
1/2013: Kaleva-koneen raitisilmasäätimen kahva
Suomen Ilmailumuseon kokoelmien helmistä 
kertovan sarjan ensimmäiseksi kokoelmakap-
paleeksi olemme valinneet 14.6.1940 Suomen-
lahteen kadonneen Aero Oy:n ”Kaleva” –koneen 
osan. Tämä raitisilmasäätimeen kuulunut kahva 
on ainoita konkreettisia muistoja, joita Junkers 
Ju 52/3m –koneesta on jäljellä ja tuo käsinkos-
keteltavasti esille yhden dramaattisimmista ta-
pahtumista kotimaisen siviili-ilmailun historiassa.

Sarja jatkuu helmikuussa 2013

Aero Oy:n 20-paikkainen liikennelentokone OH-ALL 
oli hankittu yhtiölle vuonna 1936 ja oli toinen tyypin 
Junkers Ju 52/3m kolmimoottorisista koneista ”Sam-
mon” ohella. Tiettävästi kaksi neuvostoliittolaista 
Iljushin DB-3T -kaukopommikonetta ampui Kalevan 
alas Pranglin saaren kohdalla sen ollessa reittilennol-
la Tallinnasta Helsinkiin  talvisodan jälkeisenä kesänä 
1940. Talvisodan jälkeen tehty välirauhansopimus oli 
tuolloin voimassa ja Suomessa yritettiin palata rau-
han töihin. Tapahtuma oli dramaattisimpia tapahtu-
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Aero Oy:n ohjaajat keväällä 1940. Kolmas vasemmalta Bo von Willebrand. Kuva: Finnair/SIM

mia välirauhan ajan Suomessa ja ajalla vallinneen leh-
distösensuurin vuoksi laittoi liikkeelle kosolti huhuja 
Baltian maiden miehityksen kiristämässä ilmapiirissä. 

Kahvan tarina

Kuvassa olevan kahvan on luovuttanut keväällä 1982 
museolle jatkosodan aikana Suomen ilmavoimien 
viestijoukoissa palvellut mies. Hän oli komennet-
tuna Pranglin saarelle (Viron edustalla) sijoitet-
tuun suomalaiseen iv-radioasemaan kesällä 1943 
iv-radistina. Asema kuului Ilmavalvontapataljoona 
I:n alaisuuteen, jonka tehtävänä oli Suomenlah-
den alueen ilmavalvonta, ja asema oli sijoitettuna 
saaren keskiosaan, majoituspaikan yhteyteen erään 
virolaisen kalastajan pihapiiriin. Kalastaja kertoi iv-

radistille nähneensä Kalevan putoamisen kolme 
vuotta aiemmin ja ehtineensä paikalle keräämään 
osia. Paikalle tullut venäläinen sukellusvene pai-
nosti kalastajat kuitenkin paikalta. Kalastaja näytti 
radistille piirongin laatikossa säilyttämäänsä koneen 
kappaletta, josta lahjoittaja kiinnostui ja jonka 
hän lupasi toimittaa Suomeen. Viimein, neljäkym-
mentä vuotta tapahtumasta, kahva päätyi museon 
kokoelmiin ja lupaus kalastajalle tuli täytetyksi.

Risto Nikun mukaan Pranglin saarelta lähteneet 
veneet ehtivät ensimmäiseksi koneen putoami-
spaikalle. Vedenpinnalle muodostuneen öljy-
lautan lisäksi murskautuneesta koneesta nousi 
pintaan erilaisia lentokoneen osia, matkustajien 
tavaroita sekä Kalevassa ollutta postia. Koneen 



kappaleet takavarikoinut sukellusvene oli mal-
lia Štš-301, joka pysähtyi kalastusalusten keskelle. 
Neuvostoliittolaiset merisotilaat komensivat ka-
lastajia luovuttamaan löytämänsä esineet heille. 
Kahva on ollut viimeksi julkisesti esillä Suomen Il-
mailumuseolla 14.6.2005 järjestetyn tieteellisen 
Kaleva-seminaarin yhteydessä. Seminaarin järjesti 
Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian lai-
tos Finnairin tuella. Tapahtumassa selvitettiin Ka-
levan tuhoa ja siihen liittynyttä poliittista tilan-
netta suomalaisin, virolaisin ja venäläisin voimin.

Vuosikymmeniä kiehtonut mysteeri

Tallinnasta kesäkuisena iltapäivänä lähteneessä Ka-
levassa  oli normaali kahden hengen miehistö: ohjaa-
jana toimi maineikas kapteeni Bo von Willebrand ja 
radistina Tauno Launis, jotka olivat lentäneet Kale-
van samana päivänä normaalilla päivittäisellä vuoro-
lennolla Tukholmasta Turun ja Helsingin kautta Tallin-
naan. Iltapäivällä Kalevan oli tarkoitus palata samaa 
reittiä takaisin Tukholmaan. Koneessa oli tapahtuma-
hetkellä seitsemän matkustajaa eri kansallisuuksista. 
Tapahtumien yleinen kulku on selvinnyt eri läh-
teistä tullutta tietoa yhdistelemällä. Kaleva nousi 
Tallinnasta 500 metrin matkakorkeuteensa, kun sitä 
lähestyi kaksi punatähtistä Iljushin DB-3T  -kauko-
pommituskonetta. Koneet asettuivat Kalevan mo-
lemmin puolin, kun kone ylitti rantaviivan matkalla

