
Syyskuussa tuli kuluneeksi 70 vuotta vuosina 1941-
1944 käydyn jatkosodan päättymisestä.

Sodan kulkua ja päättymistä on seurattu näyt-
tävästi viestimissä arkistokuvien kautta. Puolustus-
voimien taholla harjoitettu valokuvaustoiminta oli 
sodan aikana mittavaa ja sitä toteutettiin kaikissa 
puolustushaaroissa. Sodan aikaisesta toiminnasta 
on suurelle yleisölle tutuinta SA-kuvagalleriasta 
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tuttu tiedotukseen ja koulutukseen kuulunut va-
lokuvaus. 

Sodan käynnin kannalta jopa merkityksellisempää 
oli ilmavoimien joukko-osastojen toimesta suoritettu 
tiedusteluvalokuvaus sekä kartoitustoiminta. Ilma-
voimien edellytykset valokuvaukseen olivat talvi-
sotaan verrattuna hyvät, hyvän kamerakaluston ja 
suorituskykyisten lentokoneiden myötä.

Kokoelmat kertovat 12/2014:

Jatkosodassa Blenheim-koneissa käytetty
päivätiedustelukamera Rb.75/30

Suomen Ilmailumuseon perusnäyttelyssä (1. 
halli, parvi) näytteillä oleva Rb.75/30, Nr. 
91195. Ylimpänä laitteessa 180 kuvan tarvit-
taessa lennon aikana vaihdettava filmika-
setti RK 30. Oikealla ylhäällä käyttömoot-
tori, alhaalla taas eturungossa tähtääjällä 
ollut tarkkailukoje.



Suomen Ilmailumuseon perusnäyttelyssä oleva sak-
salainen päivätiedustelukamera Rb.75/30 otettiin 
käyttöön ilmavoimissa vuonna 1940, ollen myöhem-
min peruskuvauskalustoa Lentorykmentti 4:ssa 
jatkosodan aikana. Kamera numero 91195 oheisva-
rusteineen on tullut museolle Hämeen Lennostosta 
ja Lentokuvakeskuksesta vuonna 1972.

English Abstract:

A German Carl Zeiss camera Rb.75/30 was ob-
tained by Finnish Airforces in 1940. The Rb cameras 
were first introduced in 1938 in Germany.

Known to be reliable, the camera type was used 
on photo-reconnaissance with Finnish Blenheims 
and Dornier Do 17 during the Continuation War 
between years 1941 and 1944. A big portion of the 
Flying Regiment 4’s missions during the war were 
photography and reconnaissance missions. The Rb 
75 in Finnish Aviation Museum’s collection, number 
91195, was received from Tavastia Air Command in 
1972.

Ilmavalokuvaus tiedustelutoiminnan avuksi

Ilmavalokuvauksen ensimmäinen läpimurto maail-
malla tapahtui jo ensimmäisessä maailmansodassa 
lähinnä tiedustelukuvauksen muodossa. 

Suomessa ennen toista maailmansotaa kalustona 
lentokonei-siin oli lähinnä ns. käsikameroita (joita 
pidettiin nimensä mukaisesti kuvattaessa kädessä). 
Nimestään huolimatta ne olivat tositilanteessa 
raskaita käyttää, painoivathan ne usein pitkälti tois-
takymmentä kiloa.

Vuonna 1846 Jenassa perustettu Carl Zeiss oli kehit-
tynyt merkittäväksi toimijaksi kameraoptiikan alalla 
1900-luvun alkuvuosina ja oli – myös olosuhteiden 
pakosta – toisten teollisuuslaitosten lailla natsihal-
linnon tukija vuodesta 1933 aina toiseen maailman-
sotaan. Vuodesta 1937 eteenpäin yrityksen tuotanto 
suuntautui yhä enemmän sotilaallisen materiaalin 
kuten lentokonekameroiden tuottamiseen.

Alun perin lähinnä kartoituskuvaukseen kansallis-

Lentolaivue  44:n 3. lentueen BL-116 saa sisäänsä Rb.75/30 –kameran Mikkelin lentokentällä 11. heinäkuuta 1941. Ku-
vaushetkellä kamerassa ei ole kasettia. Alistettuna suoraan ilmavoimien komentajalle laivue suoritti tiedustelua ja häi-
rintäpommituksia Laatokan pohjois- ja koillispuolella. BL-116 tuhoutui vihollishävittäjän alasampumana kaksi kuukautta 
kuvaushetkestä. Kuva: SA-kuva.



sosialistisessa Saksassa suunnitellut Rb 30-kamerat 
esiteltiin ensimmäisen kerran vuonna 1938.

