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Vallitukset
16.04.2022

MÄKKYLÄ RUUTIKELLARINTIE
(Puustellinpuisto tai Puustellinmäki)
TUKIKOHTA XXVIII:23
Sijainti. Espoon Mäkkylässä Puustellinmäellä, Turuntien ja Kehä-1 välissä. Mäkkylän
puistotien länsipuolella. Varustukset kiertää Ruutikellarintien pohjoispään.

Museovirasto
Tukikohta XXVIII:23. Museoviraston sivulla www.kyppi.fi mainitaan mm. taistelu- ja
yhdyshautoja sekä kolme E-tyypin kivääriasemaa (1979 inventoinnissa 2kpl), kallioon louhittu
kuoppa suurikokoista tuliasemaa varten sekä kolme muuta kuoppaa. Lisäksi mainitaan
länsipuolella kulkeva suurikokoisen ojan ja piikkilankojen käyttö mahdollisena esteenä.

Muistiinpanot
- Olemassa olevan käytäväverkoston kuvauksen olen kirjoittanut paikalla käyntien aikana
tehdyistä muistiinpanoista 18.4.1992 ja 20.3.1994.
- Lisäyksiä havaintoihin 30.5.1994, 26.12.1994, 28.9.1995.
- Valokuvattu 1.12.1990, 18.4.1992, 20.3.1994 ja 26.12.1994
- Tekstiä olen tarkentanut ja korjaillut 2022.
- Kuvatekstit alkuvuodesta 2022

Inventoinnit
1973, 1979 ja 1930–luvun kartat.
Museoviraston toimeksiannosta on
K–E. Löfgren tehnyt inventointitutkimuksen 1973 ja tarkistetun inventoinnin 1979. Vuoden 1979 inventoinnin
yhteydessä piirretyssä kartassa on
käytäväverkosto piirretty jokseenkin
tarkasti vuoden 1993 tilanteen mukaan
ottaen huomioon kartan mittakaavan.
Mielenkiintoista piirroksessa on Mäkkylän puistotien laitaan päättyvien käytävien yhdistäminen. Onko tien alle todella jäänyt käytävät yhdistävän osa? Lähin tykkitie on puistotien toisella puolella joten ainakin saapuminen linnoitteelle on ollut tältä suunnalta. Tällä kohdin
ei tuliasemia ole kallion laella, joten
sopisi hyvin, että mäen koillisen torjuntasuunnan varustus olisi ollut alempana
rinteessä nykyisen tien paikkeilla.

Tukikohdan XXVIII osat Espoon Kaupungin teknisen
keskuksen inventoinnin mukaan. Sirkku Laine 1998.
︎⬆
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1932

1973 inventointikartassa on käytävät piirretty
Mäkkylän puistotien väärälle puolelle, mutta
käytävät on hyvin yhdenmukaisia vuoden 1932
karttaan nähden. 1979 inventointikartasta on jo
poistettu paikalla olleiden amakotitalojen alle
jääneet käytävät. (Kartta-analyysi 04.04.2022)

1973

1973 kartassa on muutama merkintä, jotka liittyvät lähinnä viereisiin tukikohdan osiin. Ruutukellarintien päädyn lounaispuolella
olevan näkövammaisten ammattikoulun rakennusten paikalle on piirretty muutamia
käytävä verkoston osia joita ei esitetä 1979
inventointikartassa. Näistä käytävistä erikseen kyseisten XXVIII 24-28 tukikohdan
osien yhteydessä. Nuo 24-28 on eri kartoissa ja inventoinneissa numeroitu ja piirretty
eri tavoin. Paikalta olen löytänyt vain Sotilasvirkatalon luoteispuolen varustukset. Virkatalo paloi 1990-luvun lopulla ja paikalle
nousi uusi oppilaitos 2020. Nuo 1994 löytämäni varustukset pitäisi vielä olla tallella
1979
metsän puolella.
1930–luvun kartan mukaan on mäen itä– ja länsilaitaa yhdistänyt käytävä, joka olisi kulkenut Ruutikellarintien päädyssä olevan kääntöpaikan kohdalta. Samoin olisi Ruutikellarintien päädyn ylittänyt käytävä yhdistäen koillis- ja eteläosat. Paikalla käyntieni havainnot tukevat näitä käytäviä, mutta ei vahvista niiden olemassaoloa. Näiden yhdyskäytävien olemassaoloa puolustaa yleinen tapa tehdä käytäväverkosto mäen ympäri. (Ilmakuvat vahvistaa
nämä yhdistävät käytävät).

