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Moni Pohjois-Haagan
vehreissä metsissä kulkenut
ja ulkoiluteitä astellut on
varmaan ihmetellyt metsän
keskellä olevia betonibunk-
kereita ja oudosti polveile-
via ojia paikoissa, joissa
ojilla ei tunnu olevan mi-
tään tarkoitusta. Yhtä ym-
mällään Pohjois-Haagassa
asuvat lienevät kerrostalon-
sa takapihalla olevista osin
romahtaneista ja täyttyneis-
tä betonirakenteista. Harva
näyttää tietävän, että Haa-
gan pohjoisosien ja Lassi-
lan läpi kulki venäläisten
toimesta ensimmäisen maa-
ilmansodan aikana syntynyt
linnoituslinja. Yhtä vähän
näyttää olevan tiedossa, et-
tä samalla alueella moni tie
on tehty ensimmäiseksi tä-
män linnoituslinjan tarpei-
siin ja moni ulkoilureitti
vie itse asiassa entisiin tyk-
kiasemiin.

Tsaarin Venäjä oli maa-
ilmanmahti, jonka vaiku-
tuspiiri ulottui valtamereltä
valtamerelle. Lännessä kui-
tenkin valtakunnan tärkein
kaupunki Pietari on Itäme-
ren äärimmäisessä pohju-
kassa ja vihollisen laivaston
saavutettavissa. Maitse
kaupunkiin oli hankalampi
hyökätä, olivathan Suo-
menlahden molemmat ran-
nat Venäjän vaikutuspiiris-
sä, Suomikin suuriruhtinas-
kuntana personaaliunionis-
sa Venäjän kanssa. Kau-
punkia oli puolustettava ja
siihen oli kaksi mahdolli-
suutta, joko rannikkotykis-
töllä molemmilta rannoilta
ja saarilta tai sitten vahval-
la laivastolla Itämeren aal-
loilla. 

Venäjä menetti 1900-lu-
vun alkuvuosina Tyynellä
merellä japanilaisia vastaan
sotiessaan ensi Tyynenme-
ren laivastonsa ja kohta pe-
rään myös sinne purjehti-
neen Itämeren laivastonsa
ja Pietari jäi suojattomaksi.
Suurten sotalaivojen raken-
taminen Venäjän harvoilla
telakoilla oli hidas prosessi
ja Itämerellä laivaston puu-
tetta ryhdyttiin paikkaa-
maan vahventamalla ran-
nikkotykistöä niin Virossa
kuin Suomessakin. Syntyi
useita linnoitettuja tykki-
asemia saariin ja Suomen-
lahti voitiin sulkea nyt mo-
nesta kohtaa. Suomessa
merkittävä osa venäläisestä
rannikkotykistöstä oli Hel-
singin kohdalla, jossa oli
ennestään ruotsalaisten toi-
mesta rakennettu Viaporin
merilinnoitus.

Ensimmäisen maailman-
sodan uhatessa ryhdyttiin
suunnittelemaan Helsingin
linnoittamista myös maan
puolelta Viaporin ohella
merkittävän sotasataman
suojelemiseksi. Linnoittei-
den rakentaminen aloitet-

tiin ensimmäisen maail-
mansodan sytytyttä vuonna
1914, mutta keskeytettiin
pian rakenteiden ja niiden
sijoittelun osoittauduttua
uudessa sodassa vanhanai-
kaisiksi. Tehtiin uudet
suunnitelmat, joiden mu-
kaan aloitettiin linnoitus-
linja rakentaminen uudes-
taan vuonna 1915. Nyt lin-
noituslaiteet olivat suunnit-
telultaan ja sijoittelultaan
erittäin modernit. Raken-
teissa käytettiin mm. paljon
betonia, mikä oli uutta.

Tämä Helsinkiä kiertävä
maalinnoitusketju oli puoli-
kaaren muotoinen ja kiersi
kaupunkia karkeasti ottaen
nykyisen Kehä I:n kohdalla
merenrannasta merenran-
taan. Tukikohtaketjuja oli
useampia, ts. maalinnoituk-
sella oli syvyyttä. Meren
puolella se liittyi Helsingin
ulkopuolella saarilla ole-
vien rannikkolinnakkeiden
ketjuun. 

Linnoituslinja rakennet-
tiin suureksi osaksi asumat-
tomaan metsään, jossa oli
vain vähän taloja ja hyvin
vähän teitä. Moni tie Hel-
singin pohjoisosissa, mm.
Kaarelassa, Pohjois-Haa-
gassa, Pakilassa, Oulunky-
lässä, Tuomarilassa ja
muissa nykyisissä esikau-
pungeissa onkin peräisin
linnoituslinjan rakentami-
sen ajoilta. Tiet tehtiin hy-
vin kunnollisin ojin ja pääl-
lystettiin sepelillä, jotta nii-
tä olisi voinut käyttää kaik-
kina vuodenaikoina. Alku-
peräiset tiet ovat joko jää-
neet uusien pohjiksi tai nyt-
temmin ulkoilualueiden
tiestön osia.

