!

1!

Vallitukset
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PITÄJÄNMÄKI

Koulukalliot (TUKIKOHTA XXXV:5)

Sijainti.!
Pitäjänmäen urheilukentän pohjoispäässä, Partiopolun ja Turkismiehenpolun
välisessä kulmassa olevalla kalliolla sekä Monitoimitalon pohjoispuolella olevalla kalliolla.

Vuoden1945 karttaan on piirretty mäellä olleet varustukset.
Pienen kallion kyljessä orpona teiden ja polkujen puristuksessa on pätkä (alle 50m)
vallihautaa. Partiopolku on rouhaissut täytetyn suojahuoneen (n.3x3m) XXXV:5/6 kylkeä ja
samantien hiukan vallihautaa. Partiopolulta lähtee huonokuntoinen yhdyskäytävä jonka
seinämät näyttävät vain kivistä pinoamalla kootuilta. Toinen pieni suojahuone XXXV:5/5 on
edellisestä noin 10:n metrin päässä (3x4m). Alkuperäinen kate on ollut noin metrin paksu.
Suojan sisäseinät on olleet sileät (tasoitettu) samoin kuin kate jonka jäljellä olevat osat on
saaneet nimikirjainten kaivertajat liikkeelle. Täyttynyttä ampumahautaa ja käytävää jatkuu
aina uuden koulun jumppasalin kohdalle Turkismiehenpolun varteen. Loppupätkä
parempikuntoista mutta risuilla täytettyä kulmikasta käytävää. Tämä vallihauta on ainakin
osittain pengerretty kallion kupeeseen. Käytävästä työntyy hieman ulospäin 3 tuliasemalta
vaikuttavaa kohtaa XXXV:5/2-4. Kallion koillisreunan alla on irtokivilohkareita tasaisemman
kuusimetsän reunassa.
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Kantakartassa 2021 näkyy vain Partiopolun ja Turkismiehenpolun välinen osa.

Partiopolun rouhaisema bunkkeri. XXXV:5/6
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Räjäytetty suojahuone monitoimitalon ja Turkismiehenpolun itäpuolella. XXXV:5/5

Turkismiehenpolun päässä käytävä on siistiä ja betoniseinäistä. Metsän puolella paljolti sortunutta
kivipenkkaa.

Tukikohdan XXXV:5 itäisimpänä haarana oleva käytävänpätkä on pääosin säästynyt
tarkoitukselliselta täyttämiseltä. Tosin ei sitä ole myöskään pidetty avoimena, vaan se on
saanut olla omissa oloissaan pusikoiden keskellä.
Pienestä koostaan huolimatta käytävä sisältää kaksi pientä suojahuonetta. Urheilukentän alle
ei liene jäänyt mitään. Kansakouluajoilta on mielikuva muurista joka olisi sijainnut nykyisen
Partiopolun kohdilla, lähellä sitä paikkaa missä suojahuone XXXV:5/6 sijaitsee.
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Turkismiehentien ja Viinenkujan välillä, monitoimitalon pohjoispuolella olevalla mäellä olevat
linnoitteet on peitetty. Näistä varustuksista näkyy vain viitteitä tai pieniä osia.
Tämä oli viimeinen tutkimaton Reimarlan kohde, kun vallituksia 1990-luvulla kiertelin.
Muutaman kerran sinne aikoessani oli piha täynnä porukkaa, joten arkuuttani en mennyt
paikkoja kurkkimaan.
Mäen päällä olevista varustuksista tiesin vain ison suojahuoneen kannen. Kooltaan kansi
on noin 7x8 m. Kannen etureuna on pihan asvaltin kyljessä. Minkälainen suoja on
kyseessä vai onko betonikansi vain joku alusta ?? Paikka sopii hyvin
suojahuoneen paikaksi joten eiköhän uskota, että alla on ehjä suoja. Kattoa ei ole
sliipattu ja viimeistelty niin kuin muita suojia. Piha-alueen reunassa oli vielä yksi
pienehkö betoninen seinämä suojahuoneen kannen länsipuolella mutta sitä oli
jäljellä niin vähän ettei voi sanoa mihin rakenteeseen se on liittynyt.

Monitoimitalon yläpihalla, kallion laella oleva betonikansi. Onko alla ehjä suojahuone vai onko
kannella ollut joku muu käyttötarkoitus?

