tyyppisiä kevyitä tuliasemia. Luoteislaidalta mäen lakea kohden
nousevasta yhdyskäytävästä poikkeaa
sivukäytävä länsilaidan varustuksiin kuuluvaan E-tyypin kivääriasemaan (salmiakkiasema E1). Neljälle ampujalle tarkoitettu
salmiakkiasema on mäen päällä olevista
varustuksista ainoa joka runko näyttäisi
olleen hirsinen ja ulkopuoli betonivahvisteinen. Kooltaan tämä neljän ampujan pesäke on noin 1.5x4m.

➡
Aseman seinissä näkee hirsien painaumat. Harmittavasti tämä asema
oli 1994 kuusien valtaama.
!
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➡
Kuuset on asemasta kaadettu
mutta vesakko vallannut tilan.
Vertaa edellisen sivun kuvaan
140.

822
➡
E-tyypin tuliasema neljälle
kiväärimiehelle.

E1

650
➡
Asemasta on pystytty valvomaan mäen laajaa lännen
puoleista ylätasankoa.

!
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Päälystasanne.
Komendantinmäen juurella on ollut laaja romaanileiri. Leirin muistolaatta sijaitsee mäen päällä.

774

776
Museoviraston sivulta (www.kyppi.fi): “Kallion laella on sijainnut toisen maailmansodan
aikainen ilmatorjunnan kuulosuunninasema, jolle on louhittu kaksi matalaa, laakeaa kuoppaa.
Myös osa haudoista on ilmeisesti toisen maailmansodan ajalta.”
Paikalla olevassa, isoon kiveen kiinnitetyssä kyltissä mainitaan “Valonheitinpatteri”.
Ehkä paikalla on ollut molemmat?
!

!
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Pienen matkan päässä aikaisemmin kuvatusta E-tyypin aseman käytävähaarasta, mäen
päällystasanteen laidalle päästyämme, olemme saapuneet varsinaiseen liikennesolmuun (S3).
Käytävä haarautuva tässä kohden neljään suuntaan. Paikalle on ilmeisesti II-maailmansodan
tarpeita varten rakennettu noin 3mx3m kokoinen huoneen tapainen. Suojahuoneeksi ei tätä
rauniota voine nimittää seinien ohuuden perusteella.
Museoviraston mukaan “kallion laella on sijainnut toisen maailmansodan ilmatorjunnan
kuulosuunninasema. Sille on louhittu kaksi matalaa, laakeaa kuoppaa.” S3 on ilmeisesti toinen
niistä. 1932 ja 1943 ilmakuvissa näkyy vain käytävät mutta 1950 ilmakuvassa neliön mallinen
rakenne. Tämä paikalla oleva osittain betoninen rakenne on siis II-maailmansodan loppuvaiheilta
tai myöhempi. Sama koskee kohdetta S4 joka on n.20m kaakkoon.

819

S3

841
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Käytävien solmukohtaan vuoden 1943 jälkeen rakennettu
⬇⬆ nelikulmainen betonivahvisteinen kehikko. (S3).

!
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Solmusta S3 kaakkoon johtava käytävä
vie mäen päällä olevalle laajalle kehärakennelmalle S4. 5-6 kulmainen kehämuuri
on halkaisijaltaan noin 6m. Yhdestä
kulmasta huomaa että, seinää on jossain
vaiheessa korotettu. Alempaa seinää
näkyy vain tällä yhdellä kulmalla ja siinäkin
vain noin 1/2 metriä korkea osuus. Ylempi
betonikerros on huomattavasti huonolaatuisempaa. Muuri ei näy 1930-luvun ilmakuvissa joten tässä lienee ollut kuulosuunninasema/valonheitinasema. Keskeisen sijainnin perusteella tämä alueen korkein kohta saattaisi hyvinkin olla kyseinen
paikka ja kehärakennelman ylempi osa
voisi kuulua näihin nuorempiin varustuksiin.

142

S4

! 143

︎⬅⬇
S4 eli toisen maailmansodan aikaisen aseman
jäänteitä. 1930-luvun ja myöhempiä ilmakuvia
vertaamalla voi todeta I-maailmansodan aikaisen
yhdyskäytävän tekevän mutkan tällä kohden ja
myöhemmän muurin seuraavan tuon käytävän
muotoja.
Tuon mutkan sisäosa olisi sitten poistettu ja rakennettu betoniseinää ylöspäin. Tuo vaaleamman
betonin alla oleva harmaampi betoni olisi siis
vanhan käytävän seinää?