Esipuhe
Mäkkylän alueen linnoitteet ovat pääsääntöisesti säilyneet hyvin meidän päiviin asti lähinnä “syrjäisen” sijaintinsa ansiosta. Linnoitteiden varustukset on rakennettu pääosin kallioisten mäkien laelle ja jyrkille luoteisrinteille. Aiempi omakotitaloasutus on karttanut näitä karuja
ja vaikeasti rakennettavia kallioita. Nykyinen tehokas kerrostalorakentaminen muokkaa tontteja louhintoineen ja paikoitusalueineen niin paljon ettei luonnollista maanpintaa jää jäljelle.
Ruutikellarintien tukikohdan onni on siinä, ettei tonttimaa ulotu mäen rinteille vaan rajautuu
tasaiselle mäen yläosalle, jonne on vähemmän linnoitteita rakennettu.
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Itäreuna
Komendantintie saapuu idästä, Helsingin suunnasta Mäkkylänkallioiden eteläpuolitse
päättyen Mäkkylän puistotien alle. Tältä tykkitieltä on ollut yhteys Ruutikellarin mäelle, vaan
väliinpä on tehty Mäkkylän puistotie jonka alle nämä yhteydet ovat jääneet. Tien alle ei todennäköisesti ole jäänyt kovinkaan paljoa linnoitteita, mutta jotain kuitenkin. Tien laidassa
olevista varustuksista itäisin on suojahuo-neen kuoppa S1. Paikalla ollut rakentamaton
kuoppa on jäänyt osittain paikalle rakennetun kerrostalon alle. Loput kuopasta on ilmeisimmin täytetty rakentamisen jälkeen. Kuopalle mahdollisesti johtanutta yhdyskäytävää voi vielä
etsiä kadun reunasta.

S1 tontin puolelta
(etelästä) nähtynä
ennen pintamaiden
poistoa. ➡

63
Suojahuoneen S1 kuoppa ennen kallion louhintaa 1994 (Kuvat 63 ja 105). Kuopan koon ja sijainnin
perusteella tähän on ilmeisesti ollu tarkoitus rakentaa se suuri suoja mikä usein on muidenkin mäkien
takana. Kuoppa oli osittain täytettynä jo omakotitalo asutuksen aikoihin. Täytön raja näkyy vihreänä
sammaleena. Kooltaan kuoppa oli 6x4 metriä ja syvyyttä 3m.
S1 Mäkkylän
puistotien puolelta
(lännestä) nähtynä
pintamaiden poiston
jälkeen. ➡

105
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Ruutikellarintie 9
rakennuksen
pohjoisnurkka on
nykyään tuon
ampumhaudan
reunan päällä
olevan punaisen
läikän kohdilla. ➡

104
Mäkkylän puistotien viertä kulkevalta jalkakäytävältä erkanee kolme käytävää, joista ylin noin
100m Komendantintien nykyisen tieuran ja puistotien risteyksestä. Tämä ylin käytävä on
osittain täyttynyt yhdyskäytävä, joka tekee pari mutkaa ennen syvähköä ampumahaudan pätkää, joka ammuspoteroineen oli aika hyvässä kunnossa ennen tonttien rakentamista. (Kuvat
104, 65 ja 86). Ampumahaudan päästä nousi muotopuolet portaat ylätasanteelle kivilouhoskuopan vierelle. Kivilouhoskuoppa voi olla keskeneräinen suojahuoneiden kuoppa, todennäköisesti myöhempää perua. Tuolla kohdin oli yksi neljästä mäellä olleista rintamamiestaloista.
Samainen ampumahauta kuin kuvassa 104 mutta toisesta suunnasta ja ennen maaston
raivaamista. ⬇

⬊

65

86
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Keskiosat

Ruutikellarintien luoteispään ja Mäkkylän puistotien
välissä on ollut 4 taloa, joista
viimeinen purettiin Puistotien
risteyksen tuntumasta vuoden
1991 aikana. Näiden omakotitalojen perustuksia pihamuureja sekä tasoituksia oli koko
ylätasanteella eikä näin ollen
voinut varmasti sanoa mikä
kivikasa tai kuoppa oli linnoitteita ja mikä taasen uudempaa rakentamista.
(95) ⬈
Ylätasanne ennen pintamaan
poistoa. Rintamamiestalojen
jäljiltä tasattua ja ruohikoittunutta maastoa. Linjapukin takana
pilkottaa vallihautaan hylättyjä
autonromuja.