pohjoiseen. Pranglin saaren kohdalla ensimmäisen 
koneen ampumien varoituslaukausten jälkeen toinen 
DB-3 ampui Kalevaa, jolloin Kalevan vasen moottori 
pysähtyi, alkoi savuta ja syttyi tuleen. Tämän jälkeen 
Kaleva syöksyi mereen Kerin saaren pohjoispuolella, 
ohjaajien ja matkustajien menehtyessä. Paikalla vi-
eraili venäläisen sukellusveneen ja kalastajien ohella 
myös Ilmari Juutilaisen lentämä Brewster –hävittäjä.
Syyksi pudottamiseen ollaan veikkailtu mm. 
koneen mukana ollutta kuriiripostia, jota kolmel-
la matkustajalla oli yhteensä 227 kiloa ja jonka 
laivaston sukellusvene tiettävästi vei mukanaan.

Varteenotettavin selitys lienee kuitenkin 9.6.1940 
Neuvostoliiton Itämeren laivastolle annettu käsky 
Baltian saarrosta. Käskyn mukaan neuvostolaivas-
ton, sukellusveneiden ja lentokoneiden oli pidätet-
tävä kaikki Viron, Latvian ja Liettuan sota-alukset 
ja kauppalaivat ja katkaistava näiden maiden yht-
eydet ulkomaailmaan. Tätä taustaa vasten Kalevan 
pudotus näyttäisi olevan venäläisten Baltian miehi-
tysoperaation sekaviin alkuvaiheisiin liittynyt teko ja 
pommituslentäjien ylireagointia, kun he kohtasivat 
kiellettyyn suuntaan matkalla olleen lentokoneen. 
Tapauksella oli runsaasti silminnäkijöitä sekä Viron 
että Suomen puolella ja myös päämajan radiotiedus-
telu sieppasi sukellusveneen lähettämän viestin 
tapahtuneesta. Tapahtuneen luonne selvisi nope-
asti Suomen valtiojohdolle, mutta suurelta yleisöltä 
koneen tarkoituksellinen pudottaminen ymmär

Sota-ajan matkustamisen riskit näkyvät Aero 
Oy:n alkuperäisasiakirjoista. Lähde: SIM



rettävästi salattiin kesän 1940 räjäh-
dysherkässä ulkopoliittisessa tilanteessa.

Lähes puoli vuosisataa myöhemmin Neuvostoliiton 
ilmavoimien kenraaliluutnantti Pjotr Iljitš Hohlov 
antoi oman versionsa koneen alasampumisesta 
muistelmissaan. Kertomus siviilikoneesta täsmää 
Kalevaan, tosin hän mm. siirtää tapauksen kirjassa 
viikkoa myöhemmäksi Viron miehityksen ajalle.

Etsintäyrityksiä

Bo von Willebrandin poika, toimittaja Carl-
Gustaf Bosson “Bosse” von Willebrand teki 
Kalevan tuhosta TV-dokumenttielokuvan 
vuonna 1991. Risto Niku on kirjoittanut tutkija Carl-
Fredrik Geustin avustuksella aiheesta kirjan ”Kale-
van kuolemanlento” vuonna 2007, joka pohjautuu 
osaksi Neuvostoliitossa auenneisiin arkistolähteisiin. 

Suomen Ilmailumuseo käynnisti kesällä 1999 yh-
teistyössä Viron merimuseon kanssa etsintäoperaa-
tion Kerin saaren pohjoispuolella, jossa tarkoituksena 
oli löytää Kalevan hylky. Rahoituksesta vastasi Fin-
nair. Merimuseon tutkimusalus Mare ei kuitenkaan 
onnistunut löytämään Baltic Eye –yhtiön viistokaiku-
luotaimella hylkyä neljän päivän operaation aikana.

Myöhemmin Viron merimuseo meriarkeologi 
Vello Mässin johtamana on etsinyt hylkyä, niin 
ikään tuloksetta. Kesällä 2006 virolaiset löysivät
muutaman kilometrin päästä Kalevan putoamis-
paikasta meren pohjalta saksalaisten miinakent-
tään elokuussa 1941 uponneen sukellusvene Štš-
301:n. Vello Mässin mukaan on myös mahdollista, 
että venäläiset nostivat Kalevan hylyn kesällä 1940.
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Tunnuksellisen siviilikoneen alasampuminen oli ki-
istattomasti ilmailuliikennettä koskevien sopimus-
ten ja kansainvälisen oikeuden vastainen. Syksyl-
lä 1939 yhtiö oli maalauttanut lentokoneidensa 
tasoihin Suomen liput ja runkoon ”Finnland” –tek-
stin. Lisäksi OH-ALL –tunnus oli näkyvillä mo-
lemmissa kyljissä että siivissä. Aero Oy:n arkisto.


