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In October 1919 four Perkjärvi based Breguet 14 aircraft 
took off to scout and bomb Red positions on the south shore 
of the Gulf of Finland. Of the four aircraft only Captain 
Holmqvist succeeded in photographing the front and Petro-
grad. One Breguet was lost at take-off due to an engine fail-
ure and two aircraft fl own by French pilots returned home 
due to anti-aircraft fi re. On the way back to base Holmqvist 
dropped his bombs on Kolomäki airfi eld.

III:een, joka toimi Koiviston lentoasemalla. Suomalaiset tu-
kivat Venäjän valkoisia tiedustelu- ja pommituslennoin. 

Lokakuussa 1919 neljän Perkjärvelle sijoitetun Breguet 
14 -koneen tehtävänä oli tiedustella ja pommittaa punais-
ten asemia Suomenlahden etelärannalla. Neljästä koneesta 
vain kapteeni Holmqvistin Breguet kuvasi rintamalinjaa ja 
Pietaria. Yksi kone menetettiin startissa moottorivian vuok-
si ja kaksi ranskalaisten ohjaamaa konetta kääntyivät takai-
sin ilmatorjunnan vuoksi. Paluumatkalla Holmqvist pudotti 
pomminsa Kolomäen lentokentälle.

Breguet 14 A2 -tiedustelukone oli yksi Ilmailuvoimien tärkeimmistä 
operatiivisista konetyypeistä 1920-luvun alkupuolella. Sillä tehtiin 
muutama sotalentokin Venäjän suunnalla. (IVM)

The Breguet 14 A2 reconnaissance aircraft was one of most impor-
tant operational aircraft of the Ilmailuvoimat in the early 1920s. It 
fl ew some combat missions in Russian front. (IVM)

II Ilmailuosaston Fokker D.VII -hävit-
täjä 1.C.357 Utissa 1920. Fokkereita 
oli käytössä kolme kappaletta vuosi-
na 1919–24. (IVM)

Fokker D.VII fi ghter 1.C.357 of II 
Ilmailuosasto  at Utti in 1920. Three 
Fokkers were in use in 1919–24. 
(IVM)



85

Kaksi Mercury-moottorilla varustettua LLv.32:n Fokker D.XXI -hävit-
täjää käymässä Ilmasotakoulussa Kauhavalla 10.7.1940. Lähin kone 
on FR-112. (Ilmav/IVM)

Two Mercury-powered Fokker D.XXI fi ghters of LLv.32 visiting Ilma-
sotakoulu at Kauhava on July 10, 1940. The closest aircraft is FR-112. 
(Ilmav/IVM)

LLv.24:n Brewster 239 BW-356 Mal-
milla 29.5.1940. Brewsterit olivat vie-
lä ilman suojamaalausta. (Ilmav/IVM) 

Brewster 239 BW-356 of LLv.24 at 
Malmi on May 29, 1940. The Brews-
ter had not yet been camoufl aged. 
(Ilmav/IVM)

LLv.26:n Fiat G.50 FA-26 -hävittäjä 
käymässä Kauhavalla 27.7.1940. Ko-
neessa on vielä alkuperäinen maa-
laus (Ilmav/IVM)

Fiat G.50 FA-26 fi ghter of LLv.26 
visiting at Kauhava on July 27, 1940. 
The aircraft still wears the original 
painting. (Ilmav/IVM)
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Viestivarikko muutettiin Ilmavoimien Viestikouluksi mar-
raskuussa 1942, jolloin se siirtyi Hämeenlinnaan ja sai len-
totoimintaansa varten käyttöön Parolan lentokentän. Sota-
aikana viestialan koulutus oli vilkasta.

Lentokonetehdas

Lentokonetehtaalla riitti töitä yltä kyllin lentokoneiden kor-
jauksissa ja perushuolloissa sekä vaativissa sotasaaliskonei-
den kokoonpanossa ja kunnostuksessa. Välirauhan aikana al-
kaneet työt jatkuivat samaan tahtiin koko jatkosodan ajan. 
Vaurioituneiden koneiden korjaustoiminta oli erittäin tär-
keää, koska uusien saaminen oli vaikeaa ja koneita tuhoutui 
ja vaurioitui kaiken aikaa.