Sodan alettua, liittoutuneiden painostettua Luft-
waffen lentämään suuremmissa korkeuksissa, ke-
hitettiin lopulta pitkälinssinen malli Rb. 75/30. 

Sotatilanteessa havaittiin nopeasti vanhojen 
käsikameroiden alhaisen kuvauskorkeuden altista-
van koneet ja miehistöt tulelle. Suomessa ennen 
talvisotaa käyttöön otetuissa Bristol Blenheim-pom-
mikoneissa kokeiltiin ensimmäisenä korkeuskuvauk-
seen soveltuvaa englantilaista Eagle IV –kameraa, 
jonka pakkasenkestävyys todettiin talvisodan sytyt-
tyä  7000 kuvauskorkeudessa kuitenkin heikoksi.

Zeissin kamerat Lentorykmentti 4:n peruskalus-
toksi

Ilmavoimat pystyivät lisäämään kamerakalustoa 
rauhan aikana kohtuullisessa määrin. Vuonna 1940 
ilmavoimille hankitut Rb.75/30 –kamerat mahdollis-
tivat – kuten myöhemmin nähtiin – sujuvan päivä-
tiedustelun myös sodan olosuhteissa. Kamera oli 
monelta kohdin kehittyneempi kuin Eagle, mutta 
painoakin oli jo 95 kiloa, mikä teki Zeissin kamerasta 
raskaan käsiteltävän kenttäolosuhteissa.

Zeissin kameroita pidettiin jatkosodan aikana hyvin 
luotettavina eikä häiriöitä ja jumituksia tiedetä juuri 
sattuneen. Pieleen menneet kuvauskeikat johtui-
vatkin vihollisen tulen lisäksi usein sodan paineessa 
ja vaikeissa olosuhteissa tehdyistä inhimillisistä vir-
heistä.

Joukko-osastojen toimesta kuvatut filmit kehitet-
tiin jatkosodan aikana Joensuussa, jossa sijaitsi 
LeR 4:n valokuvauslaboratorio. Kehitetyt ja tutkitut 
kuvat lähtivät laboratoriosta pääasiassa maavoim-
ien, kuten tykistön tulenjohtajille, jotka pystyivät 
paikantamaan niistä kuviin valmiiksi merkityt koht-
eet. Filmiä Suomen puolustusvoimien valokuvauk-
seen saatiin sodan aikana riittävästi Saksasta.

Kamerakaluston kirjo Suomen Ilmavoimissa oli 
sodassa lopulta laaja. Jyri Paulaharjun ja Martti 
Uosukaisen mukaan vuosina 1941-1945 käytössä 
oli kaikkiaan 17 erilaista tiedustelu- ja kartoitusku-
vauskameraa.

Saksalaista kamerakalustoa käytettiin tiettävästi il-
mavoimissa myös sodan jälkeen.  Topografisen ku-
vauksen tilasta kertoo taas, että Puolustusvoimat 
sai ensimmäisen uuden kartoituskameran vasta 
vuonna 1957.

Ilmakuvauksen arkipäivää lentorykmentissä

Ilmavoimien joukko-osastoista Lentorykmentti 4 oli 
operaatiomäärissä mitaten todellinen sotahevonen 
ilmakuvauksen vaikealla saralla jatkosodassa. Kaik-
kiaan ilmavoimat suoritti ajalla 22.6.1941-28.8.1944 
yhteensä 925 taktillista kuvauslentoa,  joista len-
torykmentti 4 lensi 501 lentoa. Rykmentti hoiti niin 
tiedusteluilma-, kartoitus- kuin maakaukokuvauk-
siakin.

