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Blenheim-rivistö Immolassa, lähimmät koneyksilöt ovat BL-106 ja BL-110, joista viimeksi mainittu oli Eskolan käyttämä ensimmäisillä 
salaisilla kuvauslennoilla. (Sotamuseo)

Kapteeni Armas Eskolan onnistuneet valokuvauslennot 1939
(Lisäksi useat lennot keskeytettiin kohdealueen pilvisyydestä johtuen.)

Pvm Kello Lentokone Kuvausalue, lentoreitti Tukikohta Kuvasarja, kuvien 
lukumäärä

10.5 11.50–12.50 BL-114 Etelä-Kannas Immola

10.5. 13.50–14.50 BL-114 Etelä-Kannas Immola

11.5. 11.25–13.10 BL-114 Etelä-Kannas Immola

15.5. 12.45–14.15 BL-114 Etelä-Kannas, itäosa Immola

29.6. 15.05–17.05 BL-118 Aunus: Vitele–Tuulos–Nurmoilan lentokenttä–Ylämaa–Mäkri–Saarimäki–Gumboritsa–
Toropetskin  (Monastirskajan) niemi–majakka Pisin lounaispuolella–Ontrusovin luostarikylä Kau-
koijärvestä noin 3 km kaakkoon.

Värtsilä XV (?), 99 kuvaa.

30.6. 06.10–08.00 BL-118 Laatokan koillis- ja itäpuoli, Salmin suunta: Päällysjärvi–Kappa–Kinäjärvi–Kinälahdenjärvi–
Lammasniemi–Tuulasjärvi–Varisvaara–Uutjärvi–Polja–Pyhäjärvi–Simanisto–Mellitsä–
Terunselkä–Koskesniemi–Nuojärvi–Vuohtajärvi–Vieljärvi–Palalahti–Kohtaselkä–Koivuniemi.

Värtsilä XIV (?), 156 kuvaa.

1.7. 05.55–07.55 BL-118 Petroskoin suunta: Lumatjärvi–Vasojärvi–Tarsepolin asema–Ivino–Pajujoki–Mikonselkä–Päsin-
selkä–Derevjanka–Petroskoi–Puoliväli–Matrossa–Prääshä–Manga–Nuosjärvi–Sissoinen–Näl-
väjärvi–Vaera–Lääväniemi.

Värtsilä XIII (?), ainakin 190 
kuvaa.

22.7. 06.30–09.00 BL-118 Karhumäen suunta. Sarja XI: Porajärven rajavartiokasarmi–Porajärvi–Savastila–San-
tajärvi–Semssivaara–Jusutjärvi–Torasjärvi–Semsjärvi (Suvipää)–Kumsjärvi–Kontio-
vaara–Keltovaara–Tsopina–Karhumäki–Ahvenjärvi (Markkinalampi)–Maaselkä–Mo-
kinvaara. Sarja XII: Paadene–Seesjärven tehdas–Särkijärvi–Mäntyniemi–Petruvaara

Onttola XI, 203 kuvaa. 
XII, 46 kuvaa.

8.8 13.20–13.50 BL-118 Immola RMK P50/30 x 30 
-kameran kokeilu.

9.8. 09.25–12.10 BL-118 Immola–Joensuu–Lahdenpohja–Immola. Immola

11.8. 10.55–13.45 BL-118 Porajärven suunta: Inari–Luontsaari–Lentiera–Suoverkka–Lupasalmi–Sianvaara–Märätjär-
vi–Kuutamolahti–Porajärvi–Pälvijärvi–Lintujärvi–Hamanjärvi–Munjärvenlahti–Nelkanjärvi–
Vuohtajärvi–Onkamus–Kivatsu–Tsalkki–Kangasjärvi–Suojärvi.

Immola X, 171 kuvaa.

19.8. 07.45–09.30 BL-110 Karjalan Kannas, lennon loppuosa: Kronstadt–Strelnja–Pietari–Šuvalovo–Dibuna–Kissolovo–
Lempaala–Lipola–Novaja–Kirjasalo.

Immola I, 119 kuvaa.

29.8. 08.05–09.45 BL-110 Karjalan Kannas: Lipola–Lempaala–Roikanjärvi–Gruzina–Vassalovo–Pitkäjärvi–Matoksa (Alek-
sandrovo)–Peri–Toksovo–Korosenmäki–Ragosinka–Ala Nikulasi–Orlioja–Lumisuo–Korosaari–
Sirkiänsaari–Huuhti–Raasuli–Iso Korkiamäki–Kirjasalo.