Näiden töiden ohessa valmistettiin myös uusia koneita. Jat-
kosodan aikana VL valmisti Tampereella 55 uutta Blenheimiä 
kolmena sarjana. Jo vuonna 1939 tilattu 15 Blenheim I -ko-
neen II-sarja valmistui loppuvuonna 1941. Joulukuussa tilat-
tiin vielä 30 Blenheim I -koneen V-sarja sekä 10 Blenheim IV 
-koneen VI-sarja, jotka valmistuivat vuosina 1943–44.

Tehtaan suunnittelema kotimainen Myrsky-hävittäjän 
(MY) prototyyppi lensi joulukuussa 1941. Kolmen koneen 
koesarjan ja kehityskoelentojen jälkeen Myrsky pääsi sarja-
tuotantoon. Niitä valmistui Tampereella vuosina 1943–45 
kaikkiaan 49, näistä 30 sarjakonetta ennen aselevon voimaan 
tuloa.

Kuorevedellä rakennettiin vuonna 1943 vielä viisi uutta 
Fokker D.XXI -hävittäjää (FRw) ja viisi uutta Fokker C.X 
-yhteistoimintakonetta (FK). Näiden lisäksi tehtaalla tehtiin 
runsaasti erilaisia kokeiluja ja modifi kaatiota lentokaluston 
käyttökelpoisuuden kehittämiseksi. Karhumäen tehdas Kuo-
revedellä korjasi ja huolsi koulukoneita sekä Fokker D.XXI 
-hävittäjiä.

founded in December 1941 was renamed Ilmavoimien Vies-
tikoulu (air force signal school) in November 1942. It moved 
to Hämeenlinna and used Parola airfi eld for its fl ight opera-
tions. The signal training was very active during the war.

Aircraft factory

Valtion Lentokonetehdas (VL) (state aircraft factory) had 
continuously more than enough work in repairing and over-
hauling air force aircraft and assembling and fi xing war boo-
ty aircraft, which was a demanding task. Repairing damaged 
aircraft was extremely important because getting new aircraft 
was diffi cult and planes were destroyed and damaged all the 
time.

In addition VL also manufactured 55 new Blenheims in 
three series. Fifteen aircraft, which were ordered already in 
1939 were delivered in late 1941. In December 1941 anoth-
er 30 Blenheim Is and 10 Blenheim IVs were ordered. Those 
were delivered in 1943–44.

The fi rst prototype of VL designed fi ghter Myrsky (MY) 
fl ew in December 1941. The series production started af-
ter development test fl ights with three pre-series aircraft had 
been completed. A total of 49 aircraft were built in 1943–45. 
Of these 30 were delivered before the ceasefi re.

VL at Kuorevesi built fi ve new Fokker D.XXIs (FRw) and 
fi ve new Fokker C.Xs (FK) in 1944.

In addition VL made a lot of testing and many modifi ca-
tions to enhance aircraft capabilities. Karhumäki factory at 
Kuorevesi was contracted to repair and overhaul trainers and 
Fokker D.XXI fi ghters.

Myrsky-hävittäjien tuotantolinja Len-
tokonetehtaalla Tampereella vuonna 
1944. Myrskyjä luovutettiin 30 ennen 
sodan päättymistä. (Jyrki Laukkanen)

The production line of Myrsky fi ght-
ers at aircraft factory in Tampere in 
1944. Thirty Myrskys were delivered 
before the end of the war. (Jyrki 
Laukkanen)
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Initially it was permitted to give fl ight training only to 
the conscripts and personnel who had already been in train-
ing. Training new conscript pilots was prohibited. When the 
peace treaty came into effect initial fl ight training for new 
students was commenced in June 1948. All fl ying courses for 
new conscripts were fl ying offi cer courses (Le.UK 14–16).

Koelentue continued at Tampere and at Kuorevesi. Test fl y-
ing at Tampere however ceased gradually when all aircraft 
repairs and maintenance were transferred to Kuorevesi. 
Koelentue had only few aircraft of its own but there were 
enough aircraft of all types to be fl own coming from repairs 
and overhauls at the factories. In December 1949 Koelentue 
had three Stieglitzes and one Storch, of which two Stieglitzes 
were airworthy.

Ilmavoimien Viestipataljoona continued its small scale fl ying 
operations at Parola and it operated a few different type of 
aircraft like Tuisku and Junkers W 34hi. In December 1949 
it had the two surviving Fokkers C.Xs.

