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Koronaviruksen leviämisen aiheuttama 

poikkeustila vaikuttaa myös Suomen 

Numismaattisen Yhdistyksen toimin-

taan. Yhdistys ottaa kaikessa toiminnas-

saan huomioon viranomaismääräykset ja 

toimii muutenkin vastuullisesti poikkeus-

tilan aikana. Yhdistyksen hallitus päätti 

kokouksessaan keskiviikkona 25.3. toi-

menpiteistä tulevien kuukausien aikana.

Valtioneuvoston antamien määräysten 

takia ei salihuutokauppoja ole mahdollis-

ta järjestää. Huutokauppa 415 (9.5.2020) 

päätettiin sen vuoksi järjestää pelkästään 

nettihuutokauppana.

Yhdistyksen toimitilat Mechelinin-

kadulla ovat auki kuten ennenkin. Jäse-

nis töä pyydetään kuitenkin vallitsevan 

tilanteen takia välttämään turhia käynte-

jä toimitiloissa. Kaikista tapaamisista pi-

tää erikseen sopia toiminnanjohtajan tai 

huutokaupanhoitajan kanssa.

Yhdistyksen kevätkokous oli suunnitel-

tu järjestettäväksi maanantaina 27.4.2020 

kello 18. Koronaviruksen vuoksi kevät-

kokous perutaan, ja se järjestetään syk-

syllä erikseen ilmoitettavana aikana.

Suomen Numismaattinen Yhdistys 

on jo usean vuoden ajan ollut mukana 

Turun keskiaikaisilla markkinoilla. Tämän 

vuoden osalta tapahtuma on kuitenkin  

kokonaan peruutettu.

Yhdistyksen kerhoilla oli suunniteltu-

ja tapaamisia kevään aikana normaaliin 

tapaan. Vallitsevan poikkeustilanteen ta-

kia kaikki kerhotapaamiset on päätetty 

peruuttaa tämän kevään osalta. Kerhojen 

kokoontumiset jatkuvat, kun tilanne on 

palautunut normaaliksi. Kerhotoiminnan 

jatkumisesta tiedotetaan mm. yhdistyk-

sen nettisivuilla ja Numismaattisessa 

Aikakauslehdessä.

Olemme uudessa tilanteessa, mistä 

meillä ei ole aikaisempaa kokemusta. 

Poikkeustila toki rajoittaa osittain numis-

matiikan harrastamista, mutta ei estä sitä 

kokonaan. Nyt onkin hyvä hetki lukea 

numismaattista kirjallisuutta, viestitel-

lä toisten numismaatikoiden kanssa tai 

käydä vaikka läpi tarkemmin omaa ko-

koelmaa. Pidetään kaikki tahoillamme 

numismaattinen harrastus- ja tutkimustoi-

minta vireänä ja jatketaan uusin voimin, 

kun poikkeustila on päättynyt.

Terveyttä ja hyvää vointia kaikille.

Suomen Numismaattisen Yhdistyksen  

hallitus

Puheenjohtajan tervehdys



30

Kuulumisia Pohjoismaista
Tuukka Talvio

Uusi numismatiikan professori 
Tukholmaan
Kenneth Jonssonin jäätyä eläkkeelle hänen 

seuraajakseen numismatiikan ja raha-

historian professorina nimitettiin pitkäksi 

venyneen valintaprosessin jälkeen 1. helmi-

kuuta alkaen Jens Christian Moes gaard, 

tunnettu tanskalainen tutkija, joka on 

aiem min työskennellyt kansallismuseossa 

Kööpenhaminassa sekä mm. ranskalaisissa 

museoissa ja Cambridgen yliopiston mu-

seossa. Hän on tutkinut erityisesti viikinki- ja 

keskiajan rahahistoriaa, mutta hän on huo-

mattavan monipuolinen, kuten voi päätellä 

siitäkin, että hän ennen nimitystään toimi 

NNU:n Medlemsbladin toimittajana.

Jens Christian on tuttu monelle suoma-

laisellekin. Viimeksi tapasimme hänet Frida 

Ehrnstenin järjestämässä symposiumissa 

Kansallismuseossa viime marraskuussa, 

mutta hän osallistui myös mm. SNY:n 

100-vuotisjuhlaan 2014. Ensi visiittinsä 

Suomen kansallismuseoon hän teki raha-

kammion toimiessa tilapäisissä tiloissa 

1997–2000. Hänet tunnetaan ystävällisenä, 

avuliaana ja huumorintajuisena. 

Asiasta myös: Svensk Numismatisk Tid-

skrift 2/2020, 37.

Nordisk Numismatisk Unions 
Medlemsblad 2/2020
Suomi on NNU:n jäsenlehdessä varsin hyvin 

edustettuna. Nanouschka Myrberg Burström 

kirjoittaa Kansallismuseon vanhassa se-

minaarihuoneessa 15. marraskuuta viime 

vuonna järjestetystä Pohjoismaiden 9. tut-

kijasymposiumista seikkaperäisesti ja posi-

tiivisesti (s. 52–53). Sama kirjoittaja raportoi 

myös Frida Ehrnstenin väitösilaisuudesta ja 

karonkasta (s. 55–56).

Ehrnstenin ja Liisa Kunnas-Pusan julkaise-

ma Uudenmaan rahalöydöt – Myntfynd från 

Nyland (SNY:n julkaisema Sven Svenssonin 

säätiön tuella) saa puolestaan asiantuntevan 

ja myös hyvin myönteisen esittelyn, jonka 

on kirjoittanut Tukholman rahakammion 

uusi johtaja Cecilia von Heijne (s. 58–59).

THE FINNISH NUMISMATIC JOURNAL

In this issue: 

– Numismatic news from Scandinavia: Jens Christian Moesgaard has been 

appointed Professor of numismatics and monetary history at the University 

of Stockholm.

