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LAAJALAHTI RUUKINRANTA
SUOJAHUONE XXXVI:7

Sijainti. Turunväylän eteläpuolella Tarvaspääntien sillan lounaispuolella, Tarvaspääntien ja 
Gallen-Kallelan tien välissä.

Museovirasto (www.kyppi.fi)
Tukikohta XXXVI:7  (Tiivistelmä):
”Ensimmäisen maailmansodan aikainen suojahuone. Suojahuone tutkittiin 
pelastuskaivauksilla elokuussa 2008, jonka jälkeen sen päälle rakennettiin liittymä Turun 
moottoritielle.
Suojahuoneen katto oli aikanaan räjäytetty, sen alta löytyi neljä hirsistä rakennettua 
huonetta sekä suojan eteen johtanut yhdyshauta.  Äärimmäisissä huoneissa on 
todennäköisesti ollut lämmitysuunit. Suojahuone on todennäköisesti toiminut sen 
läheisyydessä sijainneen tykkipatterin miehistösuojana.”

Museoviraston sivulla www.kyppi.fi löytyy kohteesta myös tarkka inventointi: “https://
www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjhanke/read/asp/r_hanke_det.aspx?HANKE_ID=8524”

Valokuvat 10.6.2022
Täydennetty tekstein, kartoin, kuvatekstein alkuvuodesta 2023

Esipuhe (Muistiinpanot alkuvuodesta 2023)
Kohde ei esiinny vanhemmissa inventoinneissa koska se “löytyi” vasta 2008 Turunväy-

län eritasoliittymän rakentamisen jo alettua. Kohteesta löytyy museoviraston seikkaperäi-
nen tutkimus ja selvitys joten en selosta kohdetta kuin pääpiirteiden osalta.
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Kohteen XXXVI:7 
sijainti Espoon kan-

takartalla 2023.
Mukana myös lähei-
nen tykkiasema 107.

➡

http://www.kyppi.fi
http://www.kyppi.fi
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjhanke/read/asp/r_hanke_det.aspx?HANKE_ID=8524
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjhanke/read/asp/r_hanke_det.aspx?HANKE_ID=8524
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjhanke/read/asp/r_hanke_det.aspx?HANKE_ID=8524
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjhanke/read/asp/r_hanke_det.aspx?HANKE_ID=8524


XXXVI:7 
Kun tästä kohteesta ei ollut mainintoja vanhemmissa inventoinneissa niin eipä sitä tullut 

etsittyä eikä kuvattuakaan vielä 1990-luvulla. Ohitse ja vierestä on tullut kuljettua jo 70-lu-
vulla kun Elfvikissä käytiin veljen kanssa perhosia keräämässä. Kun tiedon suojasta löysin 
niin se oli jo peittynyt tien alle ja tien ulkopuolelle jäävä osa tasattu nurmikolle. Jäljelle jäi 
siis vain kirjallisen tiedon keruu ja paikan nykytilanteen kuvaaminen. 

- Yllä olevassa kartassa esitetty tykkiasema 106 jää aivan Kehä ykkösen itäpuolelle Tu-
runväylän ramppien keskelle. 

- Tykkiaseman eteläpuolella oleva merkintä on samanlainen kuin muualla kartassa ole-
vista suojista ja luolista on piirretty. Tästä syystä epäilen tuossakin tarkoitetun suojahuo-
netta. Siitä jopa johtaa sahalaitaviiva tykkiasemalle (juoksuhaudan merkintä). Maalinnoitus 
Espoossa inventoinnissa mainitaan kohde XXXVI:4 ammusvarasto, toteuttamisesta ei tie-
toa. Se on piirretty inventoinnissa tykkiaseman 106 eteläpuolelle. Tuossa Espoon inventoin-
nissa 106 ja 4 on piirretty idemmäksi. Olisiko tuossa kohde XXXVI:4 ja voisiko siitä olla sä-
ilynyt kuoppa jonka löysin Turunväylän eteläpuolelta ramppien sisältä ? Katso inventointi 
XXXVI:1-2, sivu 29, kuva 49.

- Aseman XXXVI:1 ja 2 osia ei karttaan ole piirretty. Niiden epäilläänkin olevan vuodelta 
1917 eli kartan piirtämisen jälkeiseltä ajalta.

- Tykkiasema 107. Kun tämän kartan päälle sijoitin uudemman kartan niin, näkee sel-
västi Joel Rundtin tien menevän suorempana ja ylittävän karttaan piirretyn tykkiaseman 
niin että, siitä jää osa tien eteläpuolelle.

- Suojaa XXXVI:7 ei ole merkitty mihinkään inventointiin ennen sen “löytymistä” 2008. 
Tässä kartassa se kuitenkin taitaa olla piirrettynä. Sijainti, kaareva saapumiskäytävä ja 
kulku idän puolelta, vastaa inventoinnin tekstiä. 

- Suojalle XXXVI:3 johtaa tie mutta, suojaa itsessään ei ole karttaan piirretty.
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Karttalehti Espoon kaupunginmuseon kokoelmista. Osasuurennos (1915-1916). ⬆

Joitakin kartan alu- 
eelle osuvia kohteita.

- Tykkiasema 106

- Onko tässä kohde 
XXXVI:4

- XXXVI:1-2

- Tykkiasema 107

- Suojahuone 
XXXVI:7

- Suoja XXXVI:3



Loppukommentit
Suurehko neljän huoneen suoja jonka katto oli räjäytetty teräskiskojen poistamisen jäl-

keen. Hirsirakenteita oli jonkin verran jäljellä. Itäsivulla olleelle suojan ovelle oli johtanut 
kaareva yhdyskäytävä. Suojasta on tehty tarkka selvitys  museoviraston toimesta joten ei 
tässä tämän enempää selvittelyä.

Kovin paljon ei omaa kuvallista ainesta ole. Harmillista ettei tuota suojaa tullut löydettyä 
ennen kuin se jäi tien alle. Ohitse on kulkenut useita kertoja ennen sillan rakentamista. 
Albkakovin kartan perusteella voi hyvin spekuloida lähiseudun kohteita. Kiinnostus heräsi 
tykkiasemaan 106 ja XXXVI:4 ammusvarastoon. Pitää käydä vilkaisemassa samalla kun 
katsastaa tykkiasemaa 107.

23.01.2023 
Mikko Hakala
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Suojan kumpare Tarvaspääntien sillalta. Suoja on ollut suurin piirtein tuon pyöräilijän kohdalla. ⬇

Suojahuoneen XXXVI:7 paikka. ⬆