Flight safety

In the late 1940s there were several incidents and accidents 
caused by old worn aircraft and lack of recent fl ying experi-
ence. Fighters had many landing accidents and forced land-
ings due to engine failures. There were 86 incidents and ac-
cidents with either the loss of the aircraft or damage, which 
was not reasonable to repair due to the remaining service life. 
These accidents had their infl uence on the lack of aircraft at 
the end of the decade.

There were 16 fatal accidents resulting in the loss of 25 
personnel. In three accidents the pilot parachuted to safety.

Joulukuun 1949 alussa PLe.Lv.41:llä oli 19 Mersua, joista 
kuusi oli korjaamolla. Lisäksi käytössä oli yksi DC-2 ja yksi 
Stieglitz.

Lentosotakoulu Kauhavalla pääsi jatkamaan lentokoulutusta 
lentokiellon päätyttyä. Lentosotakoulussa oli lentokunnossa 
68 konetta, joita olivat 20 Stieglitziä (SZ), 10 Viimaa (VI), 5 
Tuiskua (TU) ja 15 Pyryä (PY). Näitä koulu- ja harjoitusko-
neita oli myös laivueissa. 

Lisäksi harjoitushävittäjinä oli Lentosotakoulussa 10 Fok-
ker D.XXI:tä (FR) ja 8 Fiat G.50:tä (FA). Konetilanne huo-
noni kuitenkin nopeasti. Fiatit poistuivat vuonna 1946 ja 
Fokkerit 1948. Osa koulu- ja harjoituskoneista jouduttiin 
luovuttamaan myös konepulasta kärsiville laivueille. Pyryjä 
jouduttiin ajoittain myös lainaamaan lentorykmenteiltä kou-
lutusohjelmien toteuttamiseksi. Joulukuun 1949 alussa Len-
tosotakoululla oli 10 Pyryä, 8 Stieglitziä ja 11 Viimaa. Näistä 
kolme oli konetta oli korjaamolla.

Aluksi voitiin antaa lentokoulutusta vain niille varusmie-
hille, joiden lentokoulutus oli jäänyt kesken aikaisemmilta 
vuosilta sekä henkilökunnalle, sillä uusien varusmieskurssi-
en lentokoulutus oli kielletty. Rauhansopimuksen tultua voi-
maan ja rajoitusten poistuessa voitiin kesäkuussa 1948 jäl-
leen aloittaa lentokoulutus varusmieskursseille, jotka kaikki 
olivat lentoupseerikursseja (Le.UK 14–16).

Koelentue jatkoi toimintaa Tampereella ja Kuorevedellä. 
Koelentotoiminta Tampereella kuitenkin hiipui, kun lento-
koneiden korjaustoiminta ja koelentämisen painopiste siir-
tyi kokonaan Kuorevedelle. Koelentueella ei Tampereella 
eikä Kuorevedellä ollut monia omia koneita. Lentueen ko-
neet olivat vaihtelevasti kaikentyyppisiä joko kokeilulennoil-
la tai yhteyskoneina. Kuorevedellä lennettäviä koneita teh-
tailta huolloista ja korjauksista valmistuvia kaiken tyyppisiä 
koneita oli kuitenkin riittävästi. Omia koneita Koelentueella 

HLe.Lv.31:n Messerschmitt Bf 109 G-6 MT-504 lennolla Utissa kesäl-
lä 1947. (© Viljo Salminen)

Messerschmitt Bf 109 G-6 MT-504 of HLe.Lv.31 fl ying over Utti in 
summer 1947. (© Viljo Salminen)
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yksipaikkaisella Mirage IIIC:llä. Näistä Pekuri piti Mirage 
IIIC:tä parhaana vaihtoehtona.

Nykyaikaisen hävittäjäkoneen hankintaan Ilmavoimille 
toi kuitenkin nopean sysäyksen lokakuun 1961 noottikriisi, 
missä Neuvostoliitto esitti Suomelle YYA-sopimuksen mu-
kaisia sotilaallisia konsultaatioita Länsi-Saksan muodosta-
man sotilaallisen uhan vuoksi. Presidentti Urho Kekkonen 
matkusti Novosibirskiin 21. marraskuuta 1961, missä tule-
van hävittäjäkaupan pohjat kirjattiin. 

