
20 • BREWSTER MODEL 239 SUOMEN ILMAVOIMISSA

BW-363 kokoonpanon lopputarkastuksessa Trollhättanissa. 
Vielä puuttuu spinnerin paikalleen asettaminen. (Ilmavoi-
mamuseo)

BW-359 odottelee Trollhättanissa starttia Suomeen, joka 
tapahtui 21.3.40.
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F2A-1:n ohjaamo oikealta puolelta. Tällä puolella oli sähkö- 
ja radiolaitteen kytkimet sekä happilaitteiden käyttö. (via 
Rich Dann)

F2A-1:n moottori vasemmalta puolelta. Erona toiseen 
puoleen on, että 9-sylinterisen moottorin pakoputkista viisi 
liittyy tällä puolella kokoomaputkeen.
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2/LLv 24:n kone BW-358 Joensuun rantahietikolla heinäkuun 
lopulla 1941. Lentue suojasi täältä käsin LeR 4:n pommitta-
jia, jotka suuntasivat Laatokan Karjalaan.

2/LLv 24:n päällikön kapteeni Leo Aholan nimikko BW-372 
Joensuussa heinäkuun lopussa 1941.
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Oikealta 1/LLv 24:n apumekaanikko 
Martti Kalso, kersantti Aimo Vahve-
lainen ja apumekaanikko BW-374:n 
pyrstöllä Rantasalmella heinäkuussa 
1941. 

1/LLv 24:n kone BW-377 Mikkelissä 
heinäkuussa 1941. Siivellä on 
apumekaanikko Veikko Saunamäki ja 
vastaavana ohjaajana oli alikersantti 
Reino Malin.

Luutnantti Joel Savonen 1/LLv 24:n 
koneen BW-361 edessä Mikkelissä. 
Voittoviirun päiväys on 16.7.41. 
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KANNAKSEN VALTAUS
Karjalan kannaksella oli venäläisten 23. Armeija. Sen ilmavoimat koostui tässä vaiheessa 
enää 5 SAD:stä, johon kuului kaksi hävittäjälentorykmenttiä (7 ja 153 IAP) ja kaksi maa-
taistelulentorykmenttiä (65 ja 235 ShAP), yhteensä noin 250 taistelukonetta. Elokuun puo-
livälissä 65 ShAP siirrettiin Aunukseen 55. sekalentodivisioonaan vahvistukseksi.

Majuri Magnusson määräsi 3. lentueen luutnantti Karhusen johdolla Karjalan kannaksen 
viimeinen heinäkuuta alkavan hyökkäyksen tukemiseen ja venäläisten lentotoiminnan tor-
jumiseen. Lentue toimi Lappeenrannasta käsin kaksi viikkoa syyskuun 2. päivään, jolloin se 
siirrettiin Immolaan laivueen pääosan yhteyteen.

Elokuun 1. päivänä LLv 24 joutui kahdesti ilmataisteluun Karjalan kannaksen suunnas-
sa. Luutnantti Sarvannon kakkoslentueen parvi pudotti Immolanjärven läheisyydessä kaksi 
Tsaikkaa kymmenestä ja luutnantti Karhusen seitsemän kolmoslentueen Brewsteriä tuhosi 
viidessä minuutissa vastassa olleesta 7 IAP:n I-16-laivueesta kuusi konetta Rautjärven tie-
noilla. Lentomestari Juutilainen oli kaksoisvoittaja:

”Kello 16.00–16.10, korkeus 2 000–0 m. Rautjärven ja Immolanjärven välillä rintamalinjan 
päällä alkaneessa taistelussa kahdeksaa I-16bis-konetta vastaan ammuin alas kaksi I-16bis-ko-
netta, toinen syttyi palamaan, toinen syöksyi suoraan maahan kappaleiden lennellessä ympäriin-
sä. Sen joka syttyi palamaan ammuin luutn Kokon takaa, toisen luutn Karhusen nokan edestä. 
Tulitin kolmatta läheltä takaa ja katosi se rintaman savuihin syöksyessä. Sen jälkeen en sitä näh-
nyt.

Ei erikoista. (BW on ketterämpi, nopeampi ja nousukykyisempi). Oma kone BW-353.”

Myös vääpeli Nissinen lisäsi pudotuksiaan yhdellä I-16:lla seuraavalla tavalla:

”Kello 16.00–16.05, korkeus 1 500 m. Lensin luutn Kokon parvessa lakipartion johtokoneena. 
Näin kaksi I-16bis-konetta vasemmalla hieman alapuolella. Ammuin siipikonetta suoraan ta-
kaa 100–20 metriin. Kone syttyi tuleen ja hajosi. Sain siitä öljyt päälleni ja suuri pellinkappale 
iski koneeni tasoon halkaisten tason yläpuolelta ja rikkoen siivekkeen. Sain kimppuuni kolme 

(Vasemmalla) 4/LLv 24:n vääpeli Sa-
kari ”Sakke” Ikonen BW:n ohjaamolla 
Rantasalmella heinäkuussa 1941.