!
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⬅
Mäen laella koilliseen johtava käytävä päättyy
matalaan kallioon louhittuun kuoppaan S2.
Taempana näkyy oikopolun suoja S1.
Kohteesta S3 koilliseen johtaa kallioon
louhittu, osin betonilla vuorattu käytävä.
Se päättyy ≈20 metrin päästä veden
täyttämään, louhittuun, pyöreään kuoppaan S2. Kuopassa ei ole veden päällä
näkyvissä merkkejä muusta rakentamisesta kuin louhinnasta, joten on vaikea
päätellä onko paikalle tarkoitettu suoja vai
tuliasema. Tuliasemaksi ehkä liian keskellä mäkeä ja suojaksi taasen oudon
sivussa. Kuoppa esiintyy jo 1932 ilmakuvassa joten se on I-maailmansodan aikainen eikä siten liity II-maailmansodan ilmapuolustukseen.
Kuopalle saapuvassa käytävässä on
pieni tarkoitukseltaan oudoksi jäänyt, länsisivulle suuntautuva kolo. Onko ollut portaat?

141

S2

812
!

Kuoppa S2. Kaislikko korkealla kallioisella
mäellä on hauska näky. ⬇

!
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Eteläreunan käytävät.
Kehämuurilta S4 johtaa etelään yhdyskäytävä. Käytävä on sama kuin alussa
mainittu Aukiolta lähtevän saapumiskäytävän läntinen haara. Pian kehämuurin
alapuolella on portaat käytävän itäpuolen
kallion päälle ja niitä vastapäätä käytävähaara, joka johtaa solmukohdasta (S3) lounaaseen johtavalle taisteluvarustukselle.
⬅
Läntiseltä saapumiskäytävältä mäen laelle johtavien portaiden kolo käytävän kyljessä. Vaatisi lapiohommia jotta voisi todeta askelmien olevan
paikallaan.
Portaiden ja muutaman mutkan jälkeen
käytävä laskeutuu jyrkästi etelärinteen
puoliväliin ja kääntyy siinä itään kohti
alussa kuvaamaani saapumiskäytävää.
(kuva 144). Tämä ympyrän sulkeva käytävä on alhaalla korkeiden kalliolohkareiden välissä ja kivien täyttämä, osalta matkaa se on betonireunustainen. Matkaa kehämuurilta alas saapumiskäytävän päähän kertyy noin 80m.
Läntinen saapumiskäytävä mutkittelee rinteen
päällä syvänä ja pusikkoisena. Jonkinlaisen valokuvan saamiseksi pitäisi olla paikalla keväällä
lumien sulamisen jälkeen. ⬇
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⬅
Läntinen saapumiskäytävä on
saavuttanut mäen pääliosan.

⬋
Mäen eteläpuolella olevan aukion laidalta
lähtevän saapumiskäytävän läntinen haara
joka nousee suoraan kallion laelle.
⬇
Näkymä mäen päältä läntisen
saapumiskäytävän alkupäähän.

782

!144

786

!
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➡
Mäen laen eteläreunalla oleva
syvä yhdyskäytävä joka yhdistää saapumiskäytävän ja
läntiset varustukset.

Eteläreunan käytävästä erkanee
käytävä etelään joka ei johda
mihinkään, vaan päättyy vähi⬇︎ tellen täyttyneenä kivikasaan.

845

Suojalta S3 alkaa läntiset varustukset. Aluksi
käytävä lounaaseen. Se on pääosin ampumahautaa. Taustalla näkyy E-asema. ⬇︎

847
Läntiset varustukset.
Solmupisteen (S3) viimeinen käsittelemätön
käytävähaara lähtee louhittuna ja betonilla viimeisteltynä lounaaseen. Siinä tulee ensin mutkan jälkeen kaareva ampumahaudan osuus, jonka
keskivaiheilla on ammuskolo. Ampumahauta on
samaa tuttua tyyppiä, eli syvä käytävä yksi porras
ampumatasolle ja etuseinässä ura helpottamassa
nousua vallin päälle. Risujen raivausta tarvitsisi
tämäkin osuus.
!
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⬅
Läntisen varustuksen käytävä
koukkaa sisämaan kautta.
Siihen yhtyy saapumiskäytävältä alkava eteläreunaan
yhteys.

