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Suomen Ilmailumuseon kokoelmista kertova 
sarja suuntaa matkansa museon henkilöarkiston  
syövereihin. Yksi eittämättä arvokkain henkilöarkiston 
kokonaisuus on Suomen ensimmäisen koelentäjän 
Georg Jäderholmin (1894-1975) asiakirjajäämistö.  
Kokoelma sisältää todistuksia, lupa- ja  lentopäiväkirjoja 
(jälkimmäiset vuodesta 1918 vuoteen 1939), valokuvia, 
ja lehtileikkeitä. Kokonaisuus kertoo jännittävällä 
tavalla yhden näkökulman kotimaisen sotilasilmailun 
kehittymisestä 1900-luvun alkuvuosina.

Jäderholmin lentopäiväkirjoista on kirjoittanut 
ansiokkaan artikkelisarjan Eino Ritaranta Suomen 
Ilmailuhistoriallisessa lehdessä vuonna 1996.

Mekaanikko- ja ohjaajakoulutus

Aiemmin Suomen Senaatin autonkuljettana toiminut 
Jäderholm astui Ilmailuvoimien palvelukseen 
vuonna 1918. Jo heinäkuussa hän matkasi, aselajin 
komentaja Seberin määräyksestä, Saksaan Libauhun 
mekaanikkokoulutukseen viidenkymmenen muun 

mekaanikko-, ohjaaja- ja tähystäjäoppilaan mukana 
kokien myös Saksan vallankumouksen myrskyt.

Suomeen tultuaan loppuvuodesta hän sai 
komennuksen Koivistolle ylimekaanikoksi ja 
myöhemmin hallipäälliköksi. Koivistolta matka jatkui 
v. 1920 alussa Santahaminaan, jossa hän hallipäällikön 
ominaisuudessa oli päämekaanikkona ranskalaisten 
Breguet-koneiden kokoamisessa. Veri veti kuitenkin 
ohjaajakoulutukseen, joka alkoi seuraavana vuonna.  
Jäderholmin sotilaslentäjätodistus päivättiin 
lopulta 16.8.1921 ja sen numero oli 41. Tämän 
jälkeen hän palveli Viipurin Breguet-laivueessa 
ja Santahaminassa Friedricshafen-lentäjänä.

Lentokonetehtaalle!

Vuonna 1923 vääpeli Jäderholm siirtyi vasta 
perustetun Ilmailuvoimien Lentokonetehtaan 
kokoonpano-osaston työnjohtajaksi ja koelentäjäksi 
Suomenlinnaan. Jäderholm suoritti tuotannosta 
tulleen valmiin lentokoneen lopputarkastuksen ja

Vas. Sääski-yhtymän koelentäjänä 1930-luvun vaihteessa
Oik. IVL D.26 Haukka -prototyypin ensilento 17.3.1927, vas. ins. K.W. Berger



Lentopäiväkirjan merkinnät alkavat 23. joulukuuta 1918 Koivistolla, jolloin vänrikki Hongell oli ottanut Jäderholmin
lennolle Friedrichshafen FF.49C:llä C59/18. Konetyypillä tehtiin paikallislentojen ohella matkoja eri puolille Suomea.

mm. koelensi 118 kappaletta tehtaalla sarja-
valmistettua I.V.L. A22 Hansaa, 

Jäderholmin mekaanikkotausta sopi koe-
lentämiseen loistavasti ja hän tuli hienosti
toimeen  tehtaan  suunnittelijan,  insinööri  K.W. Bergerin
kanssa.

Koelentoihin ei vuosikymmenellä ollut minkäänlaista 

ohjeistusta. Lentokonetehtaan suosituksen mukaan 
jokaisella koneyksilöllä tuli lentää vähintään kahden 
tunnin koelento. Jäderholm tarkkailikin konetyypin 
yleisiä ominaisuuksia, mm. käsiteltävyyttä vedessä, 
irtautumista, vaakalento-ominaisuuksia ja moottorin 
käyntiä. Käytännössä jokaiseen koneeseen 
vaadittiin vielä viritystä ensilennon jälkeen – 
toimenpiteet merkittiin koneiden lentopäiväkirjoihin 
ja myöhemmin erilliseen koelentopöytäkirjaan.

Jokaisella koelennettävällä koneella tehtiin korkeuskoe 2000 - 3000 metriin, silloin tällöin myös lakikorkeuskokeet viiteen
kilometriin. Mittaus tehtiin barografin avulla ja mukana oli moottorimekaanikko.



Viimeinen Hansa-sarjan kone koelennettiin 
20.7.1926 Jäderholmin toimesta. Tämän jälkeen 
hän lensi mm. Caudron C.60 –koulukonetyyp-
piä – sekä insinööri K.W. Bergerin suunnitteleman 
hävittäjätyyppi I.V.L. D.26 Haukka I:n keväällä 1927.

Valtion Lentokonetehtaan jälkeiset vuodet

Vuonna 1929 Jäderholm lopetti Valtion Len-
tokonetehtaan leivissä ja siirtyi Sääski Oy:n koe-
lentäjäksi. Vuosikymmenen vaihduttua v. 1932 
Jäderholm vaihtoi Merivartiolaitoksen palve-
lukseen, jossa hän lensi mm. ambulanssilento-
ja Aero Oy:lta ostetuilla Junkers F.13 –koneilla. 

Ansiolentotoiminnan jälkeen (mm. ahvenanmaalai-
nen Ålands Flyg) hän sai syksyllä 1939 komennuksen 
jälleen ilmavoimiin.  Lokakuussa Jäderholm siirret-
tiin T-LLv 39:ään, jossa hän lensi talvisodan aikana 
n. 100 tuntia mm. ilmavalvontalentoja. Talvisodan 
aikainen lentopäiväkirja on valitettavasti kadonnut.

Siviiliin päästyään Jäderholm siirtyi kulkulai-
tosministeriön palvelukseen, toimien mm. len-
nonjohtajana Maarianhaminassa. Omien 
laskujensa mukaan hän lensi uransa aikana
kaikkiaan 3030 tuntia ja suoritti 8900 laskua.

Lähteet:

Karhunen, Joppe: Kotkia kuolinsyöksyissä.
Suomalaiset koelentäjät sodan ja rauhan taivaalla. 
Otava. Helsinki 1968.

Raunio, Jukka: Valtion Lentokonetehtaan historia 
Osa 1: Pioneerivuodet 1921-1932.  Forssa 2005. 

Ritaranta, Eino: Georg Jäderholm – Vanhat
lentopäiväkirjat kertovat 1&2,
Suomen Ilmailuhistoriallinen lehti 3-4/1996

Loppuvuosi 1923 kului pelkästään Hansojen parissa. Matkustajana oli tavallisesti joku tehtaan toimihenkilö.