Immola V, 120 kuvaa.

Viimeinen sarake ”Sarja” tarkoittaa kuvasarjatunnusta. ”Sarja”-tunnus ei ole kronologinen, vaan salaamistarkoituksessa annettu seka- tai takautuvassa järjestyksessä. 
Varmat kuvatunnukset on lihavoitu: 22. heinäkuuta ja 11.elokuuta 1939 lentojen sarjamerkinnät X, XI ja XII on merkitty Itä-Karjalan lentojen peitepiirroksiin. 19. ja 29. 
elokuuta 1939 lentojen sarjamerkinnät I ja V voi päätellä löytyneiden kuvien perusteella.
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Yleisesikunnan ulkomaanosaston johtaja eversti Lars 
Melander ilmoitti 30. syyskuuta 1939 kenraali Lund-
qvistille: ”Yleisesikunnan Saksasta saama valokuvaus-
kone tarpeineen, joka kesän ajan [tekijän lihavointi] 
on ollut LentoR 4:n kokeiltavana, luovutetaan Ilmavoi-
mien käyttöön … Ilmavoimien olisi syytä varata koneen 
kauppahintaa (25 000:- RM) rahaerä käyttöönsä.” Ra-
haa lainakameran lunastamiseen löytyi nopeasti, koska 
jo 13. lokakuuta 1939 RMK P 50/30 30 -kamera luo-
vutettiin virallisesti Ilmavoimien esikunnalle. Tämä oli 
talvisodan aikana ainoa (!) häiriöttä toiminut ilmaku-
vauskamera, ja sitä käytettiinkin jatkuvasti tärkeimpiin 
tiedustelukuvauksiin, kohteina muun muassa Manner-
heim-linjan läpimurtoalue, Laatokan Karjalan mottialu-
eet sekä Suomenlahden ulkosaaret. Kameralla kuvattiin 
talvisodassa myös lukuisia punailmavoimien tukikohtia, 
muun muassa Suulajärvi, Kaukjärvi, Iso-Pyhäjärvi, Lo-
tinanpelto, Petroskoi, Paldiski ja Klooga.

Eskolan lennoista saatu hyöty 

Kapteeni Eskolan kesällä 1939 suorittamat korkeakuva-
ukset antoivat tiedustelulentäjäveteraani Aimo Juholan 
mukaan epäilyksettä Suomen ilmavoimille merkittävää 
lisäkokemusta ja tietoa valokuvaustiedustelun kehittä-
misestä, muiden muassa:

–  korkeakuvauslentojen työmenetelmistä, miehistön 
työskentelystä sekä varusteista ja kamerakalustosta

–  todettiin Blenheim-koneen hyvä soveltuvuus korkea-
kuvaustehtäviin

–  todettiin saksalaisen RMK-kameran hyvä toiminta-
varmuus, helppokäyttöisyys sekä kuvien hyvä laatu

–  suomalainen tiedustelu sai selvän käsityksen ilmaku-
vausten tarjoamista mahdollisuuksista

Kesän 1939 viimeisillä kuvauslennoilla Eskolan koneena oli BL-118.

Yhteenveto Kannaksella havaituista it-pesäkkeistä 1.11.1939, 
viitteenä 1 : 50 000 topografi kartta. (Kansallisarkisto)
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päivänä 1939 ruvettiin jakamaan Etelä-Kannaksen to-
pografi karttojen korjauslehtiä.

Tiedusteluosasto lähetti 16. marraskuuta 1939 Ilma-
voimien esikuntapäällikölle topografi karttaan merkityt 
tiedot Neuvostoliiton varustuksista Valkeasaaren–Le-
ningradin seudulla ”perustuen luotettaviin tietoihin ke-
säajalta 1939”. Kaksi päivää myöhemmin seurasi kart-
ta Lempaalanjärven länsipuolella olevista varustuksista, 
ja 23. marraskuuta 1939 tiedusteluosasto lähetti kartan 
Kannaksen koillisosan varustuksista.