641
Jälleen tehdään sisämaan koukkaus johon yhtyy, etelärinnettä
alas johtavalta yhdyskäytävältä saapuva käytävä. Sisämaan koukkauksen jälkeen läntinen varustus jatkuu kaareva ja syvä ampumahauta jossa myös ammuskolo. Tämän kaaren keskivaiheilla on
matala U:n muotoinen asema (A4) johon nousemista helpottaa
kolme askelmaa. Matala potero on korkeudeltaan noin 70cm eikä
etureunasta sitäkään.

A4

! 150

151

⬋⬇⬆

Matala A-tyypin asema A4.

!
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⬅
C-tyypin asema C2
ja käytävän toisella
puolen portaat.

159
Seuraavan sisämaahan tapahtuvan koukkauksen jälkeen on rintamassa C-tyypin
asema (C2) joka on pohjoisrinteellä olevan
kaltainen. Lisäksi tämän tuliaseman ampuma-aukon reunoja vahvistaa sisäpuolella
pystyssä olevat ratakiskot, jotka yltävät lattialta noin 15cm aukon reunan yli. Bunkkerin
takana, käytävän toisella puolella on jyrkät
portaat.
C2 aseman vierestä jatkuvan ampumahaudan edessä on hiekkapenkkaa joka peittää näkymää ampumasektorilla. Penkkaa on
selvästi kaivettu ja sen takaa näyttäisi lähtevän ajoura länteen. Mitään tietä ei hyvän
alun jälkeen tuolta penkalta kuitenkaan
lähde. Komendantinpolun tykkitie ei kuitenkaan ole kaukana, vain noin 50m. Hetken
mietittyäni tajusin ettei tämän kallion laella
voi olla luonnostaan mitään hiekkakasoja.
Pieni vilkaisu ympäristöön kertoo, että olemme jääkauden paljaaksi silittämällä kalliolla,
josta kaikki irtomaa on ollut poissa, pienimpiä
rakoja myöten. Hiekat on täytynyt tuoda paikalle ja linnoitteisiin. Betoniinkin tarvitaan
hiekkaa. Päättelin hiekan saattavan olla ampumahautojen etupenkkaan tarkoitettua
maata. Aiemmin en ole asiaa miettinyt mutta
mäelle on todellakin tarvinnut rahdata hiekkaa koska sitä on monen ampumahaudan ja
tuliaseman edessä. Hiekan käyttöä etuvallissa puoltaa se ettei siihen osunut vihollisen
luoti kimpoile sattuman varaisesti.
!

C2

152

C2 nähtynä portaiden puolelta. ⬇

!
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Läntiset varustukset jatkuu kaarevana ampumahautana vielä toista kymmentä metriä kunnes
se päättyy tyhjän päälle (kuva 161). Kallio putoaa
nelisen metriä alas ja käytävän pohjaltakin on parin metrin pudotus. Käytävän pään alla oleva kalliokuoppa näyttää luonnon muovaamalta painanteelta joka muodoltaan sopisi vaikka suojahuoneen
kuopaksi. Miksi käytävä päättyy avonaisena kallion
seinälle?
Onko käytävän päätyyn ollut tarkoitus rakentaa
jotain, jonka päälle käytävä olisi jatkunut? Paikalta
ei ole kuin hieman toista kymmentä metriä siihen
aiemmin kuvattuun käytävään joka päättyy arvoituksellisesti kivenlohkareita sisältävään kasaan.
Onko ollut tarkoitus rakentaa jotain näiden paikkojen välille? Mielekästä vastausta en paikanpäällä
keksinyt. Mäen eteläinen rinne on vailla taisteluasemia joten voisi olettaa näiden keskeneräisyyksien jotenkin liittyvä asiaan. Pitää vielä käydä paikalla katselemassa löytyisikö jotain mikä aiemmin
on jäänyt havaitsematta.

838
⬆ Länsilaidan kaarevaa ampumahautaa.
⬇ Käytävän pääty. Edessä 2-4m pudotusta.

