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PITÄJÄNMÄKI  Strömbergin puisto (TUKIKOHTA XXXV:10)

Sijainti. Srömbergintien ja Pitäjänmäentien väliin jäävässä puistossa,  
mäen itälaidalla.

Museovirasto
K–E. Löfgreenin Linnoituksia käsittelevässä kokonaiskartassa, eikä 
vuoden 1979 inventointikartassa ole merkintää suojasta, mutta täysin 
unohduksissakaan se ei ole ollut. Karttakopio jossa on vuoden 1973 
inventointimerkinnät, sisältää rinkulan tämän suojahuoneen kohdalla.

Helsingin rakennusviraston inventointi mainitsee kohteesta seuraavaa:
“Suojahuone 10 (Srömberginpuisto). Kivistä ja betonista tehty 
puhelinkeskus, osittain romahtanut. Aluetta täytetty kivillä ja 
maa-aineksilla.”

Ympäristö
Puistossa oleva mäki on hyvin jyrkkä länsi ja pohjoisreunoiltaan, niin kuin muutkin 
mäet täällä päin. Mäen alle on kaivettu suurehko tekninen väestönsuoja. 
Väestönsuojelulaitteisiin kuuluu myös mäen laella oleva hälytyssireenien masto. 
Kallioisen huipun ympäristöstä ei löydy merkkejä linnoitustöistä ja puistoa 
kiertäessäkin löytyy vain kalliota ja ihmisten jättämä roskia. Mäellä tuskin on ollut 
mitään muita varustuksia. Mäen itäpäässä olevan suojan ympäristö on 
hiekkapitoista ja ainakin suojan ympäristö ja päällinen on paikalle tuotua maata.
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Vielä 90-luvulla mäki oli pääosin niiltä jäljiltä kuin se sotien jäljiltä jäi, eli 
“luonnontilassa”. Suojan seiniä oli enemmän näkyvillä.

Puiston kunnostuksen yhteydessä sinne rakennettiin uusia puistokäytäviä ja 
viereisen lastentarhan suunnalle erilaisia leikkipaikkoja. Samalla myös 
suojahuoneen ympäristöä siivottiin ja vaaralliseksi katsotut louhikot ja kolot 
täytettiin.
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Suojan edustaa on paikoin täytetty runsaasti. Samalla on hieno 
harkkokivimuuraus jäänyt maan pinnan alle piiloon. Lienee siellä vieläkin.



Suojahuone
Itse suojahuone tai pikemminkin sen jäänteet, oli osan vuodesta “asuttuja” vielä 
1990-luvulla. Entisen oviaukon kohdalla on sortuneita katon lohkareita ja muuta maata. 
Suojan sisään pääsi katon rajaan jääneestä kolosta jonka koko oli noin 60 cm kanttiinsa. 
Aukkoon oli rakennettu laudoista ovenpielet sekä tietenkin ovi. Käydessäni paikalla 
talvella 1992, johti “ovelle” paljon käytetty lumeen tallattu polku tuoreine jalanjälkineen. 
En ruvennut koputtelemaan ja häiritsemään mahdollisia asukkaita vaan tyydyin 
katselemaan ympäristöä. 
1995 sitten uskaltauduin vilkaisemaan sisälle. Sisätiloja oli vuorattu superlonilla ja 
joillakin levyillä. Lautatavaraa, patjoja ja muita asumistarpeita löytyi. Suojaa oli joku 
asunnoton käyttänyt majapaikkana jonkin aikaa.
Strömbergin alueen asuntorakentamisen jälkeen, vuosituhannen vaihteessa, 
kunnostettiin myös Srömberginpuisto. Samalla suojahuoneen laitoja täytettiin ja 
aikaisemmat aukot tukittiin.
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Suojan eteläpuoliseen osaan johti polku 
ja aukon laidat oli levytetty. 

Suojan pohjoispuolen katonrajassa oli 
aukko. En nyt muista pääsikö siitä 
sisätiloihin.
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Suojan eteläpuolinen osa oli vielä 1995 asuttu. Remonttikin ilmeisesti 
meneillään.



Suojahuoneen sisäänkäynnin vieressä olevat 
seinämät olivat tyylikästä harkkokivimuurausta. 
Katto on ollut paksua betonia josta vielä 
näkyvissä osia sisäänkäynnin molemmilla 
puolilla. Suoja on siis ilmeisesti räjäytetty sen 
keskeltä oven tai ovien kohdilta. Molemmissa 
päissä on vielä ehjää kattoa. Suojan kokoa voi 
arvailla päälipuolelta, Ihan pieni se ei ole ollut.

Rakennusviraston inventoinnin mukaan suoja 
olisi osin kallioon louhittu. Kalliota ei lähellä ole 
näkyvissä. Pikemminkin vaikuttaisi koko 
kumpare olevan ihmisten tekemä.

Mikko Hakala 03.11.2021
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