– The tokens of the Valtiontalo House by Antti Vuori. Valtiontalo (‘house 

owned by the state’) is a large building in the centre of Helsinki, contain-

ing both offices and apartments. The tokens were used between 1912 

and mid-20th century, possibly for firewood.

– The grading of coins: the various system and their terminology are dis-

cussed by Aki Tsupari. 
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Metallirahojen laatu- ja kuntoluokitus sekä 
määritelmiä
Aki Tsupari

Rahan oikean arvon määrittelemiseksi tarvi-

taan tarkkaa kuntoluokitusta. Rahojen laatu- 

ja kuntoluokitukseen liittyy paljon erilaisia 

määritelmiä ja termejä, jotka ovat voineet 

jäädä osalle numismatiikkaa pitempäänkin 

harrastaneille ainakin osittain epäselväksi. 

Kuntoluokitusta kuitenkin ohjaavat kohtuul-

lisen selkeät säännöt, ja sen lisäksi merkit-

tävässä osassa on myös luokittajan tulkinta 

sekä vuosien aikana kertynyt osaaminen. 

Kuntoluokitusjärjestelmiä on lukuisia erilai-

sia, eikä yhtä globaalia tapaa tehdä asioita 

ole. Jopa Suomessakin on käytössä kaksi eri 

järjestelmää. Tässä artikkelissa pyritään sel-

vittämään alan terminologiaa sekä rahojen 

arvon määrittelyn kannalta olennaisia asioita 

kuntoluokittamisesta. Artikkelissa keskity-

tään metallirahoihin, ja esimerkit on koottu 

lähinnä hopea- ja kultarahoista. Artikkelin 

tarkoitus on avata kuntoluokitusta myös lä-

hinnä hyväkuntoisia rahoja keräilevän tai 

niihin sijoittavan henkilön näkökulmasta. 

Rahojen laatuluokista
Rahojen kuntoluokkien yhteydessä käyte-

tään termejä, kuten UNC, BU, prooflike ja 

proof. UNC on lyhenne sanasta uncirculated 

eli se viittaa rahaan, joka ei ole ollut kier-

rossa. Tässä tapauksessa se on metalliraha, 

joka on lyöty normaalisti ja se on saatu pois 

kierrosta ennen kuin sille on aiheutunut 

vaurioita. Usein tämä tarkoittaa rahan tu-

lemista keräilijälle suoraan rullasta tai pus-

sista, esimerkiksi suoraan rahapajasta tai 

jälleenmyyjän kautta. Ei ole myöskään ai-

van mahdotonta, että UNC-laatuisen rahan 

saa vaikkapa kaupan kassalta juuri avatusta 

rullasta, tosin siinä tapauksessa rahaan on 

usein jo jäänyt sormenjälkiä, jotka voivat pi-

lata UNC-vaikutelman. UNC on korkein kun-

toluokka rahalle, jota ei ole tarkoitettu alun 

perin keräily- tai sijoitusrahaksi. Suomessa 

UNC-rahoja on kahdessa kuntoluokassa eli 

01-0 ja 0-kuntoluokissa.

BU-lyhenne tulee sanoista Brilliant Un-

circulated. BU-rahan määritelmässä on 

jonkin verran eroa riippuen valmistusmaasta. 

Olennaista kuitenkin on, että BU-laatuisten ra-

hojen valmistusprosessi eroaa tavallisten me - 

tallirahojen valmistusprosessista. Se on yleen-

sä erillispakattu (sarjoihin) ja näin ollen sen 

myyntihinta keräilijöille on reilusti korkeam-
pi kuin sen nimellisarvo julkaisuhetkellä. 

BU-laatuinen raha on leimakiiltoinen ja sen 

valmistusprosessin tulisi olla sellainen, että 

rahaan ei tule näkyviä vaurioita. Lisäksi jois-

sain maissa vaaditaan, että BU-rahat on lyö-

ty kiillotetulla leimalla (kuten Suomessa), ja 

joissain maissa (esimerkiksi Yhdysvalloissa) 

riittää, että rahat on lyöty alussa tuoreella 

leimalla. On kuitenkin huomattava, että BU 

ei ole varsinaisesti kuntoluokka, vaan eril-

linen tapa valmistaa kolikoita keräilijöille, 

jonka valmistamiskustannukset ovat tavallis-

ta kiertoon tarkoitettua rahaa merkittävästi 

korkeammat. Kaupallisista syistä esimerkik-

si Yhdysvalloista BU-laatua saatetaan jos-

kus pitää myös kuntoluokkana, vaikka tämä 

ei olekaan määritelmällisesti oikein. BU-

laatuisia rahoja ei ole myöskään tarkoitettu 

kiertoon, ja jos näin käy, rahoista luonnolli-

sesti tulee tavallisia rahoja, jotka luokitellaan 

kierrossa olleiden rahojen kuntoluokituksel-

la. Suomen rahapajan vuosittain lyömissä 

ja keräilijöille myytävissä erillispakatuissa 

rahasarjoissa rahat ovat BU-laatuisia.
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Proof-rahat ovat peilikiiltoisia erikoisval-

mistettuja rahoja. Tyypillisesti proof-rahoissa 

niiden pohja on peilikirkas ja kuviot matta-

pintaisia, mutta myös muunlaiset peilipin-

nan ja matan yhdistelmät ovat mahdollisia. 

Proof-rahojen yksityiskohdat ovat erittäin 

tarkkoja, koska rahaa on yleensä lyöty lei-

malla useita kertoja. Proof-rahojen valmis-

taminen sisältää useita käsityövaiheita ja 

erikoistyökaluja, joten niiden hinta keräili-

jöille muodostuu yleensä moninkertaisesti 

korkeammaksi kuin tavallisissa kiertoon tar-

koitetuissa rahoissa. Suomessa proof-rahoja 

alettiin valmistaa vuonna 1991, jolloin lyötiin 

erittäin pieni määrä 100 markan Jääkiekon 

MM -rahaa (200) sekä Åland-rahaa (700) 

proof-laatuisena. Näistä rahoista keräilijöille 

arvottiin Åland-rahaa 200 kappaletta ja sitä 

on nykyäänkin kohtuullisen helposti saata-

villa, MM-rahaa ei puolestaan proof-laatuise-

na ole juurikaan jälkimarkkinoilla näkynyt. 