95

(107) Yläkäytävältä mäen päälletulevan käytävän haara. Liki
samoilta kohdin kuin edellinen
kuva, mutta toiseen suuntaan
pintamaan poistamisen jälkeen.
➡
Aiemmin kuvailemastani
kivilouhoskuopasta on johtanut yhdyskäytävä luoteeseen. 107
Se alkaa näkyä ensin risupuurivinä, sitten painanteena ja
lopuksi melkein täyttyneenä
käytävänä. Käytävä on täytetty pieneltä matkaa kokonaan
ylitse pääsemisen helpottamiseksi. Tämän täytön toisella
puolella juoksuhauta onkin jo
sitten lähes pohjaan asti
näkyvissä juuri sopivasti käytävänhaaran kohdalla (kuva
107). Pienen matkan päässä
kulkevassa “yläkäytävässä” on
kaksi autonromua ruostuneena kumollaan. Sama juttu
täällä niin kuin muuallakin; mihin autolla pääsee sinne voi
myös tuoda jätteitä autolla tai 50
jäteautoja (kuva 50).
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Pohjoisreuna
Yläkäytäväksi nimeämäni ampumahauta
on melko hyvässä kunnossa ja päättyy Mäkkylänpuistotien laidassa olevaan louhoskuoppaan (S2) (kuva 66), joka lienee tarkoitettu katettavaksi tuliasemaksi vai suojahuoneeksi. Kuoppa on louhittu potero ja vain sen
takareunassa on betoninen seinä.
Samanlainen “eteinen” (S3) (kuva 67) on
hieman alempana ja niin ikään jalkakäytävän
reunassa.

66

51
⬆ (51) Tonttimaan ja Mäkkylän puistotien
välillä olevassa metsässä on jäljellä hyväkuntoista käytäväverkkoa “Yläkäytävä”.

⬈ (66) Yläkäytävä päättyy Mäkkylän puisto-

tien laidassa olevaan louhittuun kuoppaan (S2).
Ilmeisesti rakentamatta jäänyt suojahuone tai tuliaseman paikka.
➡ (67) Alakäytävän kuoppa (S3) tuossa
tolpan edessä. Suoja tai tuliasema. Melkeimpä
veikkaisin tuliasemaa.

67
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Kohteesta S3 lähtee ylös väylä, jonka länsipuolelle jää tuliasema (E-tyypin salmiakkiasema T1), jonka kunto ei ole kehuttava.
Yläkäytävään yhdyttyään tämä reitti kääntyy
rinteen reunaa myötäillen länteen kohti kallion kärkeä. Kallion kärjen alle pohjoisrinteelle
jää toinen hieman parempikuntoinen salmiakkituliasema (T2), jonka edessä olevasta
maastosta havaitsee raivatun ampumasektorin reunan.

68
⬆
Tuliasema (T1). Salmiakkiasema eli (E-tyyppi). Se
oli huonossa kunnossa jo 1994. Säästöbetonia on
käytetty todella säästeliäästi.
⬇

69

Salmiakkiaseman kaavio: Tuliasemat on
olleet hirsirunkoisia ja ulkopuolelta betoni ja
kivivahvisteisia. Hirsistä ei ole jäljellä kuin
kuviot seinämissä ja hirsien päiden kolot
etuseinässä. Salmiakkituliasemat (suojeluluettelon E-tyyppi) on ollut tarkoitus kattaa
mutta ainakaan betonisia katteen kappaleita ei alueen tuliasemien pohjilta löytynyt.
Mahdollinen hirsikate kuten seinienkin hirret
ovat lahonnut tai viety jälkeenpäin muualle
esim polttopuuksi. Salmiakkiaseman nimityksen olen antanut ampumapaikkojen
välissä olevien betonikorokkeiden mukaan.
Suojeluluettelossa mainitaan näitä E-tyypin
asemia olevan koko linnoitusalueella vain 4.
Itse olen löytänyt Mäkkylän alueelta
useampia mutta kuitenkin nämä Ruutikellarintien 2 kivääriasemaa ovat eräänlaisia
harvinaisuuksia. ⬇
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56
⬆
Tuliaseman (T2) betonivahvistuksissa näkyy hirsirakenteen jäljet. Ampumasektoria on
raivattu ja sen vasenta laita näkyy selvästi maastossa. ⬇

⬋

70

71
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Vuosien 1990-1995 aikana tein havaintojen ja valokuvien perusteella kohteesta kartan. Merkitsin karttaan näkyviin jääneet varustukset, peittyneet ja tuhoutuneet varustukset sekä mahdolliset linnoitteiden
osat. Espoon inventoinneista en ole löytänyt varustuksien osien numerointeja joten merkitsin ne itse.
S1-S5 = suojahuoneiksi tulkitsemani rakenteet. T1-T5 = havaitsemiani tuliasemia. Teksteissä ja kuvien yhteydessä olen käyttänyt näitä numerointeja.
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52

87

Kallion kärki
Kallion kärjessä oli syvähkö, louhittu betonivahvisteinen käytävä sekä kaareva, ampumakorokkeella varustettu ampumahauta jossa ammuskomero. Nämä linnoitteiden osat olivat hyvin näkyvillä vielä ennen kerrostalojen rakentamista mutta täyttyivät Ruutikellarintie
11 kerrostalon rakentamisen yhteydessä. Rakentaminen ei ulottunut kuvissa näkyvien käytävien päälle, joten ne lienevät siellä vieläkin, mutta siis peitettyinä. Taempana rakennuksen kohdalla olleet linnoitteiden osa tietenkin menetettiin.