Linnoitustyömaalla
työskenneltiin koko ensim-
mäisen maailmansodan
ajanvuodesta 1914 aina
vuoteen 1917 asti tiiviisti.
Rakentajat olivat venäläisiä
sotilaita tai linnoitusraken-
tajia, mutta myös suoma-
laista palkkaväkeä ja pak-
ko-otettuja työvelvollisia.
Toivatpa venäläiset Suo-
meen työvoimaksi myös
3.000 tataaria ja aasialaista,
joista kertomukset kiinalai-
sista linnoitustyöläisistä
juontavat juurensa. Suo-
messa rakennettiin linnoit-
teita myös muualla ja on ar-
vioitu töissä olleen par-
haimmillaan koko maassa
noin 100.000 henkeä. Työ-
mailla oli suuri taloudelli-
nen merkitys suomalaisille,
ne tarjosivat runsaasti hyvin
palkattua työtä itse rakenta-
misessa ja kaikenlaisessa
aputyössä. Suuret työmaat
myös vilkastuttivat linnoi-
tuspaikkakuntien talouselä-
mää monin tavoin.

Linnoitusketjun taistelu-
hautoja oli erilaisia maaston
mukaan, osa oli maahan
kaivettuja ja hirsin tuettuja,

osa betonista valettuja ja
osa jopa kallioon louhittuja.
Betonista ja hirsistä tehtiin
erilaisia suojia aseille ja
miehistölle sekä komento-
paikkoja. Eri puolille lou-
hittiin kallioihin myös luo-
lia ammusvarastoiksi. Lin-
noitusalueella takana oli ti-
heähkö tieverkko, josta osia
on edelleen käytössä. Lin-
noitusketjun eri osat oli yh-
distetty toisiinsa myös pu-
helinlinjoilla.

Maalinnoituksessa ei
koskaan taisteltu, sillä kun
saksalaiset, joita vastaan se
oli rakennettu, vihdoin
hyökkäsivät huhtikuussa
1918 Helsinkiin oli Venä-
jän ja Saksan välille tehty
sopimus, jolla vihollisuudet
vältettiin. Helsingissä val-
taa pitänyt Kansanvaltuus-
kunta oli jo siirtynyt Viipu-
riin ja paikallisella Puna-
kaartilla ei enää ollut voi-
mia eikä kaiketi kunnolla
tahtoakaan taistella koke-
neita saksalaisia joukkoja
vastaan. Linnoituslinja jäi
ilman miehistöä ja saksalai-
set valtasivat Helsingin.
Vuoden 1918 sodan jälkeen
linnoitteet jätettiin rapeutu-
maan ilman hoitoa ja maan-
omistajille annettiin lupa
täyttää kaivantoja ja purkaa
rakenteita tarpeidensa mu-
kaan. Vastakohta on jyrkkä
Helsingin edustalla oleviin
rannikkotykistön linnakkei-
siin, joita suureksi osaksi
käytetään vieläkin entiseen
tarkoitukseensa. 

Linnoituslinjan betoni-
set asepesäkkeet ja suoja-
bunkkerit on myöhemmin
pääsääntöisesti räjäytetty
ainakin niin, että niiden ka-
tot ovat romahtaneet. Ny-
kyään vain betoniset linnoi-
tuslaitteet ovat säilyneet
helposti tunnistettavina,
hirsin tuetut kaivannot ja
muut rakenteet ovat maatu-
neet ja hirret niistä aikoja
sitten hävinneet. Tästä huo-
limatta hivenenkin sotilaal-
lista tietämystä omaava kyl-
lä asemien kulun maastosta
edelleen huomaa.

Pohjois-Haagan ja Las-
silan osalta linnoitustyö
aloitettiin 1915. Töiden ku-
lua ei yksityiskohtaisesti
tiedetä, mutta sen jäljet ovat
edelleen nähtävissä, vaikka
asutus on sen suureksi
osaksi peittänyt. Parhaiten
näitä Helsingin maalinnoi-
tuksen osia on alueella näh-
tävissä mäillä ja korkeim-
milla kohdilla, joihin ase-
mia helpon tähystyksen ja
hyvän ampuma-alan vuoksi
sijoitettiin. Alavilla kohdil-
la Haagassa ei silloinkaan
ollut helppo rakentaa, vesi
olisi täyttänyt kaivannot ja
bunkkerit ilman monimut-
kaisia viemäröintejä tai
pumppuja.

Hyviä esimerkkejä lin-

Pohjois-Haagan linnoituslaitteet

90 vuotta sitten:

Tämä Lassilassa radan alikulkeva kävelytie on alunperin linnoituslinjan tarpeisiin tehty
”tykkitie”. Kuva KK.

Venäläiseen linnoitusketjuun kuuluneen tukikohdan umpeenkasvaneita taisteluhautoja
Pohjois-Haagan aseman viereisellä mäellä. Taustalla Lassilan taloja.

Tykkiasema, josta on ampuma-ala pohjoiseen. Asema on aivan radan pohjoispuolella, lä-
hellä sivun ylimmän kuvan tykkitietä, joka johtaa juuri näihin asemiin. Tykkejä oli aika-
naan neljä.
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