Eskolan kuvien kopiosarjoja jaettiin 24. marraskuu-
ta 1939 lähtien. Nyt löytyneet kuvat kuuluvat Lento-
rykmentti 1:lle jaettuun aineistoon: ”…Oheisena lähe-
tetään … Kannakselta otetuista kuvia kolme sarjaa… 
Kuvia on käsiteltävä erittäin salaisina, mutta tulee Len-
torykmentin upseerien tutkia kuvia tutustuakseen k.o. 
maastoon ja siinä oleviin laitteisiin, sekä tottuakseen 
sellaisten kuvien tutkimiseen, mitkä on otettu vastusta-
jan laitteista ja maastosta.”

Mikäli Eskolan kuvauksia olisi marraskuussa 1939 
vielä jatkettu, olisivat Neuvostoliiton hyökkäysvalmiste-
lut 100 prosentin varmuudella paljastuneet.

Karjalan kannas oli kesällä 1939 kuvattu hyvin kat-
tavasti, samoin Kronstadt sekä Pietarin ja Viron rajan 
välinen rantakaista. Huomattava osa Itä-Karjalaa sa-
moin kuin Aunus sekä Syvärin, Petroskoin, Karhumä-
en ja Repolan alueet tulivat ainakin liikenneurien osalta 
laajalti ja laadukkaasti kuvatuiksi. Suomen puolustus-
voimien stereotutkimustaito oli kuitenkin varsin rajal-
lista. Kuvien kokonaisanalyyseihin pystyviä asiantun-
tijoita oli vain muutama, joten voitaneen olettaa, että 
kuvista ei saatu läheskään kaikkea mahdollista infor-
maatiota irti.

14. lokakuuta 1939 alkaneella YH-kaudella ei siis 
enää suoritettu rajantakaisia kuvauslentoja. Eskolan ke-
sällä ottamia kuvia hyödynnettiin laajemmin ainakin 1. 
marraskuuta 1939 lähtien, jolloin Ilmavoimien yksiköil-
le jaettiin ”ennakkotietoja eräistä ilmatorjunta-varus-
tuksista Karjalan kannaksella tänä kesänä”, merkittyinä 
Etelä-Kannaksen 1 : 50 000 (suomalaisiin) topografi -
karttalehtiin Terijoki, Toksovo, Valkeasaari, Lempaala 
ja Vuole. Kuvantulkintatyö jatkui kiivastahtisena, ja jo 
kahden päivän kuluttua jaettiin uusi, huomattavasti pi-
tempi luettelo ”Karjalan kannaksella rauhan aikana ha-
vaitut ilmavalvonta-asemat ja -tornit”. Marraskuun 9. 

Ilmapuolustuksen esikunnan 17.11.1939 lähettämä 1 : 50 000 
topografi karttojen korjauslehti kesän 1939 ilmakuvausten pe-
rusteella. (Kansallisarkisto) Lentorykmentti 1 lähetti 28.11.1939 laivueilleen Eskolan kuva-

sarjojen I (19.8.1939) ja V (29.8.1939) kuvia oheisella saatekirjel-
mällä. (Kansallisarkisto)
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Vänrikki Paavo Kahla (tähystäjä) ja kersantti Martti Perälä (ohjaaja) viistokuvasivat FK-84:llä Petäjärven aseman 300 metrin korkeu-
desta 13.2.1940 klo 12.00: 1) asema, 2) junia, 3) kaksi veturia. (Kansallisarkisto)

Samalla lennolla kuvattiin Raudun asema klo 12.50. Kuvaan merkitty rautatie Raasulista Petäjärvelle sekä 1) asema, 2) junia asemal-
la, 3) ainakin 15 kpl säiliövaunuja, 4) venäläisiä autoja vierekkäin, autoja puretaan asemalla olevasta junasta, 5) hyökkäysvaunuja 
tiellä noin 15 kpl, 6) 5 kpl vetureita ratapihan pohjoispäässä, yksi veturi eteläpäässä, 7) kolonna. (Kansallisarkisto)
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lentokenttäkuvaukset käsittivät muun muassa Karkun-
lammen, Lotinanpellon, Nurmoilan, Viteleen, Iso-Py-
häjärven, Kaukjärven ja Suulajärven lentotukikohdat. 
Valtaosaa näistä strategisista tiedustelutehtävistä ei olisi 
voitu suorittaa millään muulla kalustolla kuin Blenhei-
meillä.

