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Kokoelmat kertovat 2/2015:

“Petsamon pokaali”, muisto vuoden 1933 
historiallisesta matkalentokilpailusta

Vasemmalla: Suomen Ilmailumuseon kokoelmiin kuuluva hopeinen “Petsamon pokaali”.
Oikealla: Puolustusministeri Juho Arvi Oksala lupaili kilpailulle suurta tulevaisuutta Helsingin Sanomissa 4. huhtikuuta 1933.  
Lopulta ainoaksi jääneen Petsamon lennon voitti myöhempi lentokapteeni Niilo Karhumäki. Palkintopöytäkuva - esitellen myös 
ilmailupioneerille samana vuonna myönnetyn Harmon-patsaan - on vuonna 1959 ilmestyneestä Karhunahas-kirjasta, samoin kuin 
kuva kilpailun voittajan käyttämästä de Havilland Moth OH-ILB “Lokki-koneesta”.

Museon vuoden 2015 toinen kokoelmien sisältöä 
esittelevä artikkeli keskittyy 82 vuotta sitten järjes-
tetyn ensimmäisen siviileille tarkoitetun matkalen-
tokilpailun tarinaan. Suomen Ilmapuolustusliiton 
31. maaliskuuta – 2. huhtikuuta 1933 järjestämän 
Petsamon lennon reitti kulki Helsingistä nimensä 
mukaisesti aina Petsamoon saakka.

Neljästä kokeneesta lentäjästä lopulta Niilo 
Karhumäki vei voiton saapumisaikakilpailussa. 
Karhumäen kilpailun voitosta kuittaama ”Pet-
samon pokaali” kuuluu Suomen Ilmailumuseon 
kokoelmiin.

Abstract in English: An aviation pioneer Niilo 
Karhumäki received the “Petsamo Trophy” after 
winning the Helsinki-Petsamo flight competition,  
the national cross-country flight contest. The air 
race was arranged in March 1933 by Suomen Il-
mapuolustusliitto (Air Defence League).

The 1933 contest was to be the only Helsinki-Petsa-
mo flight competition. The trophy, belonging to the 
collection of Finnish Avation Museum, is donated 
in 1987 by the aviator’s  widom Helvi Karhumäki.



Petsamon lento ja säännöt

Vuonna 1925 perustettu Suomen Ilmapuolustus-
liitto (SIPL) pyrki edistämään kotimaisen ilmailun 
asiaa monimuotoisesti järjestämällä lentokilpailuja 
ja –näytöksiä osana toimintaansa. Propagandatyö 
kohdistui suuriin kansanjoukkoihin eri puolilla Suo-
mea.

Kevättalvella 1933 järjestetty Petsamon lento oli 
tarkoitus vakiinnuttaa vuosittaiseksi  sekä    sotilas-
että siviililentäjien kuntoisuutta mittaavaksi kil-
pailuksi. Kilpailua tukivat taloudellisesti öljy-yhtiöt 
O/y Shell A/b ja O/y Nobel-Standard A/b.

Alun perin liiton tarkoitus oli järjestää kilpailu 
pelkästään sotilaslentäjien piirissä. Ilmavoimat oli-
vat järjestäneet jo aiemmin Suomen ympärilentokil-
pailun vuonna 1922.

Puolustusministeriön kiellettyä sotilaskoneiden 
osallistumisen kilpailuun muuttui Petsamon lento 
kokonaan siviililentäjien väliseksi. Lukuisien pois-
jääntien jälkeen mukaan karsiutui lopulta neljä 
lentäjää: lentomestari Urho Heiskala, kapteeni 
Heikki Huhtinen, luutnantti Toivo B. Nissinen sekä 
Niilo Karhumäki. 

Osallistuneiden koneiden tuli olla kotimaassa val-
mistettuja. Niilo Karhumäki osallistui kilpailuun de 
Havilland Moth OH-ILB ”Lokki” –koneella.  Vuonna 
1929 Suomenlinnassa lisenssillä valmistettu kone 
oli ollut yksi kotimaisen ilmailuaatteen ”sanansaat-
tajista” Karhumäen yleisölennätystoiminnassa eri 
puolilla Suomea.

Ilmavoimien poisjäänti myös poisti kilpailusta toisen 
alun perin suunnitellun sarjan, nopeus- ja konekun-
tokilpailun. Ainoaksi sarjaksi vuonna 1933 jäikin 
tarkkuus- ja ohjaajakilpailu.

Tapahtuma vietiin läpi saapumisaikakilpailuna: jokai-
selle matka-osuudelle oli määritelty konekohtainen 
ihanneaika ja poikkeaminen ennakkoon annetuista 
ajoista oli sanktioitu virhepistejärjestelmällä.

Reitti kulki Helsingistä Jyväskylän, Iisalmen, Oulun, 
Rovaniemen, Sodankylän ja Ivalon kautta Petsa-
moon ja takaisin. Säännöissä oli määrätty, että kil-
pailija, joka myöhästyy välikohteen tuloajasta en-
emmän kuin tunnin, suljetaan pois kilpailusta.

