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noituslaitteista löytyy edel-
leen esimerkiksi Pohjois-
Haagan asemasta etelään
olevalta korkealta mäeltä,
joka on sopivasti jäänyt
asutuksen keskelle. Mäelle
pääsee esimerkiksi Hopea-
tien puolelta ja sillä on
maahan kaivettuja taistelu-
hautoja, joita on osittain
betonoitu. Mäellä on myös
räjäytettyjä asepesäkkeitä
ja keskeneräiseksi jäänyt
kallioon louhittu kuoppa,
ehkä suojabunkkerin pai-
kaksi tarkoitettu. Mäen
päällä olevat asemat on
helppo hahmottaa.

Lähellä tätä mäelle teh-
tyä jalkaväen taisteluase-
maa oli tykkipatteri, jonka
paikka löytyy Tinatien jat-
keena olevan kävelytien ja
Kaupintien varrella olevien
rakennusten välistä. Neljäl-
le 152 mm tykille rakenne-
tut, maavallein suojatut ase-
mat on helppo huomata
metsän laidasta, kuten
kranaateille tehdyt kaksi
betonisuojaa. Tykkien am-
pumasuunta on aikanaan
ollut yli Kaupintien luotee-
seen. Tykkiaseman takana
kulkeva ulkoilureitti onkin
itse asiassaan entinen tykki-
tie. Samoin pitkin Runar

Schildtin puistoa vuoden
1918 surmattujen muisto-
merkille tuleva ulkoilutie
on entinen tykkitie.

Betonisia asemia löytää
helposti myös Ida Aalber-
gin tien päässä olevien talo-
jen ja metsän välistä Hä-
meenlinnanväylän puolel-
ta. Ida Aalbergin tie 2 A, B,
C -talon takana ja pohjois-
päädyssä on hyvin säilynei-
tä betonisia asepesäkkeitä
ja taisteluhautaa. Samoin
Ida Aalbergin tie 5:n poh-
joisimman talon ja metsän
välissä on betonilaitteita,
osin talon piha-alueella.
Suurin osa tällä mäellä ol-
leista runsaista linnoitteista
on hävinnyt talojen raken-
tamisen myötä.

Myös monessa muussa
kohdassa Pohjois-Haagaa
löytyy maalinnoituksen rip-
peitä. Uuden Aku Korho-
sen tien ja Näyttelijäntien
välisellä mäellä on taistelu-
hautaa ja betonibunkkerei-
ta, eikä ihme, sillä mäeltä
on hyvin hallinnut alavaa
maata Kannelmäen Pris-
man suuntaan. Aku Korho-
sen tien alle jäänyt ulkoilu-
tie oli myös alun perin lin-
noitusketjun käyttöön tehty,
kuten itse asiassaan Näytte-

lijäntien pohjoispääkin. Hy-
vin hahmotettava tukikohta
löytyy myös Raikukalliolta
Prisman takaa ja samanlai-
sia on myös Kannelmäessä
ns. uudella puolella 

Helsingin maalinnoituk-
sen aikanaan hyvin laajois-
ta rakenteista on Pohjois-
Haagassa ja muuallakin
Helsingin esikaupunkivyö-
hykkeellä suurin osa hävin-
nyt rakentamisen myötä.
Linnoituslaitteille ei yleen-
sä ole ollut mitään järkevää
siviilikäyttö muutamaa luo-
laa lukuun ottamatta ja ne
on poistettu tai täytetty.
Eräissä kaupunginosissa
taisteluhautoja ja muita ra-
kenteita on nyttemmin kun-
nostettu asukasyhdistysten
toimesta, mutta tällaisia ei
Pohjois-Haagasta ole kir-
joittajan osalta tiedossa.
Vuodesta 1971 alkaen maa-
linnoituksen laitteet on kat-
sottu kiinteiksi muinais-
muistoiksi ja siten muinais-
muistolain suojaamiksi.
Niin kaupungin kuin yksi-
tyiselläkin maalla sijaitse-
via linnoituslaitteita ei saa
hävittää, peittää eikä kaivaa
ilman Museoviraston lupaa. 
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Tarjoamme sinulle 6,25 % koron 3–12 kuukauden sijoitustalletukselle. 
Tarjouksemme edellyttää sijoitusta, josta vähintään puolet 
sijoitetaan johonkin seuraavista Aktia Rahastoyhtiön hallinnoimista 
hyvin menestyneistä rahastoista Aktia Capital, Aktia Eurooppa tai 
Aktia Secura.

Talletuksen ja rahastosijoituksen yhdistelmä antaa 
  mahdollisuuden hyvään kokonaistuottoon. Rahaston tuotto
  määräytyy markkinatilanteen mukaan.*

Ei minimisijoitusta.

Mahdollisuus tehdä tarvittaessa yksi nosto talletusaikana 
  (0,5 %:n nostopalkkio).

* Rahastojen historiallinen tuotto ei ole tae niiden tulevasta kehityksestä. Rahasto-
osuuden arvo voi nousta tai laskea. Lisätietoja ja rahastoesitteet saa Aktia Säästöpankin 
konttoreista. Talletuskorko lasketaan per annum. Tarjous on voimassa toistaiseksi. 