⬆︎ Sivun kuvien sijainti suhteessa Ruutikellarintie 11
kerrostaloon.

108
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57

74

⬉⬈
⬋

73

Tuliasema T3 on todennäköisesti Etyypin tuliasema eli "salmiakkibunkkeri" vaikka etuseinän päällä ei olekkaan
salmiakin mallisia korokkeita ampumaaukkojen välissä. Muuten malli ja
rakenteet on hyvin samanlaisia kuin tuliasemissa T1 ja T2.

Kallion kärjen länsipuolella rinteessä
alempana on suojahuone tai keskeneräinen
tuliasema (todennäköisesti E–tyyppi eli salmiakkiasema T3). Eivät ole rakentajat tähänkään kohteeseen betonia tuhlailleet,
koska kivet näkyvät niin selvästi. Bunkkeri
on kuusten keskellä synkässä paikassa ja
sen käyttötarkoitus jää hiukan epäselväksi,
koska ei siinä ole ampuma-aukkoja eikä sitä
ole yritetty kattaa. Malli ja sijainti kyllä viittaa
tuliasemaan. Asamaan on tullut käytävä
nykyisen Ruutikellarintie 11 rakennuksen
länsipään keskivaiheilta.
Tämän tuliaseman eteläpuolella oleva
painanne näyttäisi täyttyneeltä käytävältä
joka johtaisi poispäin mäeltä.
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100

⬋⬆
Länsireunan käytävästä oli vielä 1994
jäljellä pieni pätkä Ruutikellarintien
päädystä Postipuun kouluille laskeutuvan
viemärilinjanpolun ja tonttimaan välillä.
Länsireuna

120

Ruutikellarintien päästä kulkee kävelypolku länteen rinteeltä alas. Sen kohdalla kulkee kaivoista päätellen viemärilinja. Rinteen reunalta on tämä kaivanto raivannut tieltään pätkän linnoitteita ja kaivuumaat täyttäneet jäljelle
jääneitä osia. Tämän viemärilinjanpolun ja kallion kärjen välinen osuus
on hieman epämääräinen, koska paikalla olleesta omakotitaloista on jäänyt
muistoja. On betonisokkelia, muutama
kaivo (näyttävät kaivoilta vaan onkohan täällä mäellä ollut vettä), kivipenkkaa, marjapuskaa, isompi kaivanto
(S4) talon vieressä sekä portaikko.
Näkyvät linnoitteet, siis ne jotka linnoitteiksi tunnistaa, supistuvat viemärilinjan vieressä olevaan osin täyttyneeseen kaarevaan ampumahautaan (kuvat
100 ja 120).
(Katso lisäys 26.12.1994. Sivu 17)
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Lounaisreuna

Viemärilinjasta etelään on röykkiö kiviä
ja lohkareita, joiden alta käytävä tulee
näkyviin. Melkein heti on oikealla puolella
huonokuntoinen tuliasema (T4). Käytävä
jatkuu vielä parikymmentä metriä muutamalla mutkalla ja ampumahaudan pätkällä.
Ennen seuraavaa linnoitteen osaa on
pieni kannas ehjää kalliota, liekö hommat
jääneet kesken, kuten seuraavassa käytävässä. Seuraava käytävä on nimittäin
aika suuri louhinta käytäväksi, mutta pieni
kalliosuojaksi. Joka tapauksessa tämän
kaivannon päähän lienee ajateltu tuliasemaa (T5), koska on tuota edustaakin jonkun verran raivattu. Kallioinen kaivanto
muuttuu ylempänä betoniseinämäiseksi ja
hieman matalammaksi yhdyskäytäväksi,
joka täyttyy koko ajan maa-aineksista. Lopussa on vielä käytävän haara, josta
lähtevä toinen käytävä on lyhyt ja täyttynyt, sisämaahan suuntautuva tumppi
jonka päässä on nätisti sivulle kaareutuvat
kyljet. Toinen käytävä suuntaa Ruutikellarintielle pääsemättä kuitenkaan sinne asti,
vaan jää kivilohkareiden alle. Kivilohkareet
on peräisin Ruutikellarintien päädyn tasaamisesta kadun rakentamisen yhteydessä. Lohkareitten vierellä on kallion kyljessä kohta, joka voisi olla suojahuoneen
paikka.

53

75
⬆ Lounaisnurkan käytävät on jääneet puiston
⬇ puolelle joten löytynevät vieläkin.
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77

76

⬆ Etelälaidan käytävää kohti Ruutikellarintietä.

