
"Koneita idässä - lentosuunta länteen" kirjasarjan kol-
mas osa käsittää sekä asemasodan ja kesäkuussa 1944 
alkaneen vetäytymisen vaiheet että Lapin sodan tar-
kastelun viestitoiminnan ja ilmavalvonnan kannalta. 
Sodan vanhetessa sekä henkilöstön että viestikalus-
ton puute muodosti vakavan uhkan niin hävittäjien 
johtamiselle kuin ilmavalvonnalle ja ilmavalvontatie-
tojen jakelulle.  

Vuonna 1952 ilmavoimissa siirryttiin uuteen orga-
nisaatioon, jossa 1944 perustetut neljä rauhanajan 
lentorykmenttiä korvattiin kolmella lennostolla. Män-
tämoottoriset potkurikonetyypit saivat tehdä tilaa 
suorituskykyisemmille suihkumoottorisille hävittäjille. 
Ilmavoimissa konekannan kehitykseen päästiin toden 
teolla mukaan sodan jälkeisten niukkojen vuosien jäl-
keen vasta 1950-luvun loppupuolella.

kirjasarjan osa III on valmistunut!
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Iv.P 7 ja Le.Lv.32 yhteistoimintaa Aunuksessa

Sähkötyskoulutus oli tarpeen

Poiminnat kirjasarjan osasta kolme:

Elokuun 26. päivänä 1943 suoritettiin Segesan 
sekä Voimalaitoksen radioiv.aseman ja CU-ko-
neiden välillä yhteyskokeilu. Todettiin kuuluvuus 
hyväksi n. 100 km:n säteellä. Nyt iv.pataljoonan 
komentaja sopi Lentolaivue 32 komentajan 
kanssa, että laivue lähettää kummallekin radio-
asemalle miehen viikoksi opastamaan hävittä-
jäpalvelua, jonka jälkeen mainitut radioasemat 
tarpeen vaatiessa siirtyvät liikennöimään hävit-
täjäradioverkossa.

Lokakuussa 1943 Iv.P 7:n ja Le.Lv. 32:n komenta-
jat sopivat, että iv.pataljoonan alueella kaikkiaan 
yhdeksän (60., 61. ja 62. Iv.K) radioilmavalvonta-
asemaa osallistuu hävittäjäohjaukseen tilanteen 
salliessa. Hävittäjäpalvelun ilmavalvontaviesti-
tyksestä annettiin yksityiskohtaiset ohjeet, joissa 
korostettiin erityisesti ilmavalvojan aktiivisuutta 
yhteydenpidossa. Tilannetta oli kulloinkin ajatel-
tava ilmassa olevan hävittäjälentäjän kannalta, 
ja annettava hänelle siitä niin selvä tilannekuva, 
että olettamuksille ei jää sijaa.

Tokarin, Juksovan ja Nikitinskajan radioiv.ase-
mat olivat marraskuun puoliväliin tultaessa saa-
neet koulutuksen ja valmiita yhteistoimintaan 
hävittäjien kanssa. 



40. Ilmavalvontakomppanian iv.lotta Irene Järvi 
(os. Sallanto) kertoi lotta-ajastaan ”... olin sitten il-
mavalvontalottana 40. Ilmavalvontakomppanias-
sa. --- Iv.koulutusta minulla ei ollut. Kuka meitä olisi 
ehtinyt kouluttamaan. Ivakin vääpeli opetti kuvien 
perusteella tuntemaan venäläisten lentokoneita. 
Torniin vain, tosin kaksi kerrallaan. Olimme vihol-
lisen maalitauluna Terijoen korkeimmalla paikal-
la. Suora näkyvyys Kronstadtiin, jotenka alkoivat 
ampua tykeillä meitä. Tykin suuliekki kun välähti, 
silloin alas tornista (melkein liukua)! Ehdimme, en-
nen kuin pamahti.

Ilmavalvontalottien 
toiminta

Ilmavoimat rauhan kannalle (1944–1952)
Vähitellen syntyi ajatus ryhtyä tekemään omaa 
tutkakalustoa ”Suomi oli kuitenkin vielä eristetys-
sä asemassa, emme saaneet ostaa mistään tarvit-
tavia osia. Esimerkiksi mikroaalto- ja muidenkin 
tutkaputkien  viennin  Suomeen Amerikka oli tyys-
tin kieltänyt. Englannista saatiin muutamia van-
hoja tyyppejä, mutta niistä ei ollut paljon apua. 
Innostus oli silti herännyt, ja arveltiin, ettei yritys 
aivan mahdoton ole", kertoo insinöörimajuri Poh-
janpalo.

Lentoryhmän viestitoiminta Lapin sodassa
--"Kun saksalaiset perääntyessään hävittivät kaik-
ki puhelinyhteydet, niistä ei ollut eteneville suo-
malaisille hyötyä. Oli rakennettava uusia linjoja. 
Toiminta-alueelle keskitettiin sotajaotukseen 
nähden lähes kaksinketaisen määrän viestijouk-
koja: yhteensä kymmenen armeijakunnan, divi-
sioonien ja Viestiesikunnan viestipataljoonaa."



"Koneita idässä – Lentosuunta länteen…” 
ilmapuolustuksen viestitoiminnan ja ilmaval-
vonnan historia, osa 1. 
Vuodet 1918–1940
Teoksessa seurataan ilmavalvonnan kehitty-
mistä, lentojoukkojen johtamismahdollisuuksia 
sekä ilmavalvontalottien toimintaa aina väli-
rauhaan saakka.
414 sivua. Tulossa lisäpainos.

"Koneita idässä – Lentosuunta länteen…” 
ilmapuolustuksen viestitoiminnan ja ilma-
valvonnan historia, osa 2. 
I  Välirauhanvuodet 1940–1941
II  Sotavuodet 1941–1942
Teoksessa kootaan yhteen Talvisodan koke-
muksia ja järjestellään uudestaan sekä ilmaval-
vontaa että lentojoukkoja. Erityinen huomio 
on kiinnitetty Ilmapuolustuksen esikunnan 
kokoonpanon muutoksiin tarkastelujakson 
aikana. 872 sivua.  Hinta 49 e/kpl   *)

"Koneita idässä – Lentosuunta länteen…” 
ilmapuolustuksen viestitoiminnan ja 
ilmavalvonnan historia, osa 3.  
I  Sotavuodet 1943–1945
II  Sodasta toipumisen vuodet 1945–1952
692 sivua.  Hinta 60 e/kpl  *)
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