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Kokoelmat kertovat 12/2013:
Suomen lentomerkin (1918-45) valmistusstanssit

Vas. Suomen lentomerkin valmistusstanssit. Oik. Akseli Gallen-Kallelan piirtämä “Sotalentäjien merkki”.
Lähde: Kansallisarkisto / Heraldica I / Vaakunat (Puolustushallinnon kunniamerkkipiirustukset)

Taidemaalari Akseli Gallen-Kallelan suunnittelemaa 
Suomen ”vanhaa” lentomerkkiä jaettiin vuosina 1918-
1945, minkä jälkeen merkin kohtaloksi koituivat ulko-
poliittiset syyt. Suomen Ilmailumuseon kokoelmiin 
kuuluvat merkin m/18  valmistusstanssit, jotka olivat 
viimeksi esillä Porin Rosenlew-museoon lainatussa 
”Taivaan merkit” näyttelyssä talvella 2009-2010.

Syntyhistoriaa

Suomen ilmavoimien ensimmäisen len-
tokoneen lahjoittaneen Eric von Rosenin haka-
ristitunnus määrättiin maaliskuussa 1918 ylipääl-
likkö Gustaf Mannerheimin päiväkäskyllä 
ilmavoimien lentokoneiden kansallisuustunnukseksi.

Huhtikuun lopussa 1918 Suomen ilmailuvoi-
mien päälliköksi nimitetty kapteeni Carl Se-
ber esitti 20.6.1918 Sotaministeriölle vahvistet-
tavaksi lentomerkkiä lentäjille ja tähystäjille. 
Kahden päivän päästä seuranneessa seuraa-
vassa Seberin yhteydenotossa Sotaministe-
riöön seurasi mukana Akseli Gallen-Kallelan luon-
nos kyseisestä merkistä jakosääntöjen kera. 

Asia eteni nopeasti, ja jo 28.6. valtionhoitaja P.E. 
Svinhufvud hyväksyi lentomerkin sekä ehdot 
sen saamista varten. Jakosääntöjä muutettiin sit-
temmin useaan otteeseen 1920- ja 1930-luvuilla.

Tähystäjäupseerien ja lentokoneenohjaajien tut-



kinnosta annettiin selkeät määräykset. Merkit 
tutkintojen suorittajille jakoi lentopäällikkö (eli il-
mavoimien komentaja) ja niiden jakamisesta määrät-
tiin päiväkäskyssä. Lentomerkki oli täsmällisesti 
numeroitu ja sen saamisesta annettiin todistus.

Suomen lentomerkki oli tarkoitettu ensisijaisesti 
oman armeijan lentäjille, ohjaajille ja tähystäjille. Sen 
saannin edellytyksenä oli suomalainen, aluksi tähys-
täjä- tai ohjaajatutkinto, myöhemmin pelkkä ohjaaja-
tutkinto.

Kaikkiaan Suomen hakaristilentomerkkejä an-
nettiin vv.1918 – 11.04.1945 aikana yhteensä 1628 
kappaletta, joista ensimmäinen kapteeni Väinö 
Mikkolalle 17.9.1918. Ohjaajatutkinnon perus-
teella lentomerkin sai 1234 henkilöä ja tähys-
täjätutkinnon perusteella 62 henkilöä. Honoris 
causa –perustein merkkiä annettiin 332 henkilölle. Lu-
kuun sisältyvät kaikki ulkomaalaisille ja 21.5.1940 jäl-
keen suomalaisille tähystäjille myönnetyt SLM:t.

Lentomerkin rakenne ja käyttö

Keskeisenä aiheena hopeanvärisessä Suomen 
lentomerkissä oli heraldiikassa yleisesti käytetty 
ruusu. Käytännössä Gallen-Kallelan tarvitsi vain 
suurentaa kunniamerkiksi tarkoitetun ruusun läpi-
mittaa, vaihtaa viisi terälehteä kuudeksi myötäpäivään 
lentäväksi linnun siiveksi sekä sijoittaa mykeröön 
ilmailuvoimien tunnukseksi sovittu hakaristi.

Siipikehän keskustaan jäi pyöreä kenttä sinistä 
emalia, jossa oli musta tasasivuinen hakaristi. Ylim-
pänä olevan kruunu on jäänne ”kuningasseikkailun” 
ajalta: vapaussodan jälkeisessä turvallisuuspoliit-
tisessa tilanteessa ennen Saksan häviötä syksyllä 
1918 monarkia oli varteenotettava hallitusmuoto.

Kaikki Suomen lentomerkin jälkeiset sotilasilmai-
luun liittyvät rintamerkit, liput mukaan lukien, ovat 
olleet käytännössä Gallen-Kallelan aiheen jäljitelmiä.

Merkin korkeus oli n. 60 mm ja leveys 45 mm. Tiet-
tävästi ensimmäiset lentomerkit tilattiin tukholma-
laiselta C.C. Sporrong & Co:lta, minkä jälkeen merkke-
jä alettiin valmistaa kotimaassa. Isomman, kulmikkaan 
stanssin mitat ovat 77x76x76 mm. Pienemmän, 
pyöreän stanssin pituus on 61 mm ja halkaisija 52 mm.

Vaiheessa, jossa asetakissa oli vielä kahdeksan 
nappia, lentomerkin paikaksi määrättiin aseta-
kissa rinnan vasen puoli, tarkemmin määritel-

len 6. ja 7. napin keskikohta. Myöhemmin paikaksi 
vakiintui vasemman rintataskun alapuoli.

Jakaminen päättyi vuonna 1945

Toisen maailmansodan päättyessä vuonna 
1945 liittoutuneiden valvontakomission ke-
hotuksesta hakarististä luovuttiin. Tasavallan 
presidentin päätöksellä 8.3.1945 ilmavoimien 
kansallisuusmerkki muutettiin sekä kalustosta ja va-
rusteista poistettiin hakaristiaiheiset tunnukset. Ilma-
voimien joukko-osastojen lipuissa ja kunniamerkeissä 
esiintyy kuitenkin edelleen musta hakaristi.
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English abstract: The Finnish Aviation Museum has 
the manufacturing dies of the Finnish flying badge in 
use from 1918 to 1945 in its collection. The badge was 
designed by artist Akseli Gallen-Kallela. In 1945 it was 
prohibited by the Allied Control Commission due to 
its swastika motif. During the years it was awarded to 
1628 persons, of which 1234 got their badge as a result 
of their flying exam. The badge was for honourary 
purpouses (honoris causa) awarded to 332 persons.

Myöh. lentomest. Antti Kopra vuonna 1921.
Kopralle myönnettiin SLM n:o 43 pvm:llä 16.9.1921. 
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