Lentolaivue 44:n kolme ensimmäistä kuvauslentoa 
suoritettiin 19.12.1939 Eagle IV -kameralla (kuvia ei 
ole löytynyt). Talvisodan ensimmäisellä kuvauslennolla 
kapteeni Olavi Lumiala kuvasi Tulomajärven–Uomaan 
alueen 3 800 metrin korkeudesta jo klo 10.38 (kone 
BL-121, ohjaajana vänrikki Esko Halme). Päivän kak-
si seuraavaa lentoa liittyi Tolvajärven–Ägläjärven motti-
taisteluihin, jotka käytiin Laatokan Karjalan korpimaas-
tossa 6.–24.12.1939.

Ilmapuolustuksen esikunnasta (IPE) tuli klo 11.08 
ilmoitus että yhteydet Osasto Talvelaan ovat poikki, ja 
samalla käsky tiedustella Ägläjärven–Aittokosken tilan-
ne. Jo ilmaan noussut luutnantti Erkki Ahmo kuvasi 
klo 11.20–11.30 tien Suojärveltä Ägläjärvelle (koneena 
BL-117). Jalkaväkeä ja kuorma-autoja oli vetäytymässä 
itään Ägläjärvestä Aittokoskeen, mutta samalla runsaas-
ti jalkaväkeä sekä useita kymmeniä hyökkäysvaunuja ja 
kuorma-autoja oli etenemässä Natasenvaarasta länteen 
Vuonteleseen. Samalla lennolla pudotettiin hyökkäys-
vaunuja ja kuorma-autoja kohti yhteensä 460 kg pom-
meja. Tiedustelutulokset välitettiin Osasto Talvelalle klo 
13.05. Klo 13.00–13.05 luutnantti Birger Ek kuvasi 
Aittokosken–Ägläjärven maastoa BL-113. Tiedustelutu-
lokset välitettiin eversti Paavo Talvelalle klo 14.28.

Seuraavana päivänä (20.12.1939) Lentolaivue 46:n 

Lentorykmentti 4:n kuvaustoiminta talvisodassa

Blenheim-pommikoneilla varustettu Lentorykmentti 4 
sai 11.10.1939 käskyn siirtyä Immolasta keskityspaik-
koihinsa. Lentolaivue 44:n kahdeksan Blenheimiä siir-
tyi Joroisiin ja Lentolaivue 46:n yhdeksän BL:ää Luo-
netjärvelle.

Ilmavoimien kesällä 1939 saama RMK 50 -kamera 
Nr.1030 luovutettiin Lentolaivue 44:lle. Laivueessa ka-
meraa siirrettiin lentokoneesta toiseen tärkeimpiä kuva-
uksia varten. Siirtäminen oli sangen hankalaa johtuen 
sen suuresta 90 kg painosta. Eagle IV -kamera painoi 
vain 29 kiloa, mutta sen sijaan painava RMK-kamera 
toimi kovillakin pakkasilla moitteettomasti. Tällä kame-
ralla suoritettiin monia onnistuneita valokuvauksia tal-
visodassa ja jatkosodassa. Eversti Risto Pajarin mukaan 
”kamerassa oli poikkeuksellinen hyvä objektiivi, eikä 
yhdessäkään jatkosodan aikana saadussa samanmallises-
sa kamerassa ollut sen veroista.”

Talvisodan aikana Lentolaivue 44 suoritti Blenheim-
koneillaan 14 kuvauslentoa Laatokan Karjalan ja Karja-
lan kannaksen rintamille, Lentolaivue 46:n suorittaessa 
kahdeksan BL-kuvauslentoa. Myös kuvausasiantuntija, 
Lentolaivue 42:n komentaja majuri Armas Eskola otti 
yhden kuvasarjan BL-142:lla Melansaaren pommituk-
sen yhteydessä 11.3.1940. Tärkeimmät kuvaustehtävät 
olivat Laatokan pohjois–koillispuolisten rintama-alu-
eiden kaukotiedustelu ulottuen Muurmannin radalle, 
ja Petroskoin alueelta Kuhmon–Kuusamon korkeudel-
le. Aunuksen suunnalla kuvausalue ulottui Lotinanpel-
lon alueelle ja edelleen Syvärin eteläpuolelle. Vihollisen 

Lentolaivue 14:n aluekuvaukset talvisodassa
Pvm Kello Kohdealue Tähystäjä/ ohjaaja Kone Kuvauskorkeus Kuvasarja Kuvia