⬆ Ruutikellarintien läheisyydessä käytävät
täyttyy

Loppukommentit 1994
Yllättävän laajaksi osoittautui
tämäkin kohde. Alueen jäljellä oleva linnoitus on hieman epäyhtenäinen ja osiin pirstoutunut eikä tuleva rakentaminenkaan aluetta yhdistä, jos ei suuremmin aiheuta
lisää tuhoa näkyvissä olevissa linnoitteissa. Kovin paljoa ei itse
tonttimailla ole näkyviin jääneitä
rakenteita, kallion kärkeä lukuun
ottamatta. Paikalla olleet pientalot
pihoineen on peittäneet loput. Alue
vaikuttaa hieman normaalia keskeneräisemmältä, varsinkin lounaisreunan kaivanto ja Mäkkylän
puistotien viereiset suojahuonekuopat. Salmiakki ampumapaikat
(E- tyyppi) ovat mukavaa vaihtelua
ja jokseenkin harvinaisia.

54
︎⬆ Ison kaivannon (Suojahuone S4) paikka portaiden vasemmalla puolella, koivun kohdilla. Portaiden takana omakotitalon
kellarin perustuksia. Kuva viemärilinjanpolulta.
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Lisäys 30.5.1994
Uusi rakentaminen sotkee aina aikaisemmat
rakennusten jäljet. Käydessäni katsomassa tulevan Ruutikellarintie 11 rakennuksen paikkaa, havaitsin kallion kärjen ja viemärilinjan-polun välisessä maastossa uusia asioita. Länsi-rinteestä
nousee pahasti täyttynyt käytävä ylös kohti ison
kaivannon S4 eteläpäätä. Käytävä katoaa tontilla
olevan pengerryksen läheisyydessä. Marjapuskia
varten tehdyllä pengerryksellä on saatu piha-aluetta tasaisemmaksi ja samalla on peitetty yhteys
viemärilinjan ja kallion kärjen välillä.
Pitäisi olla paikalla kun uusi rakentaminen alkaa ja tulevan talon kellarikerrosta varten aletaan
maata kaivaa. Vanhojen pihapenkkojen alle jääneet käytävät tulevat hetkeksi näkyviin kunnes
taas katoavat kaivinkoneen kauhassa täytemaaksi jonnekin.
︎⬅

101
Kuvan 101 kellarin sijainti

Ison Kaivannon (suojahuone S4) takana ollut omakotitalon kellari.
Ilmakuva vuodelta 1943. Sen päälle olen tuonut Espoon kantakartasta tontin rajat, kadut sekä paikalle
rakennetut kerrostalot. Ilmakuva on ajalta ennen paikalla olleita omakotitaloja joten siinä ei ole peittyneitä linnoitteiden käytäviä.
︎⬇
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Iso kaivanto S4. Mitä tässä on ollut? Paikalla olleen kallioon louhitun kuopan alkuperää tai kaivamisen ajankohtaa en ole pystynyt ilmakuvista tai paikalta ottamieni kuvien perusteella varmentamaan.
Kuvassa näkyy betonisia rakenteita jotka on paikalla olleen omakotitalon kellarin seiniä (Vertaa kuva
101). Onko tämä kuoppa kaivettu saman aikaisesti kuin tuo kellari? Vai onko tämä kuoppa linnoitamisen aikainen, keskeneräiseksi jäänyt suojahuone.

103

116
Taustalla näkyy kallion kärjen käytäviä (katso sivu 10). T4 on kuvan oikeassa laidassa kallioporan
kohdilla. Kuvan keskivaiheilla olevan louhoksen alla on peittyneenä kallion kärjen ja viemärilinjanpolun välistä taisteluhautaa.
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Toinen uusi havainto oli “yläkäytävältä” kivilouhoskuopalle johtavan juoksuhaudan haarautuman jatkuminen täysin täytettynä kohti paikalla olevia talon perustusten jäänteitä.
Hain katseella jotain syytä tälle lyhyelle käytävätumpille. Onko paikalla ollut portaat vai
mahdollisesti suojahuone? Ei löytynyt tukea kumpaisellekaan. Maassa olleella rautatangolla maata sohiessa löytyi käytävän reunaa jonkin matkaa kohti länttä. Tästä on voinut hyvinkin kulkea oikopolku kallion kärjen ohi. Mutta päälle rakennettu omakotitalo perustuksineen ja kellareineen on sotkenut paikan. Paikassa johon nykyään käytävä päättyy on ollut
vanhan asemakaavakartan mukaan talousrakennus (vaja, puusee tai joku vastaava). Lisäsyy olla paikalla kun maansiirtotyöt alkaa.