Yhdysvalloissa proof-rahojen valmistaminen 

keräilijöille alkoi jo vuonna 1817 ja se on 

sen jälkeen jatkunut joitain katkoksia lu-

kuun ottamatta nykypäivään saakka. Myös 

Suomessa proof-laatuisia rahoja on lyöty 

rahapajassa vuosittain 1990-luvulta lähtien.

Prooflike-rahaa valmistettaessa on val-

mistusvaiheista jonkin verran tingitty 

proof-rahaan verrattuna. Prooflike-rahojen 

yksityiskohdat, matan/kiillon välinen kont-

rasti ja visuaalinen tarkastus eivät saavu-

ta samaa laatutasoa kuin proof-rahoissa. 

Suomessa ainoina rahapajan virallisesti 

valmistamia prooflike-rahoja lyötiin vuon-

na 1991 samoina alempilaatuisina versioina 

kuin aiemmin mainitut saman vuoden proof-

rahat, sen jälkeen rahapaja ei ole valmista-

nut kyseistä laatuluokkaa. Yhdysvalloissa 

prooflike-termiä käytetään myös erityisen 

hyvin heijastavista peilikiiltoisista rahoista. 

Prooflike-rahoja löytyy esimerkiksi Morgan-

hopeadollareista, joissa tavataan kahta eri 

proofike-luokkaa, prooflike ja deep mir-

ror prooflike. Alemmassa luokassa laadu-

kas heijastavuus havaitaan 3–5 cm:n päästä 

ja ylemmässä jopa 20 cm:n päästä. Myös 

Suomen autonomian ajan erittäin hyvin 

heijastavista hopea-ja kultarahoista käy-

tetään usein termiä prooflike eli peilikiil-

toinen. Peilikiiltoisuuden tulee olla rahan 

molemmilla puolilla. Siinä ei saa olla juo-

via eikä (juurikaan) heijastamattomia koh-

tia. Kuvassa 1 on peilikiiltoinen 2 markkaa 

vuodelta 1870.

Proof ja prooflike eivät kuitenkaan ole 

rahan kuntoluokkia. Proof-rahat tule-

vat Suomessa (Kuva 2) käytännössä aina 

Kuva 1: Peilikiiltoinen 2 markkaa 1870 ”prooflike” (Lähde: SNY:n kuva-arkisto)
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korkeimmassa kuntoluokassa, jossa ne 

myös säilyvät ellei rahan suojakoteloa ava-

ta, jolloin rahat voivat altistua kulumiselle. 

Tällöin myös proof-rahan kuntoluokka voi 

laskea. Samoin prooflike-rahan kuntoluok-

ka voi vaihdella 1+ ja 0:n välillä, koska sitä 

alemmissa luokissa peilikiiltoisuus häviää 

kokonaan. Käytännössä pääosa vanhoista 

peilikiiltoisista rahoista on vähintään kunto-

luokkaa 01.

Keräilyrahojen laatuluokitus 
Euroopassa
Euron käyttöön oton myötä on myös 

Euroopan tasolla ollut tarvetta eri maiden 

erilaisten keräilyrahojen (collector coins) 

yhtenäiselle laadunmääritykselle. Aiemmin 

eri maat ja kansalliset rahapajat ovat ke-

hittäneet omat terminologinsa kuvaamaan 

tuotteidensa laatua. Taulukossa 1 on raha-

pajojen johtajien (Mint directors working 

group) valmistelemat määritykset yhteisistä 

viidestä laatuluokituksesta keräilyrahoille 

Euroopassa. Mint directors working group 

(MDWG) on rahapajojen johtajien yhteistyö-

elin, joka kattaa kolikoiden tekniset määri-

tykset, tuotannon, jakelun, kierrätyksen sekä 

ympäristöjalanjäljen. 

MDWG:n luokituksista special uncircu-

lated -luokitus on nykyään kohtuullisen 

vähässä käytössä. Special uncirculated viit-

taa rahaan, joka on valmistettu normaalilla 

meistillä, mutta tuotantoprosessia on kehi-

tetty niin, että rahat eivät kolhiinnu. Special 

uncirculated -menetelmällä valmistetaan ra-

hoja joissakin euroja lyövissä rahapajoissa, 

kuten Itävallassa ja Hollannissa. On kuiten-

kin yleisempää valmistaa rahoja keräilijöille 

BU-laatuisena, jolloin rahat ovat kiillotetulla 

leimalla lyötyjä.

Kuntoluokitus Suomessa
Suomessa on käytössä kaksi kuntoluo-

kitusjärjestelmää. Pääkaupunkiseudulla 

on käytössä vanhempi ruotsalaisen T. G. 

Appelgrenin 1930-luvulla kehittämä pohjois-

mainen rahojen luokitusjärjestelmä (0, 01, 

1+, 1, 1?, 2), ja pääkaupunkiseudun ulko-

puolella käytetään uudempaa 1970-luvulla 

käyttöön tullutta järjestelmää (10, 8, 6, 4, 2 ja 

1). Tilannetta helpottaa se, että käytännössä 

kuntoluokat ovat täysin yhteneväisiä, vaikka 

merkintätapa onkin erilainen. Pohjoismaista 

järjestelmää käyttää muun muassa Suomen 

Numismaattinen Yhdistys, pääosa Ruotsista, 

Norja ja Tanska. Uudempi järjestelmä on 

Kuva 2: 1000 markkaa 1999 Sibelius proof-laatuisena alkuperäisessä kapselissa
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Laatu- 
luokitus

Ulkomailla Kuvaus Valmistus

Uncirculated 
(UNC)

Bankfrisch,  
Non-circulée

Rahojen laatu vastaa liikkeelle 
tarkoitettujen laatua, mutta niitä 
ei ole laskettu liikkeeseen. Näi-
den rahojen tulee olla rahapajo-
jen suljetuissa pakkauksissa tai 
rullissa.

