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PITÄJÄNMÄKI Leikkikentän tausta (TUKIKOHTA XXXV:2)

Sijainti.! Pitäjänmäen Reimarlassa Nuolitien ja Kinnarinkujan päätyjen välissä olevan 
leikkikentän pohjoispuolella olevassa metsässä.

Leikkikentän ympäristö ja itse kenttä on vanhaa hiekkakuoppaa. Se on merkitty jo vuoden 
1911 venäläiseen karttaan. Linnoittaminen on siis alkanut myöhempää ja heti valmistuttuaan 
hyödyttömiksi jääneet linnoitteet ovat jääneet laajenevan kuopan jalkoihin. Vallihautoja on 
jäljellä vain noin 20m leikkikentän pohjoispuolella olevan kallion pohjoisreunalla. Aivan mäen 
juurelta on alkanut Malminkartanon suuret pellot jotka jatkuvat 2-3km pohjoiseen. Rinteen 
yläosassa oleva vallihauta on maakaivantoa ja huonossa kunnossa johtuen osin leikkikentän 
läheisyydestä ja reunoja sorruttavasta kävelystä ja leikeistä.
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Vuoden 1911 Venäläiseen karttaan 
on piirretty tie ja hiekkakuoppa 
tukikohdan XXXV:2 kylkeen.

1943 Ilmakuvassa näkyy hiekkakuoppa 
laajimmillaan. Jos tuolla kuopan alueella on ollut 
varustuksia niin ne on kyllä tuhoutuneet.



Ainoa jäljellä oleva käytävä päättyy muurattuun hevosenkenkäpunkkeriin (A-tyyppi). Tämä 
tuliasema on varassa vieriä alas koska sen vierestä, ja osin alta on maata poistettu 
hiekkakuoppatoiminnan ja kulutuksen johdosta.
Tuliasemasta länteen on maata kaivettu ja möyritty useita metrejä syviksi kuopiksi. Ne liittyy 
hiekkakuoppatoimintaan jota alueella on ollut laajalti.
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Museoviraston “Muinaisjäännösten ja muiden kulttuuriperintökohteiden aluerajaukset“ kartan 
mukaan mäen pohjoispuolella olisi XXXV:este. Eli tarkoittanee maavallia tai piikkilankaestettä 
ym. varustuksen eteen tehtyä estettä. Kartan mukaan este on ulkoilutien pohjoispuolella. 
Ulkoilutien eteläpuolella on maavalli joka kuitenkin lienee alueella toimineen hiekkakuopan ja 
soranoton jäännöksiä. Tuo valli kyllä muistuttaa suuresti tuliasemien edessä olleita valli- ja 
piikkilankaeste kokonaisuuksia. 
Tuolta Ulkoilutien pohjoispuolelta en merkkejä esteistä löytänyt. Siellä on suht tasaista maata 
ja oja. Jos siellä on ollut piikkilankaeste niin se on maatunut ja maastoutunut hyvin.
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Tukikohdan XXXV:2 käytävistä 
on jäljellä vain tämä lyhyt 
maahan kaivettu osuus. Koska 
mäen vieressä on leikkikenttä ja 
muuta toimintaa, niin käytävä 
on kärsinyt ja kulunut.



! 4!

Mäen pohjoispuolella olevaa maavallia joka muistuttaa linnoitusten estettä mutta 
liittynee todennäköisemmin paikalla olleen hiekkakuopan reunaan (alla olevan kartan 
vihreä viiva.

Tukikohdan eteen on musoviraston julkaisussa merkitty “este”. Lisäsin vihreällä 
maavallin ja sinisellä betonikokkareiden paikat. Keltaisessa täplässä on pinottuja kiviä.



Loppukommentit.

XXXV:2 on vaatimattomaksi jäävä tukikohdan osa. Minkälainen varustus täällä on alkujaan 
ollut, siitä en ole löytänyt tietoa. Säilyneen vallihaudan itäpuolella rinne on loivaa ja kivikoista. 
Sieltä en havainnut merkkejä linnoittamisesta.
Mäen länsipuolella on ollut laaja hiekan- ja soranottopaikka jossa näyttäisi toiminta loppuneen 
jo ennen 1950-lukua. Vuoden 1943 ilmakuvassa näkyy joitain varjoja muodostavia kohoumia 
sora-alueella. Olisiko linnoitteiden betonisia osia, jää vielä toistaiseksi selvittämättä.
Mäellä on suoritettu kivikautisen kauppapaikan kaivauksia vuosina 2018 - 2019. 
Kauppapaikka on ollut käytössä noin 5000 vuotta sitten, silloin hiekkarantainen saari. 
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Mäen pohjoispuolelta löytyy 
isoja kivenlohkareita joita on 
laiteltu päällekkäin. Mielestäni 
selkeästi ihmisen toimintaa. 
Onko tämä osa museoviraston 
“estettä”. Keltainen piste 
edellisen sivun kartalla.

Mäen länsipuolen rakenteista 
ei ole tietoa. Jotain sielläkin on 
voinut olla. Ainakin yhdessä 
paikassa on havaittavissa 
betonirakenteiden jäänteitä. 
Mitä nämä betonikappaleet 
on? Paikka merkitty edellisellä 
sivulla olevaan karttaan 
sinisellä.