Tammikuussa 1962 suomalalainen valtuuskunta matkus-
ti Moskovaan sotilasmateriaalin hankinnan merkeissä. Neu-
vostoliitto tarjosi Suomelle uusinta MiG-21-hävittäjäänsä, 
joka oli vasta tulossa laivueisiin. Hävittäjäkaluston hankin-
ta lännestä tässä ulkopoliittisessa tilanteessa ei olisi tullut ky-
symykseen. Lisäksi Neuvostoliitto ilmoitti halukkuutensa 
myös ajanmukaisen ohjusaseistuksen toimittamiseen koneen 
mukana. Tässä hankinnassa konetyyppi ”valittiin” ilman 
koelentoja tai muita tutustumisia koneeseen tai järjestelmiin. 
Itse asiassa konetta ei ollut edes nähty kuvia lukuun ottamat-
ta. Valtuuskunta sai tutustua MiG-21-koneeseen ensi kerran 
vasta 29. tammikuuta 1962 Kubinkassa. 

Sopimus hankinnasta allekirjoitettiin 1. helmikuuta 1962. 
Konemäärä tuli käsittämään 21 MiG-21F-13-hävittäjää ja 
neljä MiG-15UTI-suihkuharjoitushävittäjää. Suomalainen 
ohjaaja- ja tekninen ryhmä matkusti heinäkuun lopulla 1962 
Neuvostoliittoon neljä kuukautta kestäneeseen koulutukseen 
uuteen konetyyppiin.

Neljä hankintaan kuulunutta MiG-15UTI-konetta saapui-
vat Rissalaan 10. marraskuuta 1962 venäläisten lentäminä. 
MiG-21-hävittäjien toimittaminen jäi seuraavaan vuoteen.

fi rst aircraft in Finnish service to reach level speed of over 
1,000 km/h. The Gnat was also the fi rst real combat capable 
jet fi ghter in the Ilmavoimat.

However the aircraft technology developed so fast since 
the procurement decision was made in 1956 that the Gnat 
was becoming obsolete in performance when it fi nally en-
tered service. Although it was agile, its speed and altitude en-
velope was not suffi cient to guarantee credible control of up-
per airspace, identifi cation and air defence capability.

The international political climate was further tensioned in 
1960. The attitude in the higher levels of the Defence Forces 
changed more favourable towards the fi ghter needs of the Ilma-
voimat. Ilmavoimat’s proposal to evaluate a new modern inter-
ceptor was accepted by the Ministry of Defence and Headquar-
ters of the Defence Forces in 1960. Specialists of the Ilmavoimat 
visited the Soviet Union, Sweden and France to evaluate pos-
sible candidates. The test pilot group consisted of Lieutenant 
Colonel Lauri Pekuri and Major Paavo Tahvanainen.

Pekuri fl ew eight test fl ights in a MiG-19S fi ghter at Tam-
bov in the Soviet Union in July 1960, but rated it already ob-
solete. In June 1961 Pekuri and Tahvanainen fl ew a two-seat 
SAAB Sk 35C and a single-seat J 35D Draken in Sweden. In 
July they both tested a single-seat Dassault Mirage IIIC. Of 
these aircraft Pekuri rated the Mirage IIIC as the best choice.

The procurement of a new fi ghter for the Ilmavoimat was 
however given a fast push by a note crisis in October 1961 
when the Soviet Union sent Finland a diplomatic note refer-
ring to the threat of war and West German militarization and 
proposing that Finland and the Soviet Union begin consulta-
tions on securing the defence of both countries, as provided 
in the YYA treaty of 1948. President Urho Kekkonen trav-

Majuri Lauri Pekuri nousee Mirage 
IIIC -hävittäjän ohjaamoon Istres’ssä 
Ranskassa heinäkuussa 1961. Pekuri 
ylitti lennolla kahden Machin nopeu-
den ensimmäisenä suomalaisena. 
(Paavo Tahvanainen)

Major Lauri Pekuri boarding the 
cockpit of a Mirage IIIC fi ghter at Is-
tres in France in July 1961. Pekuri ex-
ceeded Mach 2 as the fi rst Finn dur-
ing this fl ight. (Paavo Tahvanainen)
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Ilmavoimien ensimmäiset helikopterit luovutettiin Sata-
kunnan Lennostoon keväällä 1961. Suunnitellun laivueen 
sijaan sinne muodostettiin keväällä 1961 Helikopterilentue, 
jonne SM-1- ja Mi-4-helikopterit sijoitettiin. Helikoptereita 
käytettiin koulutuksen ohella myös sairaskuljetuksiin, tykis-
tön tulenjohtoon ja kartoitustoimintaan liittyviin kuljetuk-
siin. Touko–kesäkuussa 1962 Helikopterilentue siirtyi Uttiin.