Rahat on lyöty 
normaali olosuhteissa 
massatuotannossa.

Special  
uncirculated

Fleur de Coin (Fr), 
Flor de Cunho (Pt), 
Fior de Conio (It), 
Erstabschlag (De), 
Handgehoben (Aut)

Rahat ovat (ulkonäöltään) par-
haat säännöllisestä tuotannos-
ta otetut rahat. Ne ovat täyteen 
lyötyjä ja ulkonäöltään saman-
laisia.

Tuotantoprosessissa on 
estetty rahojen vaurioi- 
tuminen: pienempi pu-
ristimien nopeus ja eri-
tyisjärjestelyt käsitte-
lyssä, jotta rahat eivät 
kolhisi toisiaan.

Brilliant  
uncirculated 
(BU)

Brillant universel 
(Fr), Brillhante não 
Circulada

BU-laatuisten rahojen kuvioiden 
ja tekstien tulee olla kiillotetulla 
leimalla lyötyjä. Rahan pohjan ja 
kuvion välillä ei saa olla kiiltoero-
ja. Rahojen tulee olla ”hohdok-
kaita” ja ”syväkiiltoisia”. Virheitä 
voidaan sallia, jos ne ovat pieniä 
ja toisarvoisilla alueilla.

Rahojen on oltava täy-
sin nousseita ja reuna 
mukaan lukien niiden 
tulee kaikin tavoin miel-
lyttää silmää. Muutok-
set kirkkaudessa lei-
man käyttöiän aikana 
sallitaan, jos se koskee 
kaikkia rahoja.

Semi proof,  
stempelglanz (DE)

-
ot ja tekstit voivat olla kevyesti 
matattuja kiiltävällä pohjatasolla 
tai niillä voi olla kiillon ja matan 
välistä kontrastia. Näiden raho-
jen yleisilmeen tulee olla hyvä. 
Pieniä silmin näkyviä virheitä 
voidaan sallia vähemmän merki-
tyksellisillä alueilla kuten pohjas-
sa. Vikoja ei saa kuitenkaan ol-
la liikaa tai yhdessä niin että ne 
muodostavat yhden suuren vian.

Rahat ovat täyteen lyö-
tyjä ja niiden tulee miel-
lyttää silmää. Tuotannon 
aikaiset mattauksen 
vaihtelut sallitaan välil-
lä “pieni”-”kohtalainen 
kiilto”. Näihin rahoihin 
ei välttämättä tarvitse 
kohdentaa 100% visu-
aalista tarkastusta.

Proof PP, Polierte platte  
(DE), spiegelglanz 
(DE), Fondo Spec-
chio (IT), Belle  
Epreuve “BE” (FR), 
Proef

Proof-rahojen kuvioiden tulee 
olla matattuja peilikiiltoisella pin-
nalla tai ne voivat olla kiillotet-
tuja kuvioita mattapinnalla. Eri-
laiset mattaukset ja kiillot ovat 
hyväksyttäviä, kun niiden tarkoi-
tus on korostaa jotain kuviota tai 
muotoa.

Pientä vaihtelua mat-
tauksessa voidaan eri 
rahojen välillä sallia, 
mutta yleisilmeenä ja 
rajoituksena rahan tu-
lee olla selvästi matattu. 
Näillä rahoilla tulee olla 
100 % tarkastus.

Taulukko 1: Laatuluokituksia keräilyrahoille (Lähde: MDWG, 2005, mukaeltu TR/AT)
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käytössä Numismaatikkoliiton pääkaupun-

kiseudun ulkopuolisilla jäsenyhdistyksillä. 

Uudempaa järjestelmää on myös yritetty ot-

taa Ruotsissa aiemmin laajemmin käyttöön, 

mutta tässä ei olla onnistuttu ja vanhempaan 

merkintätapaan on palattu takaisin.

Kahta järjestelmää käytetään Suomessa ja 

osin Ruotsissakin lähinnä historiallisten syi-

den ja käytäntöjen takia. Keräilijän, etenkin 

aloittelijan kannalta yksi kuntoluokitusjär-

jestelmä olisi yksinkertaisin ja voisi ehkä 

jopa alentaa kynnystä harrastamiselle sekä 

vähentää väärinkäsityksiä. Pohjoismaisen 

järjestelmän käyttöä puoltaa järjestelmän 

ymmärrettävyys myös muissa maissa, kun 

taas muualla Suomessa olevan järjestelmän 

voidaan sanoa olevan yksinkertaisempi 

merkinnöiltään. Historiallisten käytäntöjen 

muuttaminen on kuitenkin vaikeaa myös 

tunnesyistä, ja sen tekeminen kunnol-

la vaatisi myös Pohjoismaista yhteistyötä. 

Yhtenäisen järjestelmän tulisi kuitenkin olla 

suunta, johon kannattaisi pyrkiä. 

Pohjoismainen 
järjestelmä

Muu 
Suomi

Nimi Kuvaus

00 / Proof Proof Kiiltolyönti Proof-valmistusmenetelmällä valmistettu raha

0 10 Lyöntituore Virheetön, täysin leimakiiltoinen

01-0 9 Loistokas UNC-laatuinen kiertämätön raha

01 8 Upea Ei kulumisen jälkiä, pinta ehjä, leimakiiltoinen,  
mutta raha voi olla tummunut

1+-01 7 Kiitettävä

1+ 6 Erinomainen Korkeimmissa kohdissa hyvin pieniä käsittelyn  
jälkiä, muuten yksityiskohdat terävät

1-1+ 5 Hyvä

1 4 Tyydyttävä Tasaisesti kulunut korkeimmista kohdista, lähes 
kaikki yksityiskohdat selvät

1?-1 3 Välttävä

1? 2 Huono Kulunut, yksityiskohdat epäselviä

2 1 Surkea Huomattavan kulunut, teksti pääosin vielä  
luettavissa

Taulukko 2: Suomessa käytössä olevat kuntoluokitusjärjestelmät
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Kuntoluokan 0 raha on käytännössä 

virheetön ja täysin leimakiiltoinen, katso 

kuva 1. Kuvassa 3 on 2 markan rahat vuo-

silta 1866 ja 1865 kuntoluokissa 01-0 ja 01. 