Rykmentin käyttämät koneet olivat kaksimoottor-
isia Blenheim-, Do 17-, DB-3, ja PE-2 –pommikoneita, 

Päivätiedustelukamera Rb.75/30 (Nr 91195)

Valmistaja: Carl Zeiss, Saksa
Paino: 95 kg (+ käyttölaite 1 kg)
Käyttö Suomessa: Vuodesta 1940 Bristol Blenhe-
im- ja Dornier Do 17 -koneissa
Suomessa käytössä olleet osat: kamera, käyttö-
moottori, tarkkailukoje, peittomittari, varakasetti, 
24 v. lisäakku (käytetty osassa BL-koneita).
Objektiivi: Zeiss Telikon 1:6, 23º, polttoväli 750 
mm
Suotimet: keltainen-oranssi
Suljin/säleikkö: 1/75, 1/100, 1/200, 1/300 s
Valotusväliajat: 4-90 s

Piirros: Rb-kameroiden käsikirja, kts. lähteet



varustettuina tehokkailla tiedustelu- (Rb) ja kar-
toituskameroilla (RMK), polttoväleiltään  500-700 
mm. Rykmentti toimi käytännössä kaikkien rintama-
suuntien tiedustelutoiminnan tukijana.

Ilmavalokuvaus vaati suunnittelua ja pommikone-
miehistön yhteistyötä vähintään yhtä paljon kuin 
pommitustoiminta. Kuvauslennot edellyttivät suur-
ta tarkkuutta suorituksessa, olihan lopputuloksesta 
riippuvainen alhaalla kuvia odotellut sodanjohto. 
Inhimillisten tekijöiden lisäksi muita vaikuttavia asi-
oita kuvaustoiminnassa olivat mm. sää ja vihollisen 
ilmatorjunta kuvattavalla alueella.

Nousu ennakolta määriteltyyn kuvauskorkeuteen 
tapahtui käytännössä jo omalla puolella, missä kk-
ampuja suoritti kameran ns. vaatrauksen, jossa laite 
säädettiin suoraan vatupassin tavoin.

Ohjaajan tehtävänä lennolla oli pitää korkeus ja 
nopeus oikeana ja huolehtia koneen pitämisestä 
vaakasuorassa (tärkeää etenkin topografisessa ku-
vauksessa). Ohjaajan kanssa edessä istunut tähys-
täjä käytti kameran kauko-ohjainlaitetta (tarkkailu-
kojetta), asetti kameraan säädöt sekä käynnisti ja 
pysäytti laitteen. Kasetin koneeseen vaihtoi tarvit-
taessa kk-ampuja.

Koska kuvaus suoritettiin suurissa korkeuksissa 
(jopa 7500 metriä), saattoi lämpötila painua pa-
himmillaan -60 asteeseen. Koska Blenheimeista 
ei löytynyt eristeitä eikä lämmityslaitteita, olivat 
paleltumavammat henkilöstöllä kuvaustoiminnassa 
tavallisia.

Ylhäällä: Lentomestari Väinö Helanto ja tähystäjä (vas.) 
Blenheimin ohjaamossa 31.7. heinäkuuta 1941 Mikkelissä.  
Tähystäjä käytti BL:n kameran kauko-ohjainlaitetta 
tiedustelulennoilla. Kuva: SA-kuva.

Alhaalla: Rb.75/30 -kameran kauko-ohjainlaitteen käyt-
töpääte Suomen Ilmailumuseossa
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Yläpiirros: Rb.75/30:n asennus Blenheim-pommikoneeseen (Blenheim-ohjekirja, osa 2, julkaistu 1/1944)

Kamera kiinnitettiin tarvittaessa poistettavissa olevaan telineeseen. Kamerateline sijaitsi perärun-1. 
gossa oikealla puolella, kulkutikkaiden etupuolella, kk-tornin kohdalla.

Käyttömoottori sekä lisäakku (käytössä Blenheimin II-sarjassa) asennettiin kiinnityshihnoilla kame-2. 
ran edessä olleelle lattialle.

Peittomittari kiinnitettiin ruuveilla pommikiikarin aukkoon.3. 

Tarkkailukojeen paikka oli eturungon etuosassa olevissa kiinnikkeissä4. 

Varakasettia säilytettiin pommisaavissa.5. 



Lentolaivue 42:n Blenheim BL-162 miehistönään ylik. Martti Immonen, vänr. Pentti Palomäki ja alik. Tuomo Salminen 
lähdössä 26.10.1943 siirtolennolle Värtsilästä Nurmoilaan, mistä he suorittivat maantietiedustelun välillä Kunevitsa-
Alehovtsina-Lotinanpelto. Kuva: SA-kuva.
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