6,25%
talletukselle 
+ rahastosijoitus

Aktia Säästöpankki Oyj
Kannelmäki Etelä-Haaga
Kantelettarentie 1 Kauppalantie 15
puh. 010 247 6780 puh. 010 247 6760

Mistä kirjoittaisin? Kysyin
ystävältäni ja hän vastasi:
Kirjoita yksinäisyydestä. Se
koskettaa kaikkia.Totta. Vau-
vasta vaariin yhteinen kipeä
ongelma tässä ajassa on yksi-
näisyys. Yksinäisyydellä on
monet kasvot elämän eri koh-
dissa. Yksin oleminen ei aina
ole yksinäisyyttä. Joskus taas
yhdessä oleminen tai asumi-
nen voi lisätä yksinäisyyden
ja erillisyyden tunnetta. 

Yksinäisyys on kohtaa-
mattomuutta. Yksinäisyys on
sitä, ettei asioita enää edes
oteta puheeksi tai ettei ole si-
tä kenen kanssa puhuisi. Toi-
sen ihmisen ikävästä on pal-
jon lauluja. Niissä on kiteytet-
tynä suomalaisuuden syvyys
ja tunnot: Kunpa sinut tunti-
sin paremmin. Silloin ehkä
oppisin itsenikin..

Isäni kuoli 2 vuotta sitten
lokakuussa. Minä menetin lä-
heisen isän ja Äitini menetti
lähes elinikäisen puolisonsa,
jokapäiväisen ihmisensä.
Olen säästänyt silloin ystäväl-
täni saaman tekstiviestin:
Kun joku läheinen kuolee,
niin kaikki se rakkaus, mitä
on ollut, tulee osaksi sinua.
En tiedä, tekeekö kuolema
vahvemmaksi, mutta ainakin
se vie lähemmäksi elämän
ydintä.

Lokakuu on minulle sy-
vien muistojen kuukausi. Ta-
san 20 vuotta sitten, 24.10.,
erosin lukion toiselta luokal-

ta haikeissa tunnelmissa. Me-
nin vuosi sen jälkeen iltaluki-
oon oltuani ensin työttömänä,
sitten palkallisena harjoitteli-
jana koulukodissa, lastenko-
dissa ja lastenpsykiatrisessa
sairaalassa. Opin paljon elä-
mästä. Kirjoitin kaksi vuotta
myöhemmin ylioppilaaksi il-
talukiosta. 

Elämä ei aina mene suun-
nitelmien mukaan, silti voi
vastaan tulla hyviä asioita,
jotka vaikuttavat olennaisesti
elämän suuntaan. Omat kas-
vukivut nuorena eivät suo-
raan siirry opiksi omalle jälki-
kasvulle – ei edes kantapään
kautta opitut elämän totuudet.
Lapsensa puolesta ei voi elää
edes yhtä päivää. Se on ehkä
äitien vaikein oppimisen
paikka. 

Hyvää tarkoittavat neu-
votkaan eivät auta, jos ne tu-
levat väärään aikaan tai vää-
rällä tavalla. Kultaomenia ho-
peamaljassa ovat oikeat sanat
oikeaan aikaan. Kun senkin
äitinä osaisi. Kuuntelemisen
taito lienee tärkeimpiä. Kuul-
luksi tulemisen tunteen kans-
sa on hyvä kasvaa ja elää.
Elämässä olennainen opitaan
kuitenkin vuorovaikutukses-
sa toisten ihmisten kanssa.
Aikuisen tehtävä on sanoa
lapselle ja nuorelle: Olen täs-
sä auttaakseni sinua. Ei ole si-
nänsä merkityksellistä har-
joitella tiettyä koetta tai yliop-
pilaskirjoituksia varten, vaan

elämää, joka on tänään huo-
menna ja 10 vuoden päästä.
Ja kuitenkin – vain päivä ker-
rallaan.

Kokemus siitä, että voi
vaikuttaa omaan elämäänsä,
on tärkeää kaiken ikäisenä.
Heikossakin kunnossa ole-
valle oman elämän hallinnan
tunteesta syntyy ihmisarvoi-
nen elämä. Varmaa on, että
jokainen tarvitsee ainakin yh-
den hyvän ihmissuhteen ko-
keakseen elämänsä mielek-
kääksi. Hyvä ihmissuhde on
lääke moneen vaivaan.

Kuulluksi tuleminen voi
parantaa haavat paremmin
kuin aika. Elämä on nyt. Mi-
tä haluat, että sinusta muiste-
taan? Pohdin ystäväni kanssa.
Hän vastasi: Että voin antaa
kohtaamisen hetkiä toiselle il-
man että uskon menettäväni
jotain itsestäni.

Sirkku Ingervo 
kahden lapsen äiti

erityisopettaja
kaupunginvaltuutettu

(vihr.)

Ihmisen ikävästä

Hyvin säilynyt betonibunkkeri ja taisteluhautaa Ida Aalbergin tien päässä olevien talo-
jen takana.

Jäänteitä betonilaitteista Pohjois-Haagan aseman vieressä olevalla mäellä, taustalla Ho-
peatien taloja.
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