Vasemmanpuoleisen korkeamman kunto-

luokan raha on kiertämätön ja sen kor-

keimmallakin olevat yksityiskohdat ovat 

täydellisiä. Oikeanpuoleisen rahan yksityis-

kohdat eivät ole aivan samaa tasoa, ja ra-

han kuntoluokka on 01. Kuntoluokan 01-0 

rahassa olevat tummentumat eivät vaikuta 

rahan kuntoluokkaan, mutta voivat vaikut-

taa rahan jälleenmyyntihintaan.

Kuvassa 4 on 25 penniä vuodelta 1873  

kuntoluokassa 1+-01, 50 penniä vuodel-

ta 1871 kuntoluokassa 1+ sekä vuodelta 

1876 oleva 25 penniä kuntoluokassa 1-1+. 

Rahoissa huomataan yksityiskohtien vähe-

neminen oikealta vasemmalle siirryttäessä. 

Oikeanpuolimmaisessa rahassa on hyvin 

selvää kulumaa useimmissa korkeimmissa 

kohdissa.

Kuvassa 5 on alempien kuntoluokkien 

rahoja, joissa kuluminen näkyy jo hyvin sel-

västi. Vasemmassa laidassa on 25 penniä 

vuodelta 1868 kuntoluokassa 1, seuraavana 

Kuva 3: 2 markkaa 1866 kuntoluokka 01-0 ja 1865 kuntoluokka 01 (Lähde: SNY:n kuva-arkisto)

Kuva 4: 25 penniä 1873  1+-01, 50 penniä 1871 kl 1+ sekä 25 penniä 1876 kl 1-1+ (Lähde: SNY:n 

kuva-arkisto)

Kuva 5: 25 penniä 1868 kl. 1, 1875 kl. 1?-1, 1866 kl. 1? ja 1866 kl. 2 (Lähde: SNY:n kuva-arkisto)
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vuodelta 1875 1?-1 -kuntoisena, sitten vuo-

den 1866 25 penniä 1?-kuntoisena ja oi-

keassa laidassa 2-kuntoinen vuoden 1866 

25-pennin raha.

Suomessa siis kuntoluokka määrittyy pää-

asiassa rahan kulumisen perusteella, ja myös 

vaurioilla voi olla vaikutusta kuntoluokkaan. 

Kuitenkin metallirahan arvon määrityksessä 

täytyy kuntoluokan lisäksi huomioida muita-

kin tekijöitä. Niitä ovat reunaviat, metalliviat, 

huono lyönti, iskun jäljet, naarmut, läikät, 

home ja tummuminen. Nämä merkitään 

yleensä lyhenteillä kuntoluokituksen yhtey-

teen, ja niillä voi olla paljonkin merkitystä 

rahan arvoon etenkin korkeammissa kunto-

luokissa. Jos metalliraha on selvästi puhdis-

tettu, sen arvo on merkittävästi alhaisempi 

kuin minkä kulumiseen perustuva kunto-

luokka muuten oikeuttaisi. Kultarahoissa voi 

olla myös painontasausjälkiä, joilla on arvoa 

jonkin verran heikentävä vaikutus. Myös 

rahan leimauksen epätarkkuus voi näkyä 

ja laskea keräilyarvoa. Peilikiiltoisuudella 

ja kauniilla patinalla voi puolestaan olla ra-

han arvoa nostava vaikutus. Yleisesti ottaen 

olisi vikojen lisäksi tärkeää korostaa myös 

rahojen positiivisia ominaisuuksia.

Kuntoluokitukset Euroopassa
Euroopassa on käytössä lukuisia erilaisia 

kuntoluokitusjärjestelmiä. Olennaisimmat 

niistä ovat Saksan, Ranskan, Iso-Britannian 

ja Italian järjestelmät. Taulukossa 3 on suun-

taa antava kartoitus kuntoluokista verrattuna 

Pohjoismaiseen luokitusjärjestelmään. On 

huomattava, että taulukko on tosiaan vain 

suuntaa antava, ja eri lähteistä saa usein 

hiukan eri kuvan kuntoluokitusten vastaa-

vuuksista. 

Euroopassa ei ole vielä juurikaan ole-

massa yrityksiä, jotka luokittelevat raho-

ja kaupallisesti.  Isossa-Britanniassa CGS 

(Coin grading service) on pyrkinyt tulemaan 

markkinoille uudella 100-portaisella luo-

kitusjärjestelmällä, mutta toiminta on vie-

lä mittakaavaltaan pientä. Viime vuosina 

Pohjois-
maat

Saksa Iso-Britannia Ranska Italia

00 / Proof PP Polierte platte PRF Proof BE Belle epreuve FS Fondo Specchio

0 EB Erstabschlag FDC FDC Fleur de Coin FDC Fior di Conio

01-0 STGL Stempelglanz
UNZ (Unzirkuliert)

UNC SPL Splendide SPL/FDC

01 Fast unzirkuliert MSPL MoltoSplendido

1+-01 VZGL Vorzüglich SUP Superbe SPL Splendido

1+ SS Sehr Schön TTB (Très Très Beau) BB (Bellissimo)

1 S Schön F Fine TB Tres beau MB MoltoBello

1? SGE  
(Sehr gut erhalten)

VG Very good B Beau B Bello

2 GE Gut erhalten G Good AB (Assez Beau) Q Quasi

Taulukko 3: Suuntaa antava taulukko eri Euroopan maiden kuntoluokituksista ja vastaavuuksista.
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on kuitenkin myös Euroopassa enenevässä 

määrin huomattu rahojen hintojen hajontaa 

erittäin laadukkaissa korkeampien kunto-

luokkien rahoissa. Oikean arvonmuodostuk-

sen kannalta olisikin tärkeää, että yläpään 

kuntoluokitusta tarkennetaan myös euroop-

palaisessa kuntoluokituksessa. Euroopassa 

esimerkiksi Venäjän markkinoilla kolman-

sien osapuolien luokittelemat ja koteloimat 

rahat ovat suosittuja. 