OIKOPOLKU. Tonttimaan puolelta paljastui pintamaan poistamisen jälkeen oikopolku joka ohitti
kallion kärjen tuliasemat. Oikopolun varrella oli selkeästi suojahuoneeksi tarkoitettu kaivanto S5.
Myös kavannon S4 suuntaan oli yhdyskäytävä nähtävillä. Punaisilla palloilla merkitty ilmakuvissa
näkyviä käytäviä joita ei paikanpäällä 1994 voinut havaita.
Lisäys 26.12.1994
Joulukinkkua sulatellakseni ja uteliaisuudesta päätin pyöräillä tontille. Jo kaukaa huomasin, että puut on kaadettu ja maata pengottu. Osuin paikalle ihan nappiin (kerrankin).
Ruutikellarintie 9. ja 11. tonteilta on kuorittu pintamaa pois mutta louhimista ei ole ehditty
aloittaa vaikka pora on jo rei'ittänyt kallion. Mitään lisäviitteitä Ruutikellarintien päädyn ylittävästä, itä- ja länsilaidat yhdistävästä käytävästä ei ole (käytävä löytyi 2022, kun ilmakuvat tuli nettiin katsottavaksi). Ei myöskään näkynyt selvennystä kivilouhoskuoppaa, kallion
kärjen suunnasta lähestyvästä käytävästä.
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Pintamaan poistamisen jälkeen paljastui
Ruutikellarintie 11 tontilta käytävä joka
kulkee tontin halki. Kuva lounaasta koilliseen. Räjäytyksiä varten ei tässä päässä ole
kallioon porattu reikiä. Voisi siis olettaa
tulevan rakennuksen perustusten tulevan
suoraan kallion päälle ja käytävän jäävän
︎ sellaisenaan rakennuksen alle.
⬅
Jos ei Ruutikellarintie 9. tontilta
löytynyt mitään uutta niin sitä vastoin
11. oli täynnä linnoitteiden jäännöksiä.
(Pitää piirtää kartta muuten asia on vaikea selittää. Vaan yritetään kuitenkin)
Mäen pohjoisreunan “yläkäytävältä”
tontille tulevan käytävän haarautumasta
on todellakin ollut oikopolku kallion kärjen ohi. Haaraumasta länteen lähdettäessä jää sen oikealle puolelle suojahuoneen kuoppa (S5). (paikalla oli omakotitalon täytetty “kaivo” ja tulevaisuudessa sen päällä on kerrostalon autotallit).
Suojalta lähti yhdyskäytävä kohti viemärilinjan polun vieressä olevaa ja säilyvää ampumahautaa. Tämä oikopolku
on länsipäädystä betonivahvisteinen ja
näytti hyväkuntoiselta vaikka vain reunat näkyi ja eikä itse käytävää ollut kaivettu tyhjäksi. Tontin länsirajalla oleva
15m pitkä käytävän osuus oli vielä
maakasan peitossa.

114

︎➡
Oikopolkua lounaaseen. Taustalla häämöttää
Viemärilinjanpolun vierelle
jäänyt ampumahaudan osuus.

113
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112
Rakennustöiden alettua löytyi "kaivon" paikalta suojahuoneen (S5) kuoppa. Punaisella maalilla on
︎⬆ maahan merkitty tulevan väestönsuojan raja. Oikeassa reunassa on vielä lohkareilla peitetty yhdyskäytävä joka johtaa pohjoisrinteen yläkäytävälle.
Vasemmalla tulevan väetönsuojan lattia joka on suojan S5 kohdalla. Oikealla vihreän pressun alla autotallien oviseinän perustukset. Kuvan keskellä näkyy betoniseinää joka jäi päälle tulleitten autotallien
alle. Onko tuo betoniseinä, yläkäytävälle johtavan yhdyskäytävän seinää? Autotallin alla olevaan ryömintätilaan pääsee talon kellarikerroksesta huoltoluukun kautta, jos asian haluaa tarkistaa.
︎⬇

123

!