Kilpailu: matalalentoa huonossa säässä

Käytössä olleissa koneissa ei luonnollisestikaan ol-
lut sokkolentomittareita eikä radiolaitteita eikä niillä 
voitu nousta riittävään korkeuteen ”sään yläpuolel-
le”. Matalalento huonossa säässä oli äärimmäi-
sen haasteellista ja vaarallista sekä lentäjälle että 
koneelle. Reitillä vallinneet vaikeat sääolosuhteet 
aiheuttivat lopulta sen, että kilpailijoiden saavuttua 
toisen osuuden jälkeen Iisalmeen vain Karhumäki 
jatkoi yksin kilpasarjassa. Kuitenkin ainoastaan 
Huhtinen keskeytti lennon ja kolme muuta lentäjää 
pääsi takaisin Helsinkiin.

Eri matkaosuuksien yhteenlasketuista sijoituslu-
vuista määräytyneissä lopputuloksissa sijoittui len-

Helsingin Sanomien uutisointia matkan vaiheista 31. maalisku-
uta (ylempi leike) sekä 1. huhtikuuta 1933



tomestari Heiskala järjestyksessä ensimmäiseksi. 
Voittajaksi julistettiin kuitenkin Karhumäki, toisten 
jäätyä ylimääräiseen sarjaan jo Petsamon lennon 
alkuvaiheilla ja Karhumäen jatkettua yksin kilpasar-
jassa.

Kilpailun palkintotilaisuus järjestettiin Katajanokan 
upseerikasinolla. Palkintojen jaon toimitti SIPL:n 
puheenjohtaja kauppaneuvos S.A. Hohenthal, joka 
palkitsi Karhumäen 8000 markan palkinnolla. Voit-
tajalle valmistettu kiertopalkinto, ns. Petsamon 
pokaali, ei ollut vielä valmistunut (HS 4.4.1933). 
Pokaalista oli tarkoitus jatkossa kilpailla nopeus- eli 
A-sarjassa vuosittain. Koska vuonna 1933 ei järjes-
tetty A-sarjaa, sai Karhumäki palkinnon haltuunsa.

Vuosi 1933 oli lentäjä Karhumäelle ansiokas vuosi. 
Syksyllä Kansainvälisen lentäjäliiton Suomen osasto 
luovutti monella ilmailun osa-alueella kunnostau-
tuneelle Karhumäelle Harmon-patsaan vuodelta 
1932.

Vuonna 1933 järjestetty Petsamon lento jäi lopul-
ta vuosittaiseksi aiottujen kilpailujen ainokaiseksi 
ja pokaali pysyvästi Karhumäen haltuun. Voitta-
jalentäjä itse on kirjoittanut kilpailun kulusta jännit-
tävällä tavalla vuonna 1959 ilmestyneessä kirjassaan 
”Karhunahas”.

Pokaali

Petsamon pokaalin on museolle lahjoittanut lentäjän 
leski Helvi Karhumäki marraskuussa 1987. Lahjoitus 

Toimitusjohtaja, lentokapteeni Niilo Karhumäki (1902-1978)

Maineikkaan Karhumäen lentäjäveljessarjan näkyvin jäsen - 
ja Veljekset Karhumäki Oy:n perustaja

Kunnostautui lentokoneiden rakennustyössä sekä suomalai-- 
sen siviililentämisen ja lentoliikenteen kehittäjänä

Lentokoneohjaajan tutkinto ilmavoimissa keväällä 1924- 

Ansiokas lentokouluttaja: käynnisti lentokurssit vuonna 1932 - 
ja koulutti 81 lentäjää vuoteen 1939 mennessä ilman haave-
reita

Lopetti ilmailun vuonna 1963 ja vetäytyi maanviljelijäksi Pe-- 
räseinäjoelle

Harmon-patsaan saaja 1932, nimitys lentokapteeniksi 1939- 

Suomen Ilmapuolustusliiton merkki sekä kauppaneuvos Samuli 
Albert Hohenthalin (1879-1962) nimi. Hohenthal, vuodesta 1936 
Harima, oli vahva ilmailun taustavaikuttaja ja liiton ensim-
mäinen puheenjohtaja vuosina 1925-1945.

Niilo Karhumäki jäi kautta aikain ainoaksi Petsamon lennon 
voittajaksi, koska kilpailua ei toistamiseen enää järjestetty.



käsitti vuonna 1933 jaetun palkinnon lisäksi Niilo 
Karhumäen niin ikään voittaman Pohjoismaisen len-
tokilpailun kunniapalkinnon vuodelta 1936.

813-hopeaa oleva 31 cm korkea pokaali on leimojen 
mukaan valmistettu vuonna 1933 Turussa Suomen 
Kultaseppä Oy:n toimesta. 

Pokaalin kylkeen, SIPL:n merkin alapuolelle, on 
stanssattu teksti ”S.A. HOHENTHALIN KIER-
TOPALKINTO PETSAMON LENNOSSA” ja tämän 
alapuolelle ainoaksi jääneen kilpailun vuosiluku 
1933.

Pokaalin kääntöpuolelta luonnollisesti löytyy kil-
pailun voittajan, Niilo Karhumäen nimi.

Palkinto ei ole esillä Suomen Ilmailumuseon perus-
näyttelyssä helmikuussa 2015.

Päivitys (16.2.2015): Petsamon lento ei ollut ensim-
mäinen suomalainen matkalentokilpailu. Karhumäen 
lentokapteeniksi nimittämisen vuosi korjattu.
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