21.1.1940 12.30–14.00 Taipale, Riiska, Lapinlahti, Ojaniemi, 
Kiviniemi

ltn P. Kahla, 
kers M. Perälä

FK-84 2 000 SP/53/IVF (1-30) 30

14.2.1940 12.50–14.10 Terenttilä, Riiska, Raaju, Metsäpirtti, 
Saarioinen, Neosaari, Suvannon etelä-
ranta Kiviniemeen saakka

ltn P. Kahla, 
kers M. Perälä

FK-84 6 800 SP/54/IVF (1-27) 27

17.2.1940 12.10–13.05 Kiviniemi–Vaalimo–Pasuri ja Mäkräjär-
vi–Leininkylänjärvi–Riiska

ltn P. Arkko, 
kers Y. Kunnas

FK-106 7 000 SP/55/IVF (1-35)
SP/56/IVF/ (36-70)

70

1.3.1940 11.50–13.00 Taipaleenkylä–Terenttilä–Koukkunie-
mi–Raaju–Metsäpirtti–Laatokan ranta 
ja Suvantojärvi–Vuoksen eteläranta

ltn P. Kahla, 
kers Y. Kunnas

FK-107 7 000 SP/57/IVF (1-47) 47

11.3.1940 11.55–13.25 Vuoksen ranta vänr T. Ruohola
vänr P. Arkko

FK-107 7 000 SP/58/IVF (1-93) 93
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Luftwaff en kuvaukset enteilivät jatkosotaa

Luftwaffen kaukotiedustelulentue Aufklärungskette (F) 
Lappland valokuvasi Petsamon alueen Dornier Do 17P 
-koneilla ainakin 31.8.1940 (tähystäjänä Oberleutnant 
Weymar) ja 3.9.1940 (tähystäjänä Oberleutnant Konrad 
Knabe), tukikohtana Banak Jäämeren Porsangerin vuo-
non pohjukassa. Lennoilla otettuja kuvia luovutettiin 
suomalaisille (muutama kuva on löytynyt Kansallisar-
kistosta). Konrad Knaben 1978 ilmestyneet muistelmat 
julkaistiin suomeksi 1983 nimellä Lapin lentotiedusteli-
jat.

Saksalaisten kuvaukset jatkuivat kiivastahtisina ke-
väällä 1941. Luftwaffen ylijohdon kaukokuvausyksik-
kö Aufklärungsgruppe des Oberbefehlshabers der Luftwaffe 
(Aufkl.Gr.Ob.d.L.) kuvasi Kuolan niemimaan ja Muur-
mannin radan alueita ainakin 29. ja 31.3.1941. 

Kuvauslennot lähtivät Pohjois-Norjan Kirkkonie-
men seudulta ja ylittivät Petsamon ja muita Suomen 
alueita.

Repolan ja Porajärven tieurat kuvattiin ainakin 
3.4.1941. On vaikea ymmärtää miksi Luftwaffen yli-
johdon kaukokuvausyksikkö olisi päättänyt kuvata 
nämä kaukaiset erämaaseudut ellei kuvausta suoritettu 
Suomen sotilasjohdon pyynnöstä.

Muutama päivä ennen Operaatio Barbarossaa 
22.6.1941 saksalainen lentotiedustelu suuntautui Suo-
men alueelta useille tahoille. Luonetjärvelle saapui 
18.6.1941 lähtien Luftwaffen Kommando Luonetjärvi 
(virallisesti Fernaufklärungsgruppe Oberbefehlhaber der 
Luftwaffe), koostuen kolmesta Kettestä (parvesta): kol-
me Dornier Do 215B -tiedustelukonetta, kolme Hein-
kel He 111P -kuljetus- ja yhteyskonetta, sekä muutama 
Junkers Ju 52 -kuljetuskone. Illalla 20.6.1941 kaksi Do 
215B -konetta teki ensimmäiset kolmen tunnin kestä-
neet tiedustelulennot Stalinin (Vienanmeren) kanaval-
le ja Muurmannin rautatien alueelle. Kommando toimi 

Dornier Do 17P -tiedustelukone (tunnus 1R + FH) Rovaniemen lentokentällä. (Kyösti Partonen)