!
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⬇
Länsilaidan käytävä päättyy oudosti tyhjän päälle.
Onko tähän ollut tarkoitus rakentaa jotain.

161
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Yksinäinen ampumahauta.
Edellisen käytävän päästä ja kuopalta hiukan
matkaa länteen alkaa ampumahauta (kuva 157)
vailla yhteyttä aiemmin kuvailtuihin käytäviin. Käytävän etureuna on pengerretty pienen kalliojyrkänteen päälle. Käytävä on kokonaisuudessaan betonista. Syvä käytävä jo sta askelma ampumatasanteelle ja askelura etuseinässä. Ampumahaudassa on yksi aiempien kaltainen C-tyypin bunkkeri C3 (kuva 175). Sen jälkeen koukkaus sisämaan puolelle ja vielä pieni pätkä kaarevaa ampumahautaa (kuva 163). Tämäkin käytävä päättyy
tyhjän päälle mutta nyt alla on yksi linnoitteiden
erikoisimmista ja suurimmista tuliasemista (E2).
Hyvässä kunnossa oleva erillinen käytävä. Vielä
⬅ alkukesästä 1994 puiden valtaamana.

⬋

157

Ampumahautaa ja kattamaton C-tyypin asema
C3. Puusto raivattu kesän 1994 aikana.
Tämän erillisen käytävän loppu osa on tyylikkäästi tehty kaareva ampumahauta. Alhaalla päädyn
takana pilkistää jo suuri kivääriasema (E2). Onko
käytävästä ollut jonkinlainen yhteys alas? ⬇
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Ala-asema.
Ala-aseman sanallinen kuvaus on vaikeaa mutta yritetään. Kohde on Komendantintien uuden linjauksen kyljessä.
Rakennelma on ollut hirsinen sekä sisä
että osin ulkopuolelta. Välitila on täytetty
betonilla ja kivillä. Jäljellä on enää tämä
betoninen täyte jonka kyljissä olevat hirsien jättämät kaarevat urat antavat seinille
erikoisen ilmeen. Tuliaseman etuseinässä
on 4 pienempää aukkoa seisaalta tapahtuvaa kivääriammuntaa varten ja yksi matalammalla oleva leveä aukko, konetuliasetta varten.

⬈
➡
Suuri kivääriasema
(E2).
Ampuma-aukot on
E-aseman tyyppisiä
mutta E-asemissa ei
aukkojen päällä ole
ollut betonikantta.
Persoonallinen ja
ainutlaatuinen kohde.

!
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⬉

172

Ala-aseman hirsiseinien ympärille ja
väliin on valettu betonia. Komeasti on
hirsien jäljet näkyvissä.
Minkälainen hirsirakennelma on ollut
tässä aseman länsipäässä. Jäljellä vain
betoniset pylväät.

⬋

166
Ampumapaikat on yhdessä noin 9x2.5m kokoisessa huoneessa jossa on todennäköisesti
ollut hirsinen väliseinä kivääri ja konekivääripaikan välillä. Ampumapaikkojen vieressä olevat
"eteistilat" on joko jääneet keskeneräisiksi tai ne on olleet suurimmilta osin hirsirakenteisia.
Jäljellä olevista osista voi erottaa yhden 2.5x4m kokoisen huoneen, muuten betonipaadet
seisovat metsän keskellä orvon näköisinä. Vain ampumasuunnan puoleinen seinä on täytetty
maalla, muualla ei ole merkkejä täytöistä eikä kaivamisesta. Kattoa ei ole rakennelmalla ollut
ellei sitten hirsistä joka myöhemmin olisi korjattu pois. Kuvat kertokoon sitten lisää ja jollei asia
silläkään selviä niin menkää katsomaan. Paikalle pääsee kävellen tai pyöräillen, eikä tarvitse
lainkaan kiivetä tai metsässä rämpiä. Bunkkeri on aivan Komendantintien kupeessa niin lähellä,
että valaisintolpan tukivaijeri on kiinnitetty varustuksen betoniseinään. Seinää on kaikkiaan noin
35m ja sen korkeutta on kaikkialla näkyvissä lähes kaksi metriä.
!
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⬅
Etuseinän
ampuma-aukot.
Onko asema ollut
katetu. Mitään
varmoja merkkejä
tästä en havainnut.