(Oikealla) 4/LLv 24:n päällikkö luut-
nantti Per ”Pelle” Sovelius Brewsterin 
ohjaamossa heinäkuussa 1941.
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1/LLv 24:n Brewster BW-390 oltuaan 
huollossa kenttälentovarikolla Äänislin-
nassa. Kersantti Curt Ginman lensi koneen 
takaisin Nurmoilaan 6.2.42.

BW-355 tultuaan tehtaalta vauriokorjauk-
sesta ennen luovutusta 3/LLv 24:lle, joka 
tapahtui 6.3.42. Ennen tätä koneeseen 
asennettiin kuitenkin pyörät.

3/LLv 24:n kone BW-355 ”NOKA” startissa 
Kontupohjasta 18.3.42, ohjaimissa tällä 
kertaa lentueen varapäällikkö luutnantti 
Osmo Kauppinen. (SA-kuva)
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1/LeLv 24:n kone BW-376 Römpötissä ennen alasampu-
mistaan 30.10.42, kersantti Paavo Tolosen kaatuessa. 
Ohjaamossa on koneen vastaava ohjaaja lentomestari Viktor 
Pyötsiä.

4/LeLv 24:n päällikön luutnantti Iikka Törrösen kone BW-380 
Römpötissä lokakuussa 1942. Kone poikkesi muista siten, 
että siitä puuttui peräsimestä taktinen numero.
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Toistaiseksi tunnistamaton Brewster, 
joka saattaa olla Immolassa huhti–
toukokuussa 1943 kapteeni Veikko 
Karun vetämältä yöhävittäjäkurssilta. 
Kurssilla oli Brewsterit BW-368 ja 384. 
Sivuvakaajassa näyttää olevan jokin 
tunnistamaton tunnus.

2/LeLv 24:n Brewster BW-374 Suu-
lajärvellä kesällä 1943, vastaavana 
ohjaajana vänrikki Eero Riihikallio. 
Koneessa ollut M-63-moottori vaih-
dettiin takaisin Cycloneen 13.8.43.
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pilvettömältä taivaalta. Tuntui, että näytelmä oli nyt ohi. Lensin huoletonna ja tarkkailin alla 
olevaa maastoa. Silloin se tapahtui. Koneeni vasemman siiven kärkeen ilmestyi yhtäkkiä reikä. 
Minut oli yllätetty. Vihollishävittäjä oli tullut auringon suunnasta. Väistin. Toista osumaa se ei 
enää saanut. Sain sellaisen opetuksen, että muistin sen koko sodan ajan. Ole aina varuillasi! Älä 
päästä pyrstön taakse viholliskoneita! Se jäikin ainoaksi osumaksi, jonka sain koneeseeni sodassa. 
Tilanne jatkui. Lentäessäni Vuoksen pohjoispuolella Kiviniemen ja Sakkolan välillä, näin Tero-
maan tulittavan vihollishävittäjää, jolloin se lähti syöksyyn savuavana ja putosi Sakkolan ken-
tän läheisyyteen.

Palasimme vähitellen takaisin kotikentälle ja taistelun jälkipuinti alkoi. Olimme kuumissam-
me ja etsimme juotavaa. Tällöin Teromaa huomasi nukkumispaikan lautaseinämän yläpuolella 
mukin täynnä kirkasta nestettä. Hän luuli sitä vedeksi ja siemaisi ison kulauksen. Hän haukkoi 
henkeään ja huusi: ”Vettä, vettä!” Joku mekaanikoista oli kaatanut siihen ilmeisesti pontikkaa 
tai jotain muuta laimentamatonta. Palautimme mieleen taistelun kulun. Viholliskoneet olivat 
jälleen kerran yrittäneet pommittaa Hiitolaa, mutta me ehdimme ajoissa väliin. Koneet pudotti-
vat hätäännyksissään pommit Laatokkaan ja kääntyivät kotia kohti.

Pari tuntia myöhemmin kuuden Brewsterin osasto ajoi takaa Elisenvaaraa pommittanut-
ta muodostelmaa ja sai sen kiinni. Luutnantti Reino Sartjärvi sai tuhottua yhden suojaavista 
hävittäjistä tällä tavalla:

”Kello 10.50–11.30. Tapasimme vihollisen pommikonemuodostelman Käkisalmesta noin 20 ki-
lometriä pohjoiseen sen palattua pommittamasta Elisenvaaraa. Ammuttuani erästä Pe-2:ta syök-
syi yksi AC taakseni ja väistöliikkeen jälkeen en enää saanut lauttaa kiinni.

Palatessani takaa-ajosta Kiviniemen kohdalla näin 4 La-5-konetta alapuolellani. Syöksyin 

Mekaanikot veivaavat Brewsteriä 
käyntiin Immolassa kesäkuun 
jälkipuoliskolla 1944. Jos mekaanikon 
haalarin selässä olevaan tekstiin on 
uskominen, niin kone on BW-375. 
(Bundesarchiv)




