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Maisteri E.E.Kailan päähän osunut 
Mothin potkuri vuodelta 1929

Suomen Ilmailumuseon perusnäyttelyn pitkäaikainen 
esine  on ollut de Havilland D.H. 60X ”Pilvettären” 
potkurin lapa. Aulan puoleiselle  seinälle ripustettuna 
se on saattanut jäädä monilta kävijöiltä noteeraamatta. 
Siihen katseensa kiinnittäneet ovat kuitenkin 
huomanneet, että potkurin kärkireunasta puuttuu pala.

Yhdessä alakerrasta löytyvän huuvan kanssa esineet 
liittyvät keväällä 1929 Hämeenlinnan Aulangolla 
tapahtuneeseen, ilmailuhistoriaan jääneeseen 
tapaturmaan.

Ensimmäinen lisenssivalmisteinen de Havilland D.H. 
60X -sarja valmistui Valtion Lentokonetehtaalla 
Suomenlinnassa helmi-maaliskuussa 1929. 

Ilmapuolustusliitossa oli jo muutaman vuoden ajan 
etsitty huokeaa ja käyttökustannuksiltaan edullista 
konetta. Puolustusministeriön suostumuksella 
Ilmavoimille tarkoitetuista koneista saatiin myydä 
koneet Mikkelin ja Viipurin Ilmapuolustusyhdistyksille.

Myöhemmin toimitettiin Suomen Ilmapuolustusliitolle 
(SIPL) sarjan viimeinen kone MO-103, pari 
kuukautta Ilmavoimien kirjoilla olleena. Kone sai 
siviilissä nimen ”Pilvetär” ja rekisterimerkinnän 
K-SILD (myöhemmin vuodesta 1931 OH-ILD).

Aulangon tapaturma

Tekniikan ylioppilaiden SIPL:lle lahjoittama 
kaksipaikkainen ”Pilvetär” lähti sunnuntaina 19.5.1929 
kahden viikon kiertomatkalle aina Imatralle ja 
Nurmekseen saakka. Matkan tarkoituksena oli tehdä 
ilmailua tunnetuksi lentonäytöksillä ja yleisölennätyksillä.

Ensimmäinen lentonäytös oli määrä pitää Hämeenlinnassa. 
Niinpä ”Pilvetär” laskeutuikin sunnuntaina puolilta 
päivin Aulangon lentosatamaan. Koneen ohjaajana toimi 
lentomestari Urho Heiskala (1902-1940) ja kyydissä istui 
SIPL:n asiamies, maisteri Elmo E. Kaila (1888-1935), joka 
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tajuttomana. Häntä vaivasi myös korkea kuume, 
keuhkotulehdus ja jo ennestään hänellä ollut sydänvika.

Myöhemmin Kaila siirrettiin Helsingin kirurgiseen 
sairaalaan. Kesän 1929 mittaan hänen vointinsa 
parani, tosin hän joutui uudestaan opettelemaan 
kirjoittamaan ja lukemaan. Kailan pääkalloa ei pystytty 
korjaamaan, mutta haava umpeutui kuitenkin.

Kaila palasi työhönsä Suomen Ilmapuolustusliiton 
asiamieheksi tammikuun alussa 1930. Samalla hän jatkoi 
aineiston keruuta talousmaantieteellis-historiallista 
väitöskirjaansa, jonka hän julkaisi hyväksytysti lähes 
päivälleen kahden vuoden kuluttua onnettomuudesta. 
Potkurista saamastaan vammasta Kaila ei kuitenkaan 
koskaan toipunut. Hän kuoli 16.5.1935 Helsingissä.

***

Vaurioitunut potkuri oli kiinni Mothin 80 hv:n A.D.C. Cirrus 
Mk II – rivimoottorissa. Symmetrisessä puupotkurissa 
on moottorin tyypin lisäksi seuraavat merkinnät: D 
6’4” (potkurin läpimitta) sekä GN 4’8” (nousukulma).

Kuten muutkin Valtion Lentokonetehtaan tuotantoa olevat 
vastaavat potkurit, on se puun huonojen ominaisuuksien 
vuoksi valmistettu useaa viilua toisiinsa liimaamalla, 
materiaalina koivu/saarni. Yhdessä muun onnettomuuteen 
liittyvän esineistön kanssa potkuri on lahjoitettu 
museolle 1990-luvun vaihteessa Kailan suvun toimesta.

”Pilvetär” siirtyi SIPL:lta Tampereen Lentoliikenne 

tunnettiin ajalla myös Akateemisen Karjala-Seuran 
puheenjohtajana ja salaseura Vihan veljien johtajana.

Koneen päästyä laiturille, moottorin jo sammuttua, lähti 
Kaila kulkemaan kelluketta pitkin kohti laituria. Mothin 
potkuri pyöri kuitenkin edelleen ja iski maisteri Kailaa 
päähän niin, että hän menetti välittömästi tajuntansa. Iskun 
voimasta mureni potkurista kappale pois, potkurin toisen 
lavan ehtiessä iskeä Kailan korvan viereen verihaavan.

Isku repi Kailan päässä olleen nahkaisen lentäjänlakin 
ja murskasi hänen pääluunsa, josta mureni useita 
suuria palasia irti. Kaila toimitettiin välittömästi 
Hämeenlinnan lääninsairaalaan leikattavaksi, 
jossa hän makasi useita viikkoja sairaalassa 

“Pilvetär” Santahaminassa 2.1.4.1937. Kuva: Ilmavoimat

Apteekkari Fr. Holopainen K-SILB:n ohjaamossa Katajanokan lentosatamassa 9.3.1929. Kyseessä oli Mikkelin Lento-kerhon omistuk-
seen siirretyn Mothin luovutustilaisuus. Toinen vasemmalta maisteri Elmo Kaila. Kuva: Ilmailu-lehden kokoelma



Oy:n omistukseen 29.3.1939, ja poistettiin kotimaisesta 
rekisteristä 10.4.1956. Sittemmin kone myytiin 
vuonna 1976 Australiaan, jossa se kunnostettiin. 
Kone on myöhemmin lentänyt tunnuksella VH-SSC.
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Kailan onnettomuuspäivänä käyttämä, Suomen Lakkitehdas Oy:n Viipurissa valmistama huuva, on niin ikään Suomen Ilmailumuseon 
kokoelmissa. Huuvassa näkyy potkurin aiheuttama repeämä.