165
AUKIO JA LUOLA LU1
Komendantintien ja mäen väliseltä aukealta ei juurikaan löydy merkkejä linnoitteista. Aluetta on tasattu tai raivattu ja siellä on
ollut jotain varastointia sekä mahdollisesti
aikaisemmin mainittu romaanileiri. Alussa
kuvatun sisääntulokäytävän itäpuolella on
alarinteessä paikka joka näyttää lastausrampilta. Tämän "rampin" reunalla on
maassa kaksi "betoniporsasta" joiden yläpinnassa on ruostuneet pultit tartuntaa varten. Paikalla on voinut olla joku nostin tai
masto, se tuskin kuitenkaan liittyi linnoitteisiin. Komendantintieltä erkanee muutama
ajouralta vaikuttava väylä kohti mäkeä.
Yksi tulee risteykseltä kohti saapumiskäytävää ja sen vieressä ylös kulkevaa tietä.
Toinen tie lähtee selkeänä Komendantintien varsinaiselta uralta suorana luolalle
LU1 joka on etelärinteen juurella (kuva
169). Tältä luolan tieltä poikkeaa nykyinen
Komendantintien väylä, joka kulkee edellä
kuvatun ison betonituliaseman ohi.

⬅
Luolan LU1 sisäänkäynti nähtynä kalliolta
luolan päältä. Kuvassa näkyy hyvin luolan
itäpuoliselle ovella johtava tieura.
! 169
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Etelärinteen luola (LU1) on kaksiovinen,
tai tarkemmin sen yhdelle ovelle pääsee
lyhyen, poikittain olevan katetun käytävän
molemmista päistä. Synkkä pimeys tuli
vastaan heti luolan ovella (vuonna 1994)
enkä siis mennyt sisälle könyämään ja
kompastelemaan. Tämän luolan seinissä
sotkin edellisenä kesänä takkini nokeen
niin, että pyykkikori sai täytettä ja kissa
haisteli kotona paikkoja pitkään. Nokisen
luolan eteisen lattia oli tuolloin täytetty
lehtinipuilla. Alue-uutisten jakaja on selviytynyt taakastaan kätevästi raahaamalla
jakamattomat lehdet tänne. Joku nuotion
ystävä on sitten taas käyttänyt hyväkseen
tätä materiaalia ja pitänyt peremmällä tulta. En kuitenkaan ymmärrä kuinka täällä
luolassa on voinut savun seassa oleskella
eihän täällä ole muuta savun poistumisreittiä kuin ovi.

⬉
Luolan LU1 idän puoleinen sisäänkäynti.
Mikään ei ole muuttunut 30-vuoden aikana.
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⬋
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Luolan LU1 eteinen on kooltaan noin
3x3m ja sen takana oleva varsinainen luola
noin 3x10m (museoviraston luettelossa
koko luolan ala on 45m2). Oven edustan
käytävän ja eteisen katto on betonia. Itse
luolan katosta ei muistikuvaa. Molemmat
ovet ovat vielä paikallaan (2022). Käytävältä eteiseen johtava ovi ei aukea kunnolla ellei lattian rojuja raivaa.
Luolaan pääsee hyvin sen itäiselle aukolle tulevaa tietä pitkin kun taasen läntiseltä aukolta lähtevä käytävä on varsin
keskeneräinen. Alussa se on syvä mutta
muuttuu pian kiviseksi ja pikemmin ojaksi
kuin ihmiselle tarkoitetuksi kulkureitiksi,
liekö tarkoitettukin ojaksi.

⬉
Luolan LU1 etukäytävä ja eteisen ovi.
Kurkistus ja valokuvaus eteiseen.
⬇
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⬅
Pieni pätkä yhdyskäytävää
Komendantintien
eteläpuolella. Mutta ollaanko
jo tukikodan XXVIII:22
puolella.

⬋
Vuoden 1979 inventoinnin
kartta.
⬇
Komendantintien
alkuperäinen sijainti.