Petsamon kuvakooste 31.8.1940. Alla kuvakoosteen nimiökent-
tä, missä kaukotiedustelulaivueen tunnus 3(F)/22. (Kansallisar-
kisto)
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Luftwaff en pystykuva Petsamon 
lentokentästä 3.9.1940. (Kansallis-
arkisto)

Esimerkki 3.4.1941 otetuista kuvista 
laaditusta koosteesta. (Kansallisar-
kisto)

Dornier Do 215 B -kuvauskonees-
sa oli kaksi kameraa, toisena laaja-
kulmakamera RMK 20/3030 Nr.617, 
millä otettiin kuvat SK158…SK271. 
Toisena kamerana lienee ollut RMK 
50 -tyyppiä, millä otettiin kuvat 
SG233…SG405. Kuvasarjan peite-
piirrokseen merkitty taulukko viit-
taa siihen, että kuvasarjojen alkuosa 
(SK87…157 ja SG112…SG232) on 
otettu toisesta kohteesta ennen kuin 
kuvaus aloitettiin Rukajärveltä. (Kan-
sallisarkisto)
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11.50 ja 11.11.1940 klo 13.50–15.10, koneena Len-
tolaivue 42:n BL-141, kamerana RMK 50 Nr.1030. 
Miehistönä oli Eskolan luottomiehet luutnantti Las-
si Räty ja ylikersantti Oskar Oinonen. Näiden lentojen 
kuvia ei ole löytynyt.

Uuden itärajan ylittäneet kuvauslennot

Majuri Armas Eskola suoritti Luonetjärveltä kolme 
Karjalan kannaksen ja Laatokan Karjalan kuvauslentoa 
touko–kesäkuussa 1941. Kuvaukset tehtiin 7 000 met-

Luonetjärvellä 20.8.1941 saakka, suorittaen kuvauslen-
toja kohteina Stalinin kanava, Muurmannin rautatie, 
sekä myös Suomen merialueita, Kronstadt ja Hanko. 
Kommando käytti työkenttinä myös Malmia ja Uttia, 
missä saksalainen henkilökunta kehitti fi lmit Kenttälen-
tovarikko 1:n valokuvauslaboratoriossa.

Hangon kuvauksia välirauhan aikana 

Majuri Armas Eskola kuvasi Hangon alueen kahdel-
la Porista suoritetusta lennolla 13.10.1940 klo 09.55–

Kommando Luonetjärven 
Dornier Do 215B T5 + AH 
kesäkuussa  1941. (Hannu 
Valtonen )

Ilmavoimien kuvakeskuksessa kävi 13.11.1940 toistaiseksi tunnistamaton siviilipukuinen saksalainen upseeri tutkimassa ilmakuvia. 
Ahkerasti tutkittavina olevia kuvia saattaa olla Ilmavoimien esikunnan 2.11.1940 tilaamat Lentolaivue 44:n Pohjois-Suomessa otta-
mat kuvasarjat SP/17/44, SP/19/44 ja SP/24/44…SP/31/44. (Ilmavoimat)
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Lentolaivue 42:n vänrikki Åke Östenson kuvasi 29.10.1943 Itä-Karjalan lentotukikohtia, kuvauskoneena vänrikki Ola Forsbergin oh-
jaama BL-166 ja kamerana RMK 50. Kuusi MS-hävittäjää suojasi kuvauskonetta. Kuvasarjan SP/198/4/42 Kärkijärven (Kjargozero) len-
totukikohdan tutkittu kuva 023. Kuvaan virheellisesti merkitty kuvauspäiväksi 26.10.1943. (Kansallisarkisto)
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Lentolaivue 16:n Sakari Peijari kuvasi 29.10.1943 Äänisen itäran-
nalle virtaavan Vodlajoen varastoja, kuvauskoneena FK-115 ja 
kamerana Eagle IV. Kuvassa SP/456/26-/16 Vodlajoen yläjuoksu 
ja tulkittu kuva SP/456/27-/16 on otettu lähempänä joen suuta. 
Kuvien perusteella suunniteltiin Vodlajoen varastojen pommi-
tus, jonka Lentolaivue 44 toteutti 29.12.1943 kahdeksalla JK-ko-
neella. (Kansallisarkisto)

Lentolaivue 44 pommitti 29.12.1943 Vodlajoen varastoja ja sa-
tamaa kahdeksalla JK-koneella. Osaston viimeisestä koneesta 
otettiin kuvia pommituksen aikana. Kuvat on otettu Junkersin 
Robot-kameralla. (Kansallisarkisto) 