20 !
Oikopolusta oli yhteys suureen suojaan (iso kaivanto S4) pian edellä mainitun
suojahuoneen S5 jälkeen. Tontin rajan tuntumassa, ison kaivannon editse johtaa betonivahvisteinen käytävä (etureunan yläosa näkyy) etelän suuntaan ja siinä on alas rinteelle
yksi haarauma, mahdollisesti tuliasema tai alas johtavan saapumiskäytävän pää. Yhteys
rinteellä olevaan tuliasemaan (T3) on myös ollut näillä main. Kaivannon editse etelään
johtava käytävä ei ulotu näkyvällä osalla oikopolkuun.
Hieman on vielä piilossa tontin rajalla. Nämä hetkeksi näkyviin tulleet osat tulevat pian
peittymään uusien rakennusten alle, niin kuin ne ovat usean vuosikymmenen (≈40 vuotta)
olleetkin. Oikopolun länsipää näyttää olevan sen verran matalalla tasolla että se saattaapi
jäädä ainakin osittain kellarikerroksen alle, samoin saattavat tontin länsirajan käytävätkin
jäädä pihatien alle.
Lisäys 28.9.1995
Käydessäni lauantaina 23.9.1995 Ruutikellarintien talojen työmaalla totesin ikäväkseni
kallion kärjessä olleet käytävät täytetyiksi. Nyt talon viisi kerrosta seisovat valmiina ja pihatyöt käynnissä. On käytetty helpointa tapaa ympäristön siivoamisessa, eli täytetään tylsän
tasaiseksi kaikki paikat. Kallion kärjen käytävät oli niin syviä, että niiden osittainen täyttäminen olisi tullut kuitenkin pakolliseksi. Käytävät olisi voitu täyttää hiekalla siten, että ne olisivat
olleet noin metrin syviä. Käytävät olisi säilyneet hiekan alla ja näkyviin jäänyt osa olisi ollut
turvallinen sekä antanut selvän visuaalisen kuvan paikalla olleesta linnoitteen osasta. Itse
olen syntynyt ja lapsuuteni leikkinyt vallihautojen tuntumassa enkä tiedä onnettomuuksista
jotka olisi johtuneet käytäviin putoamisista, puista olen kyllä pudonnut vaan ei niitä kukaan
äiti ole vaatinut kaadettaviksi. Lapset hakee virikkeitä ympäristöstä ja täällä Ruutikellarintien
päädyssä niitä olisi ihan omasta takaa. Mutta me aikuiset tykätään että tasainen on turvallisempaa ja lapsille riittää hiekkalaatikko ja keinu. Kysynpä vaan kuka pihaa käyttää, lapset
vai aikuiset. Ja jos lapset saisi päättää mitä ympäristölle tehtäisi niin tuskin ne käytävien
täyttämistä haluaisivat.

⬆ Ruutikellarintie 11
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⬆ Valokuvien paikat 2022 kantakartalle merkittynä. Numerointi oman arkistonumerointini mukaan.
Loppukommentit 15.04.2022
Sattumien vuoksi oli mahdollisuus ja tarve kierrellä tämän kohteen ympärillä työasioissa.
Ensimäisen kerran kävin katselemassa paikkoja vuoden 1990 lopulla.
Vielä 1990-luvun alussa ei ollut saatavilla paljoakaan tietoa linnoitteista, netin materiaalista puhumattakaan. Kiertely kotisudun “sivukujilla” oli tutkimusmatkailua. Koska olen aina
asunut lähellä linnoitteita, niin ne ovat olleet osa läheistä elämänpiiriä. Kiertelin kameran
kanssa paikoissa joissa karttojen mukaan olisi linnoitteita. Ruutikellarintien linnoitteilla aloin
kirjoittelemaan muistiinpanoja käytävistä ja tuliasemista, koska tiesin tulevasta rakentamisesta. Innostuin asiasta ja ryhdyin etsimään kirjallista tietoa ja karttoja sekä kiertämään järjestelmällisesti lähiseudun linnoitteita. Suunnittelinpa kiertäväni kaikki Helsingin ympärillä
olevat kohteet, huomasin kuitenkin muutaman vuoden jälkeen tehtävän ylivoimaisuuden.
Tukikohdan XXVIII osaa 23 voin siis pitää lähtösysäyksenä linnoiteiden inventointi harrastukselleni tuolloin 1990-luvulla. Tämä kohde pitää vielä kiertää uudestaan ja tarkastella mitä
on jäljellä ja missä kunnossa. Viemärilinjanpolun eteläpuolen linnoitteita kävin tuolloin
katsomassa nopeasti vain kerran ja sekin lumiseen aikaan. Muistikuvat sieltä on hatarat. Nyt
sillä suunnalla on uudisrakentamista. Viemärilinjanpolun eteläpuoliset osat on Espoon kaupungin taholta inventoitu 2014 Arla-instituutin ja Puustellinmäen kaavoituksen takia.
Kaikkineen olen hyvin tyytyväinen kun sain kuvattua ja inventoitua kohdetta ennen kuin
uudisrakentaminen peitti uudelleen allensa noita linnoitteiden osia.
16.04.2022
Mikko Hakala
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21.4.2022 KONTROLLIKÄYNTI JA UUSIA VALOKUVIA
Täytyihän siellä paikan päällä käydä uudestaan. Ympäristö on muuttunut. Uutta rakentamista
on tullut runsaasti ja koko ajan rakennetaan lisää. Linnoitteet on säästyneet, niin kuin epäilin
ja toivoin. 1990-luvun jälkeen ei käytäväverkostoa ole täytetty enempää. Ajat ja arvostukset
on muuttuneet. Hankala tuolle kapealle metsävyöhykkeelle olisikaan mitään rakentaa. Hyvä
näin.
Käytävät ja tuliasemat oli yllättäen suuremman oloiset kuin muistikuvissa. Ja ne Ruutikellarintien päädyn eteläpuoliset varustukset, jotka aikanaan jäi vähälle huomiolle, olivat erittäin
näyttäviä. Kuvateksteissä lisää ja viittaus 1990-luvun vastaaviin kuviin.
Mikko Hakala

⬆

⬆

Ruutikellarintie 9 rakennuksen nurkan alle jäänyt
ampumahaudan pätkä. Ammuskomero säästyi.
Vertaa kuvaan 86.