170
Vanha Komendantintien väylä eli tykkitie eli
nykyiseltä nimeltään Vanha patteritie on muuttanut
sijaintiaan alkuperäisestä. Alunperin tie kulki nykyisten
kerrostalojen tonttien alueella. Tämän vanhan tieuran ja
uuden väylän väliin jäi pieni kuusinen metsäsaareke
joka oli juuri (v.1994) raivattu risuista siihen kuntoon,
että paikalla olevasta käytävän pätkästä pystyi
ottamaan valokuvan (kuva 170). Käytävä oli maahan
kaivettua huonokuntoista yhdyskäytävää. Sitä oli
tuolloin jäljellä vain noin 20m johon sisältyy kaksi
terävää mutkaa ja toiseen niistä liittyvä kolo, joka lienee
portaan paikka. Käytävä päättyy silloisen aidan vierelle.
Näiltä tienoin on lähteneet ne mahdolliset väylät jotka
ovat yltäneet lähes Turuntielle asti (XXVIII:22 ja 21).
Vanhoista ilmakuvista voi vielä hahmottaa joitakin
rakennusten alle jääneitä käytävän pätkiä.

!
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Tykkiteiden risteys
mäen eteläpuolen
aukion laidalla.
⬅

168
LOPPUKOMMENTIT.
Pitkään olin säästellyt tämän mäen kiertämistä ja muistiinpanojen tekemistä 1990-luvun alussa.
Mäen varustukset tiesin laajoiksi ja monipuolisiksi joten halusin tehdä kierroksen hyvällä ajalla ja
muista kohteista kokemusta saaneena. Odottelu kannatti myös sen takia, että Espoon puisto-osasto
ehti käydä harventamassa metsää ja oli korjannut jopa risutkin pois alueelta (1994). Mäellä olen
poikennut tuon jälkeen muutamia kertoja. Useammin eteläreunan E2-asemalla ja luolalla L1, ne kun
sattuvat olemaan ulkoilutien varrella. Uuden “Inventoinnin” tein sitten lokakuun puolella 2022.
Kohde on laaja mutta yhtenäinen. Vain eteläpuolelta mäkeä on kadonnut linnoitteiden jälkiä.
Pohjois- ja länsireunojen varustukset on erittäin hyvässä kunnossa ja siistejä. Koillinen
maavallikäytävä pyöristyy ja täyttyy pikkuhiljaa kulutuksen mukana niin kuin kaikki vahvistamattomat
käytävät. Mäen päällä ja etelärinteellä on havaittavissa selvää keskeneräisyyttä. Luolat on paikan
helmiä vaikkakin ne on törkyisiä, mutta kuitenkin hyvässä kunnossa.
Mitään erikoisen suuria ihmeellisyyksiä ei mäki tarjonnut mutta muutamia oivalluksia sain paikkaa
kierrellessä. Aiemmin en juurikaan ole kiinnittänyt huomiota rakenteisiin ja rakentamisen aikaiseen
toimintaan, olen nähnyt vain valmiita tai keskeneräisiä linnoitteita. Ympäristöä tulee kierrellä hieman
käytävien ympäristöstäkin jotta löytyisi hiekkakasat, kuopat, louhokset ja muut varsinaisiin
varustuksiin kuulumattomat jäljet linnoitustöistä.
Alueen rakenteet on yhtenäisiä, esim. louhitut käytävät on systemaattisesti vain alaosasta
betonoituja ja sieltäkin vain tarvittavin osin, ampumahaudat on kaikki samaa tyyppiä. Yhtenäisen
käytäväverkon vastapainoksi on tuliasemien valikoima laaja. Salmiakkiasemia (E-tyyppi) 1kpl,
kusiputkabunkkereita (C tyyppi) 3kpl, matalia poteroita (A tyyppi matala) 2kpl ja
hevosenkenkäbunkkereita (A tyyppi syvä) 2kpl. (tyypit on museoviraston suojeluluettelosta 2/79
mutta en ole aivan samaa mieltä kyseisen jaotuksen kanssa samoin kuin siinä esitetyt kuvaukset
tuliasemista kaipaisivat tarkentamista). Ala-asema (E2) on siinä määrin erikoinen, ettei sitä voi
sijoittaa mihinkään tyyppiin vaikka se E-tyyppiä hieman muistuttaa.
Jos "maallikolle" pitäisi esitellä linnoitteita niin, tämä tukikohdan osa olisi erittäin harkinnan
arvoinen kohde. Monipuoliset taisteluasema, luolat ja ympäröivät tykkitiet tarjoavat näyttävän osan
linnoiteketjun luoteisesta osuudesta.
Mikko Hakala 27.10.2022
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