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Itsenäisyystaistelun tueksi ensimmäiset koneet Ruotsista:

Kreivi Eric von Rosenin lahjoittama Morane- Saulnier Parasolista modifioitu 
Thulin D -tyyppinen kone lennettiin 6.3.1918 Nils Kindbergin ohjaamana 

Uumajasta Vaasaan.

Aftonbladetin toimittajan Waldemar Langletin keräämillä varoilla ostettu 
Albatross-kaksitaso oli lennetty Suomeen jo 25.2.,mutta sen moottori oli 

välilaskun jälkeisessä startissa leikannut kiinni, ja  kone saatiin 
lentokelpoiseksi vasta myöhemmin.





Von Rosen ja Kindberg suorittivat Seinäjoella koneen virallisen luovutuksen, 
josta Mannerheim toteaa 13.3. antamansa päiväkäskyn N:o 10 kolmannessa 
pykälässä:

”Kuuluisa ruotsalainen löytöretkeilijä, kreivi Eric von Rosen, joka on lahjoittanut 
armeijallemme sen ensimmäisen lentokoneen, on ilmoittautunut päämajaan 
saapuneeksi. Hänen kaunis lahjansa tulee vastaanotettavaksi kiitollisuudella ja 
merkittäväksi lentokoneena N:o 1, Kreivi von Rosen, Suomen armeijan 
ilmailutarhaan.

Rosenin onnenmerkki, hakaristi, otettiin kansallisuusmerkiksi ja 6.3. määrättiin 
ilmavoimien vuosipäiväksi. 

Lisäkoneita saatiin myös idästä: seitsemän valkovenäläistä upseeria toi 10.4. 
yhden M-9 -lentoveneen ja 11.4. neljä Nieuport konetta Pietarista Antreaan
liittyen siellä perustettuun lento-osastoon.

Sodan aikana Ruotsista saatiin kaikkiaan 7 konetta ja jääkäri Bertel 
Mårtensonin toimenpitein Saksasta samoin 7 konetta. Tyyppeinä olivat mm. 
Thulin Parasol, Thulin LA, Albatros, D.F.W, Frierichshafenin eri versiot sekä 
Rumpler. 





Valkoisten lentojoukkojen sijoituspaikat pohjoisella rintamalla olivat Kolhon 
Ukonselkä, Oriveden Pappilanselkä, Vehmaisten Kaukajärvi ja Tampereen 
Naistenlahti sekä Karjalan rintamalla Antrea. 

Valkoisten lentotoimintaa haittasivat sekä lentokoneiden että moottorien 
varaosapuutteet. 

Punaisilla oli kolme lento-osastoa ja -asemaa: Tampereella Naistenlahti ja 
Lylyjärvi, Kouvolassa veturitallin läheiset pellot ja kilpa-ajorata Utissa sekä 
Viipurissa Pantsarlahti. Lisäksi Hermannissa oli lentokoulutusosasto.

Punaisten lentäjinä ja mekaanikkoina toimivat venäläiset. Polttoaine oli 
huonolaatuista, joten moottorivikoja esiintyi usein. Toiminnalta puuttui 
määrätietoinen ja asiantunteva johto.

Punaisten koneista Tampereen 2 Nieuportia joutuivat valkoisille, ja punaiset 
polttivat Utin 4 Nieuportia ennen pakoaan. Viipurin M-9 -lentoveneistä toinen 
tuhoutui tykkitulessa ja toinen pakeni Venäjälle.

Hermannin 4 Farman kellukekonetta siirtyivät valkoisten käyttöön.



Lentoaseen pääkäyttömuotona oli molemmin puolin tiedustelu sekä myös 
lentolehtisten pudottaminen. Pomminpudotuksia ohjaamosta suoritettiin 
kotitekoisilla pommeilla, pienillä palopommeilla sekä venäläisillä 28 kilon 
sotasaalispommeilla.

Lentotoiminnalla pyrittiin vaikuttamaan myös vastustajan moraaliin. Aseelliset 
vaikutukset jäivät vähäisiksi, mutta tiedustelutiedot olivat tärkeitä. Esimerkiksi 
miehistön Holmström – Wrede tiedusteluilmoitus maalis-huhtikuun vaihteessa oli 
ylipäällikölle erittäin arvokas ratkaisevaan Tampere-operaatioon ryhdyttäessä. 

Lentotoiminnan uutuudella oli myös psykologinen vaikutus; asukkaan kuvaus 
Lappeenrannasta 25.4.1918: ”Surina ilmassa sai heidät kaikki syöksymään 
kaikkialla ulos rakennuksista. Kiireellinen, sekasortoinen pakeneminen alkoi. 
Muutamassa tunnissa kaupunki oli tyhjä. Kaupungin laitaan Taikinamälle
puolustukseen komennetut punaiset huomasivat ennen pitkää olevansa 
päälliköittä ja hekin jättivät asemansa. Painajaisesta oli päästy. Valkoisten 
lentokone oli pelkällä läsnäolollaan murtanut punaisten viimeisenkin uskon ja 
luottamukseen omiin johtajiinsa.”



Sodan loppuvaiheessa Mannerheim pyysi saksalaisilta asiantuntijatukea 
ilmavoimien johtoon.

Kapteeni Carl Seber nimitettiin tehtävään, ja hän vahvisti organisaation, johon 
kuului esikunta, lentopataljoona, jossa ohjaaja- ja mekaanikkokoulu ja varikko/ 
korjaamotoimintaa hoitava telakkakompania, sekä operatiiviset lentoasemat 
Santahaminassa, Sortavalassa, Koivistolla ja Utissa

Suomen ilmavoimat syntyi sodan aikana, joten rauhan ajan byrokratia ei 
päässyt vaikuttamaan uuden operaatioalan organisointipe- riaatteeseen. 
Pyrkimys tehokkuuteen johti ilmavoimien perustamiseen itsenäiseksi 
puolustushaaraksi, mikä oli ajankohdan huomioon ottaen erittäin kaukonäköinen 
ratkaisu. Sen seurauksena Suomen ilmavoimat on eräs maailman vanhimmista 
ilmavoimista. 