Kuntoluokituksesta Yhdysvalloissa
Yhdysvalloissa rahojen kuntoluokitus on 

viety pisimmälle. 1970-luvun puolivälissä 

American Numismatic Association (ANA) 

alkoi käyttää laajemmin jo 1940-luvun lopul-

la kehitettyä Sheldonin luokitusjärjestelmää. 

Tavoitteena oli selkeyttää silloista sekavaa 

tilannetta, kun käytössä oli useita kuntoluo-

kitusjärjestelmiä. Sheldonin järjestelmässä 

rahat luokitellaan kirjain- ja numeroyhdis-

telmillä 70 eri luokkaan. Alin luokka on 

PO-1 (Poor – heikko) ja ylin MS70 (Perfect 

mint state – täydellinen). Järjestelmän etu-

na eurooppalaisiin kuntoluokitusjärjestel-

miin verrattuna voidaan pitää merkittävästi 

tarkempaa mahdollisuutta luokitella UNC-

kuntoisia rahoja: niille on järjestelmässä va-

rattu 11 eri kuntoluokkaa. Järjestelmää on 

kuitenkin ainakin Yhdysvalloissa kritisoi-

tu siitä, että juuri korkeammille kuntoluo-

kille varattuja numeroita pitäisi olla vielä 

paljon enemmän. Syynä tähän on se, että 

korkeamman kuntoluokan rahoja on tyy-

pillisesti vanhemmissa rahoissa aina sitä vä-

hemmän mitä paremmasta rahasta on kyse. 

Pohjois-
maat

Yhdysvallat Selitys Yhdysvaltojen kuntoluokalle

00 / Proof PRF Proof Proof-laatuiseksi valmistettu

0 MS70 Perfect mint state
MS68 Superb mint state

Täydellinen kunto ja lyönti. Ei vikoja 5X suurennoksella
Vähäisiä epätäydellisyyksiä nähtävissä ilman suuren-
nosta

01-0 MS65 Gem mint state
MS63 Choice mint state
MS60 Typical mint state

Kiilto hyvä, vain vähäistä tummumista. Pieniä hius-
naarmuja
Kiiltää vielä, osin tummunut. Useita hiusnaarmuja/jälkiä
Hiusnaarmuja/jälkiä laajalti. Lyönti huonosta hyvään

01 AU About uncirculated Rahan korkeimmilla kohdilla on nähtävissä kulumaa  
ilman suurennosta (AU50) tai 5X suurennoksella (AU58)

1+-01 Osa korkeimmista kohdista kokonaan kulunut. Ei juuri 
kiiltoa

1+ Kuviot ovat selvät ja terävät, osa yksityiskohdista  
kuitenkin kulunut. Erittäin vähän kiiltoa jäljellä (VF35)

1-1+ Kuvioissa yksityiskohdat osin kulunut, terävyys vähenty-
nyt. Osa kirjaimista samentunut (VF20) 

1 F Fine Pääkuvioissa vielä osin yksityiskohtia. Kirjaimista vielä 
noin puolet kokonaan tai osin näkyvissä

1? VG Very good Kuvioissa vähän yksityiskohtia. Ulkoreunan kirjaimet ja 
numerot näkyvät vielä terävästi

2 G Good Vain reunat pääkuvioista jäljellä. Ulkoreunan kirjaimet ja 
luvut vielä näkyvissä

Taulukko 4: Suuntaa antava Pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen kuntoluokitusten vastaavuuksista.
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Harvinaisuudesta johtuen myös rahojen arvo 

nousee nopeasti kunnon parantuessa. Näin 

ollen mitä enemmän kuntoluokkia on, sitä 

tarkemmin raha pystytään hinnoittelemaan 

keräilijöille ja sijoittajille. Taulukossa 4 on 

suuntaa antava vertailu Pohjoismaisesta ja 

Yhdysvaltojen kuntoluokituksesta. 

Yhdysvaltojen ja esimerkiksi Pohjois-

maiden kuntoluokkien vertailu suoraan ei 

ole välttämättä järkevää, johtuen erilaises-

ta kriteeristöstä. Keräilijän näkökulmasta 

on kuitenkin tärkeää ymmärtää edes jos-

sain määrin mikä vastaavuus voisi olla. 

Pohjoismaissa kuntoluokka perustuu käy-

tännössä rahan kulumiseen sekä rahassa 

oleviin vaurioihin. Yhdysvaltalaisessa kunto-

luokituksessa metallirahoja arvioidaan seu-

raavilla viidellä kriteerillä:

• Jäljet (marks)

• Heijastavuus (luster)

• Lyönti (strike)

• Sävyt (toning)

• Ulkonäkö (eye appeal)

Jälkien merkitys on suurin MS-luokan (mint 

state, kiertämätön) rahoissa. Tällöin merki-

tystä voi olla toisten kolikoiden aiheuttamil-

la jäljillä rahaan, muilla ulkoisen kohteen 

osumilla, keräilijöiden huolimattomuuden 

aiheuttamia jäljillä ja niin edelleen. Samoin 

heijastavuuden merkitys on suurimmil-

laan korkeimpien kuntoluokkien rahoissa. 