Suojahuoneen
länsipuolella on jäljellä
hieman betonirakenteita.
Mutta mitä tässä on ollut?
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Mäen pohjoispuolen jyrkällä rinteellä ei äkkiä
katsottuna ole mitään linnoitteisiin liittyvää.
Luoteisnurkasta löytyi sitten pätkä betonista
käytävän reunaa ja vierestä ampumahaudan
etuseinää. Tämän ampumahaudan osa on niin
hyvin maahan maastoutunut, että kävelin ensin
sen yli ja vasta uudelleen paikkaa katsottuani
ruopaisin maata ja totesin betonin olemassaolon.
Paikka on hyvä pienelle tuliasemalle mutta siitä ei
ole varmaa merkkiä. Hieman alempana on
välitasanne jonka pohja on hieman kuopalla ja
sinne johtaa edellä mainituilta betoniosilta
kivikkoinen reitti. Mielikuvitusta käyttäen voisi
tähän sijoittaa tuliaseman ja käytävän. Koko rinne
on kivikkoinen joten ylhäällä mäellä on louhittu ja
kaivettu runsaasti.

Vuoden 1943 ilmakuvassa on aika hyvin
nähtävissä paikan varustukset. Myös
monitoimitalon alle jäänyt, pallokentän ja
mäen välinen yhdyskäytävä on
havaittavissa.
Onko mäen koillisnurkalla käytävä joita ei
ole piirretty kiinteistökarttaan 1945 ?

Pohjoisreunan jyrkimmän kohdan päällä
on silokallio ja teräskaide. Kaiteen
vieressä maassa näkyy käytävän
louhittu reuna ja ruohikkoa potkittuani
paljastui hieman betonivahvisteistakin
käytävän reunaa. Kallion itäpuolella
puita täynnä oleva painanne jossa olisi
upea tuliaseman paikka vaan ei löydy
betonia. Mäen itäpuolella on rinne
kivikkoinen ja kuoppainen. Ainoa varma
linnoitteen osa on noin 4m pitkä
ampumahaudan etureuna joka päättyy
aivan pihan vierelle.

Itäreunan ampumahautaa.
Täytetystä käytävästä on
näkyvillä vain noin 4m
etuseinän yläosaa.

!

6!
Pohjoisreunan kaiteen takana
on kalliota kaivettu. Onko
tuossa ollut tuliasema, ainakin
paikka olisi siihen
tarkoitukseen hyvä.

Pohjoisreunalla on nähtävissä
betonista käytävän etuseinää.

Pohjoisreunan korkeimman
kohdan alla on tasanne jossa
voisi olla tuliaseman paikka.

!

7!

Mäen länsilaidan käytäviä on vaikea, lähes mahdoton hahmottaa.
Missä ne on sijainneet ja mitä siellä on kaikkineen ollut?

Loppukommentit.
Koko tukikohdan XXXV:5 käsittämä mäen päällinen on täytetty ja muokattu niin ettei siellä
olevia varustuksia tosiaankaan näe enempää kuin vain osan siellä toisen täällä. Kaikki
käytävät on täytetty ääriään myöten eikä yhdestäkään näy yhtä aikaa reunojen molempia
puolia. Länsilaidan varustukset ja käytävät jäivät varsin epäselviksi. Vallitukset lienee täytetty
Pitäjänmäen kansakoulun (nykyään joku peruskoulu tai vastaava) läheisyyden takia jo
kymmeniä vuosia sitten. Mäen huipun on varmaankin kiertänyt yksi käytävä, josta on voinut
poiketa muutama uloke tuliasemalle. Asia ilmenee mm. vanhemmista ilmakuvista. Linnoitteet
on kyllä peitetty mutta varmaankin täysin ehjinä maakerrosten alla. Paikan voisi vielä
kunnostaa mutta viereinen koulu ja koululaiset saisivat vaarallisen ja helposti sotkeutuvan
ympäristön. (Kovin on sotkuista jo nyt). Onko mäen laella oleva suojahuone täysin ehjä?
Aikoinaan tuohon Pitäjänmäen kansakouluun johtava koulutieni kulki kentän yli ja näiden
linnoitteiden eteläpuolitse monitoimitalon kohdalta koulun pihalle. Muistoni koulureitiltä pitää
sisällään käytävän joka yhdisti tämän tukikohdan osat mutta itse mäelle ei silloin alaluokilla
saanut välituntien aikana mennä.
Mikko Hakala 3.10.2021