Yläkäytävä. 1990-luvun alussa ei tullut juurikaan
kuvailtua tätä käytävää tarkemmin. Yksi kuva kuitenkin. Katso kuva 51. Tämä on vastakkaisesta
suuntaa.
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⬆
Yläkäytävän länsipäätä. Kuusikko pitää metsän
pimeänä ja aluskasvillisuuden vähäisenä. Betonivahvisteiset käytävät kestää mutta muuten käytävän reunat hissukseen pyöristyvät.

⬆
Tuliasema T1. Vaikutti hieman heikkokuntoisemalta kuin 1994. Toisaalta silloin lumi peitti paljon. Vertaa kuviin 68 ja 69.
⬇

!
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Tuliasema T2.
Vertaa kuviin 68 ja 69.
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⬆ Vertaa kuva 74

⬉

Vertaa kuva 57. Melkein päivälleen 30vuotta kuvien väliä.
⬅ Vertaa kuva 73

Tuliasema T3.
Selkeästi E-tyypin tuliasema vaikka onkin jäänyt keskeneräiseksi. Nämä kaikki
asemat pitäisi raivata tyhjäksi ja pitää
siisteinä. Tälläisinä rytökasoina eivät
kerää kunnioitusta lähistön asukkailta.
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⬆
Alakäytävän pääty eli suojahuone S2.
Lumen peitossa vieläkin mutta takaseinän betoni näkyy hyvin. Ei selvinnyt
tällä käynnillä onko paikalla ollut tuliasema vai suojahuone. Koko viittaa
suojaan ja sijainti tuliasemaan.
Mahtaako lumen alla olla jäljellä mitään mikä ratkaisee kummasta on kyse.
Tämän syrjän linnoitteisiin on helppo
tutustua Mäkkylän puistotien puolelta,
kunhan lumi sulaa.
⬅ Vertaa kuva 120.
Viemärilinjanpolun ja kallion kärjen
väliltä jäljellä sama käytävänpätkä joka oli jäljellä heti rakentamisen jälkeenkin.
Näin näitä käytäviä pitäisi kohdella.
Pitää siisteinä. Jos turvallisuus askaruttaa niin täytetään osittain.
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⬅ Vertaa kuva 53.
Lounaisnurkan käytävät on säästyneet
puiston puolella.

⬅ Vertaa kuva 75.
Tuliasema T4 ,tai lähinä sen kuoppa, jää
juuri kuvan oikean
laidan ulkopuolelle.
Ei siinä oikei mitään
näkemistä olekkaan.

⬅
Lounaisnurkan Ampumahautaa.
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⬅
Etelälaidan käytävä
osottautui suuremmaksi kuin muistikuvissa. Toki kävin paikalla lumiseen aikaan
1994. Tuolloin käytävä ja kuoppa (T5)
taisi olla täyttynyt ja
vaikeammin hahmoitettavissa.
Nyt näki selvästi jotta
tuliaseman T5 takana
oli suuri kaivanto,
huone. Sen sijainti
aivan tuliaseman takana eturintamassa
sopii huonosti suojahuoneen paikaksi.
Olisiko tässä olluy
jopa tykille tarkoitettu
asema.
⬅

⬅
Asemasta T5 Ruutikellarintien suuntaan
tuleva käytävä. Miksi
en muista tätä käytävää enkä ottanut
siitä kuvaa 1994?
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⬅ Vertaa kuva 76.
Eteläinen käytävä päättuu kuten 30-vuotta sitten, Ruutikellarintien päädyssa tien
tekemisen yhteydessä kiviä työnnetty
käytävä täyteen.

⬇
Sama käytävänhaara kuin edellisessä kuvassa. Paikanpäällä ei saanut varmuutta
oliko tuon kuvan oikeassa laidassa olevan kivikasan kohdilla ollut suojahuone.
Kyllä se siltä näytti, mutta kadun päädyssä on voitu tehdä maansiirtotöitä
hieman katua pidemmälle.

Tässä kaikki tällä erää. Olettaisin näiden käytävien säilyvän seuraavat vuosikymmenet.