Karjalan Lennosto

Vuoden 1958 alussa lennoston Hävittäjälaivueet 31 ja 33 
toimivat Utissa pääkalustonaan Vihurit. Hävittäjälaivue 33 
lopetettiin 1.8.1958. Vihuri oli Hävittäjälaivue 31:n pääka-
lustona aina vuoteen 1959 asti, kunnes koneet menivät len-
tokieltoon.

Vuoden 1959 loppupuolella Porissa järjestettiin lyhyt 
Fouga-tyyppilentokoulutus neljälle Hävittäjälaivue 31:n 
ohjaajalle ja tekninen koulutus muutamalle mekaanikolle. 
Vuonna 1960 tammikuussa Porista siirrettiin Uttiin kaksi 
Fougaa koulutuksen aloittamista varten. Keväällä 1960 utti-
laiset osallistuivat myös uusien Fougien siirtolentoihin Rans-
kasta Suomeen.

Lennosto ja sen Hävittäjälaivue 31 siirtyivät Rissalaan 
vuosina 1960–61. Hävittäjälaivue 31 aloitti lentotoiminnan 
Fouga-kalustolla Rissalassa huhtikuussa 1960. Ensimmäiset 
kaksi Fougaa saapuivat Porista 20. huhtikuuta 1960. Siirto 
liittyi Porin koneiden kelirikkoleiriin Rissalassa. Tilapäisjär-
jestelystä huolimatta Rissalaan jätettiin koneita, joilla Utista 
Rissalaan siirtynyt lennosto käynnisti ripeästi koulutuksen. 
Fouga oli Rissalassa lennoston ainoa suihkukonetyyppi mar-

ly 1960s training included gun and rocket shooting at land 
and sea targets. Dive bombing was also practiced, but it was 
terminated after one Fouga (FM-3) crashed into the sea in a 
shooting dive in September 1961.

On September 1, 1961 the squadrons were united and Hävit-
täjälaivue 13 was disbanded. On May 1, 1962 Hävittäjälaivue 
11 was renamed Hävittäjälentolaivue 21 (HävLLv 21).

The fi rst helicopters were handed over to Satakunnan 
Lennosto in the spring of 1961. Instead of a planned squad-
ron only a fl ight named Helikopterilentue was founded for 
the SM-1 and Mi-4 helicopters. Besides training the helicop-
ters were used for medical transportation, artillery targeting 
and transportation of land surveillance teams. In May and 
June 1962 Helikopterilentue moved to Utti.

Karjalan Lennosto

In the beginning of 1958 Hävittäjälaivue 31 and 33 were op-
erating at Utti with Vihuri trainers. Hävittäjälaivue 33 was 
disbanded on August 1, 1958. The Vihuri was the main type 
of Hävittäjälaivue 31 until 1959, when the type was with-
drawn from service.

At the end of 1959 a short Fouga type training was ar-
ranged at Pori for four pilots and some mechanics of Hävit-
täjälaivue 31. In January 1960 two Fougas were transferred 
from Pori to Utti for type training. In spring 1960 pilots 
from Utti took part in ferrying new Fougas from France.

The wing and Hävittäjälaivue 31 moved to Rissala in 1960–
61. The squadron commenced fl ying with the Fouga at Rissa-
la in 1960, when two Fougas arrived on April 20 for a fl ying 

Hyvät värikuvat Vihurista lennolla ovat vähissä. HävLv 31:n VH-12 
lennolla kesällä 1954. (© Rosenlund)

Good air-to-air pictures of the Vihuri in the air are rare. VH-12 of 
HävLv 31 on a training fl ight in summer 1954. (© Rosenlund)
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Lentotoiminta

Lento- ja koulutustoiminta 1970-luvulla oli entistä aktiivi-
sempaa ja tehokkaampaa varsinkin taistelukoneiden osalta. 
Draken-hankinta ja etenkin siihen liittynyt koulutus Ruot-
sissa kehitti taktista lentämistä Ilmavoimissa. Elettiin osaa-
misen nousukautta.