Junkers 88:n nokassa on oikealla Robot-kamera ja sen vasem-
malla puolella suomalainen mekaaninen TM 42 -vaakapommi-
tustähtäin. (SA-kuva)
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Lentolaivue 42:n luutnantti Lauri Rouhiainen 
kuvasi 17.11.1943 Syvärin eteläpuolella ole-
van Krestnajärven (Krestnoje ozero) ympä-
ristön. Kuvauskoneena oli luutnantti Aimo 
Huhtalan ohjaama BL-162 ja kamerana RMK 
50 Nr.57893. Kuvasaaliin SP/206/4 kuvas-
sa 106 Veliki Dvor-kylä Orenženskoje-järven 
etelärannassa noin 60 km Koskenalasta (ven. 
Podporože) pohjoiskaakkoon. Tämäkin kuva-
sarja on päätynyt Yhdysvaltain kansallisarkis-
toon (NARA), missä kuvaan lisätty merkintä 
”CONFIDENTIAL”. Vasemmalla luutnantti Rou-
hiaisen peitepiirros. (NARA; peitepiirros: Kan-
sallisarkisto)
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Lentolaivue 42:n vänrikki Stig-Björn Willberg kuvasi 19.11.1943 
klo 10.00–10.45 Karjalan kannaksen etulinjan pohjoisosan Lem-
paalanjärvestä Laatokan rantaan Ala-Nikulaisten kohdalla 7 500 
metristä. Kuvauskoneena oli vänrikki Paavo Alavan ohjaama BL-
170 ja kamerana Rb 75 Nr.7190. Vaikka kolme BW- ja viisi MT-
hävittäjää suojasivat Blenheimiä, kuvaus oli pakko keskeyttää 
kolmen vihollishävittäjän hyökkäyksen jälkeen, jolloin oli saatu 
vain yksi kuvajono. Tässä kuvasarjan SP/208/4/42 I otsikkokuva 
004 ja Lempaalajärven etelälahden kuva 066 sekä peitepiirros. 
(Kansallisarkisto)
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Gorskaja 6.3.1944. (Kansallisarkisto)
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Gorskaja pommituksen jälkeen 10.3.1944. (Kansallisarkisto)
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PLeLv 48:n vänrikki Yrjö Rantala kuvasi 
6.7.1944 Piispansaari–Uuras- ja Kuninkaan-
saari–Teikarsaari-alueet 7 500 metrin korkeu-
desta. Kuvauskoneena oli luutnantti Kullervo 
Virtasen ohjaama BL-187, jota suojasi MT-
partio. Kamerana oli Rb 75 Nr.7165. Kuva-
sarjan SP/280/4/48 kuvassa 013 Tuppura ja 
Kuninkaansaari Viipurinlahden suulla, joitakin 
kuvia lähetettiin Ruotsiin. (Kansallisarkisto)

BL-187 lähdössä kuvauslennolle Onttolasta 
heinäkuun alussa 1944. Koneen ohjaamossa 
on luutn. Kullervo Virtanen ja siivellä tähystä-
jä vänr. Yrjö Rantala.
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9.7.1944 7 500 metrin korkeudesta kuvatun sarjan SP/288/4/48 alkuosa käsitti Talin–Ihantalan kiivaita taisteluja Vakkila–Konkkala–
Leitimojärvi-alueella, keskipisteenä Leitimojärvi ja Portinhoikan tienristeys. Sarjan loppuosan neljä jonoa käsitti Viipurinlahden tais-
teluja Uuras–Johannes-alueella. PLeLv 48:n vänrikki Olli Tiainen toimi tähystäjänä, kuvauskoneena oli vänrikki Kauko Aapron ohjaa-
ma BL-187 ja kamerana Rb 75 Nr.7165. Neljä Messerschmittiä suojasi. Kuvasarjan SP/288/4/48 tulkittu otsikkokuva 001. Kuvasarjasta 
maalikollekin selviää Tali–Ihantalan taistelujen raju luonne – valtava määrä tuliasemia ja räjähdyskuoppia! (Kansallisarkisto)



274

Portinhoikan tienristeys jää juuri 9.7.1944 otetun tulkitun kuvan 005 vasemman reunan ulkopuolelle. (Kansallisarkisto)