Heijastavuus on rahoissa parhaimmillaan, 

kun raha on lyöty ei-kuluneella leimalla 

aivan lyöntien alkuvaiheessa. Kolmantena 

tekijänä arvioidaan lyöntiä, joka on tärkein 

korkean kuntoluokan rahojen luokitusteki-

jä. Erilaisista lyönnin epätarkkuuksista joh-

tuen osa rahojen yksityiskohdista voi jäädä 

epätarkaksi heikentäen näin kuntoluokkaa. 

Neljäntenä tekijänä huomioidaan rahojen 

värisävyt, jotka alkavat yleensä muuttua lä-

hes heti rahan lähdettyä rahapajasta. Heti 

värisävyjen tai tummumisen ilmestyttyä 

rahaan, pidetään Yhdysvaltojen järjestelmän 

mukaan sävyttyneenä (toned). Sävyttyminen 

näkyy eri tavalla eri metallia olevissa rahois-

sa. Vaikein huomioitava tekijä on rahan ylei-

nen ulkonäkö, jossa arvioidaan rahan yleistä 

miellyttävyyttä silmälle. Ulkonäön arvioin-

nissa on usein mukana myös kuntoluokan 

arvioijan subjektiivista mielipidettä.

Yhdysvaltojen tarkka kuntoluokitus 

hyvä kuntoisille rahoille on luonut hyvät 

markkinat numismatiikalle sijoituskohtee-

na. Huutokauppojen lisäksi rahojen kunto-

luokittamisen ja koteloinnin ympärille on 

perustettu myös useita yrityksiä, jotka kun-

toluokittavat rahoja keräilijöille, kauppiail-

le ja sijoittajille. Näitä ovat Yhdysvaltalaiset 

NGC (Numismatic Guaranty Corporation) 

sekä PCGS (Professional Coin Grading 

Service), näistä PCGS on sertifioinut jo yli 

39 miljoonaa rahaa. Nämä yritykset kunto-

luokittavat ostajan pyynnöstä rahoja ja ko-

teloivat ne ilmatiiviiseen sekä sinetöityyn 

koteloon (engl. Slab, katso kuva 6). Tämä 

on usein kohtuullisen kallista, ja yritykset 

tekevät sitä suurissa volyymeissa tavoitel-

len tuottoa. Positiivisena puolena koteloin-

nissa on rahan säilyvyys. Toinen iso etu 

keräilyharrastukselle on kuntoluokitusyri-

tyksiin kertyneet tilastot rahan kuntoluo-

kituksen sijoittumisesta verrattuna kaikkiin 

kuntoluokituksen saaneisiin samoihin rahoi-

hin. Sijoittuminen kuntoluokituksessa pa-

remmuusjärjestykseen on hyödyllistä tietoa 

sijoittajalle.

On kuitenkin ollut havaittavissa, että 

kuntoluokitettujen rahojen kuntoluokat 

ovat kärsineet jossain määrin inflaatiota. 

On esiintynyt tapauksia, joissa kuntoluo-

kittajan MS63-kuntoiseksi määrittämä raha 

on Suomessa todettu kuntoluokaltaan vain 

1+:ksi eli rahassa on kolmen kuntoluokan 

ero. Vaikka kuntoluokitusjärjestelmät eivät 

olekaan täysin yhteneviä, on tuon suurui-

nen ero kuitenkin liian suuri ja voi johtaa 
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keräilijöitä harhaan. Siksi onkin erittäin tär-

keää, että rahan ostaja ei sokkona luota 

kuntoluokittajan arvioon vaan tekee rahasta 

oman kuntoluokituksen. Voidaan myös sa-

noa, että suomalaisten rahojen paras kunto-

luokitusosaaminen on Suomessa. Näin ollen 

hyväkuntoisiin keräilyrahoihin sijoittavalla 

tulee olla joko vahva osaaminen kuntoluoki-

tuksessa tai varmat ja luotettavat, mielellään 

suomalaiset, kumppanit tukemassa rahojen 

arviointia. 

Mielenkiintoinen ja osittain rahojen luo-

kitusyrityksien ongelmista johtuva ilmiö on, 

että Yhdysvalloissa on vuodesta 1995 al-

kaen perustettu useita yrityksiä, jotka luo-

kittelevat jo luokiteltuja rahoja. Näitä ovat 

muun muassa CAC (Certified Acceptance 

Corporation), QA check sekä WINGS (World 

Identification and Numismatic Grading 

Service). Nämä yritykset luokittelevat luo-

kitellut rahat ja lisäävät niihin lisätarran ku-

vaamaan kuntoluokituksen oikeellisuutta. 

Yleensä lisäluokittelussa kerrotaan kunto-

luokittajan luokittelun olevan liian alhai-

nen tai juuri oikea. Harva haluaa rahaansa 

merkkiä liian korkeasta kuntoluokasta, joten 

sellaisia tarroja nämä yritykset eivät tarjoa. 

Yhdysvalloissa myös proof-rahoja kun-

toluokitellaan erittäin tarkasti. Proof-rahoja 

luokitellaan myös kuntoluokissa PR60-PR70 

(vrt. MS60-MS70). Lisäksi proof rahojen hei-

jastavuudella ja kontrastilla on tärkeä mer-

kitys rahojen arvonmuodostuksessa. Jos 

proof-rahassa on erinomainen heijasta-

vuus ja selkeä kontrasti pohjan ja kuvioi-

den välillä raha voi saada CAMEO (CAM) 

-lisäluokituksen, ja jos kontrasti on erittäin 

vahva, raha saa Deep Cameo (DCAM) -lisä-

luokituksen.