Satakunnan Lennosto

HävLLv 21 lensi edelleen Fouga-kalustolla Porissa, eikä lai-
vueella ollut hävittäjäkalustoa. Laivueen erillinen Yhteyslen-
tue siirtyi Härmälästä Pirkkalan uudelle kentälle, jonne oli 

Flight operations

Flying and training in the 1970s was more active than in pre-
vious years especially with combat aircraft. The purchase of 
Drakens and especially the following fl ight training in Swe-
den developed tactical fl ying in the Ilmavoimat. The learn-
ing curve was rising.

Satakunnan Lennosto

HävLLv 21 at Pori continued fl ying with Fougas as the 
squadron had no fi ghters. The detached liaison fl ight moved 
from Härmälä to new facilities under construction for the 

HävLLv 31:n MiG-21F-13-hävittäjät MG-92 ja MG-34 lennolla talvi-
sella taivaalla. MiG-21F-13:t muodostivat laivueen hävittäjäkaluston 
1970-luvulla. MiG-21F-13 oli käytössä myös Luonetjärvellä HävLLv 
11:ssä ja sitten Tiedustelulentolaivueessa sekä Koelentueessa. (Ilmav)

MiG-21F-13 fi ghters MG-92 ja MG-34 in the winter sky. The MiG-
21F-13s formed the fi ghter fl eet of the squadron in the 1970s. The 
MiG-21F-13 was also operated at Luonetjärvi by HävLLv 11 and then 
by TiedLLv and also by Koelentue. (Ilmav)

Vasemmalta kapteeni Pekka Kanni-
nen ja majuri Mikko Järvi lähdössä 
siirtolennolle Suomeen Tullingesta 2. 
toukokuuta 1972. (Flygvapnet)

From left Capt Pekka Kanninen and 
Maj Mikko Järvi ready for a ferry 
fl ight from Tullinge to Finland on May 
2, 1972. (Flygvapnet)
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Lapin Lennosto

Rovaniemellä HävLLv 11:n Drakenit vaihtuivat Hornetei-
hin vasta aivan vuosikymmenen lopulla 11. tammikuuta 
1999. Laivue vastasi Drakenien loppukäytöstä ja oli tyypin 
viimeinen käyttäjä vuoteen 2000 asti.

Lentotoiminnassa laivueen hävittäjälentueet vastasivat ope-
ratiivisesta valmiuspäivystyksestä ilmapuolustusalueellaan ja 
hävittäjäohjaajien koulutuksesta Drakenilla sekä uusien ohjaa-
jien jatkokoulutuksesta Hawkilla. Uudeksi varatukikohdaksi 
varusteltiin elokuussa 1992 Oulunsalo, jossa oli jo ennestään 
rakenteita Ilmavoimien ilma-ampumaleiriä varten.

Lapin Lennoston käytössä ollut Mi-8-helikopteri palasi 
takaisin Uttiin tammikuussa 1997, kun helikopteritoiminta 
siirtyi Maavoimille. 

Lapin Lennosto

HävLLv 11 at Rovaniemi changed its Drakens to Hornets at 
the end of the decade on January 11, 1999. The squadron 
was the fi nal operator of the Draken in Finland until 2000.

The fi ghter fl ights were responsible for operational quick 
reaction alert duty and fi ghter pilot training with Drakens 
and advanced training for new pilots with Hawks. A new al-
ternate base at Oulunsalo was introduced in August 1992. 
The base had already some facilities used by the annual air-
to-air shooting camps.

The sole Mi-8 helicopter and its crew were returned to 
Utti in January 1997 when all helicopter operations were 
transferred to the Maavoimat.

HävLLv 11:n Draken-pari harjoituslennolla Lapin tunturimaisemassa 
syyskuussa 1999. Kuvassa edestä Saab 35FS Draken DK-241 ja 35S 
DK-203. (© Jyrki Laukkanen)

Two Drakens of HävLLv 11 on a training fl ight in the skies of Lapland 
in September 1999. From front Saab 35FS Draken DK-241 and 35S 
DK-203. (© Jyrki Laukkanen)

HävLLv 11:n 35S Draken DK-215 tyy-
pin käytöstä poistoon liittyvässä eri-
tyismaalauksessa elokuussa 2000. 
(© Jyrki Laukkanen) 

35S Draken DK-215 of HävLLv 11 in 
a special retirement paint in August 
2000. (© Jyrki Laukkanen)