Lopuksi
Hyvin säilynyt kohtuullisen harvinainen 

korkean kuntoluokan raha voi olla myös 

hyvä sijoituskohde. Euroopassa kun-

toluokitusjärjestelmä on Yhdysvaltojen 

järjestelmään verrattuna merkittävästi yk-

sinkertaisempi. Onkin hyvä kysymys, kumpi 

järjestelmistä on parempi, ja sen päättävät 

viime kädessä keräilijät ja rahoihin sijoitta-

vat. Toistaiseksi Euroopassa tarkemmalle 

Kuva 6: 2 markkaa 1865 NGC kuntoluokittama ja koteloima raha (Lähde: SNY:n kuva-arkisto)
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yläpään kuntoluokitukselle ei ole nähty tar-

vetta, vaikka jotain merkkejä tämän käytän-

nön muuttumisesta voikin olla nähtävissä. 

Jonkin verran ylemmissä kuntoluokissa on 

myös käytössä -, + ja ++ tunnuksia kunto-

luokan jälkeen tarkentamassa kuntoluokan 

kuvausta. Niiden käyttö ei ole kuitenkaan 

vielä vakiintunut. Koska nykyään kunto-

luokitusjärjestelmä ei ole Euroopassa kovin 

yksityiskohtainen, voi kokenut numismaa-

tikko tehdä hyviä löytöjä, joissa merkittävästi 

harvinaisempi 01-0 yläpäässä oleva metalli-

raha on hinnoiteltu samalla tapaa kuin 01-0 

alapäässä oleva raha. 

Kuntoluokitukseen liittyy myös psyko-

logisia tekijöitä. Puhutaan “endowment”-

vaikutuksesta, jolla viitataan keräilijöiden 

taipumukseen arvostaa omistamiensa ra-

hojen kuntoluokkia korkeammalle kuin ne 

oikeasti ovatkaan. Kokeneetkaan keräilijät 

eivät aina näe omistuksessaan olevien ra-

hojen kuntoluokkia yhtä objektiivisesti kuin 

muiden markkinoilla olevien rahojen. Oma 

väärä arvio rahan kuntoluokasta voi johtaa 

kohtuuttomiin odotuksiin rahaa realisoi-

taessa, ja tällöin pettymyksiltä ei voida aina 

välttyä.

Kaikissa tapauksissa, etenkin vähän van-

hemmissa rahoissa, korkealla kuntoluo-

kalla ei ole edes suurempaa merkitystä. 

Kuntoluokan merkitys vähenee, jos esimer-

kiksi lähes kaikki tietyn aikakauden rahat 

ovat lähellä samaa kuntoluokkaa, ja riittävän 

harvinaisia saamaan korkean keräilyarvon. 

Kuntoluokitus menettää myös merkityksen-

sä, kun kyseessä on uniikki kohde tai ainoa/

yksi harvoista yksityisomistuksessa olevista 

kappaleista.

On myös muistettava, että usein numis-

matiikassa ja etenkin yläpään kuntoluo-

kituksia tehtäessä on tärkeää nähdä raha 

itse. Netin kautta kuntoluokitus voi onnistua 

erittäin hyvästä kuvasta myös etänä, paras 

on kuitenkin tutkia raha paikan päällä itse. 

Reilusti (2 kuntoluokkaa tai enemmän) vää-

rin kuntoluokitettu ja etänä huudettu raha 

on syytä palauttaa sen myyjälle, tällöin kui-

tenkin oman näkemyksen kuntoluokasta 

tulee olla selvä ja todennettavissa.

Voidaan myös sanoa, että maailmanlaajui-

selle kuntoluokitusjärjestelmälle olisi tilaus-

ta. Joitain yrityksiä tähän suuntaan on ollut, 

mutta valitettavasti siinä ei ole vielä onnis-

tuttu. Ainakin itse toivon, että nämä yrityk-

set jatkuvat. Lisäksi markkinalla on tarvetta 

objektiivisille kuntoluokittajille, jotka eivät 

kaupallisessa paineessa luokittele ja koteloi 

rahoja liian korkeisiin kuntoluokkiin.
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Valtiontalon poleteista

Antti Vuori

1 Rinnan ”Valtiontalo” nimityksen kanssa on Eteläesplanadi 4:n rakennuksesta käytetty alusta alkaen myös 

nimitystä ”Valtion talo”. Nykyisin talon virallinen nimi on ”Eteläesplanadi 4” (katso Arkkitehtitoimisto 

ark-byroo 2010: 8).

2 Rakennus voitiin ottaa osittain käyttöön jo 1912 (Helsingin Sanomat 31.1.1912; Uusi Suometar 31.1.1912, 

19.5.1912). Lopullisesti se valmistui kuitenkin vasta 1913.

3 Rakennustaito 1912:18 (syyskuu), 232; Eteläesplanadi 4. Unioninkatu 26.; Helsinki https://hkm.finna.

fi/Record/hkm.HKMS000005:km003ye8 (viitattu 7.2.2020).

4 Arkkitehtitoimisto ark-byroo 2010, 4; Eteläesplanadi 4, Valtion talo https://www.senaatti.fi/arvokiinteis-

to/etelaesplanadi-4-valtion-talo/ (viitattu 5.9.2019).

5 Helsingin Sanomat 31.3.1911, 10.5.1911; Kansan Tahto 3.4.1911; Rakennustaito 1912:18 (syyskuu), 232; 

Suomalainen Wirallinen Lehti 1.11.1911; Työmies 30.1.1911; Uusi Suometar 24.1.1911, 31.1.1911.

6 Työmies 22.5.1912; Uusi Aura 4.11.1911; Uusi Suometar 19.5.1912.

Eri yhteyksissä on tullut todettua, että suo-

malaisissa poleteissa on kokonaan tunnis-

tamattomien ohella jonkin verran sellaisia, 

joiden valmistuttaja ja/tai käyttöpaikka tun-

netaan, mutta joiden käyttötarkoituksesta ei 

ole mitään varmaa tietoa eikä monesti myös-

kään käyttöajasta. Eräs esimerkki tällaisista 

ovat Helsingissä osoitteessa Eteläesplanadi 

4 (Unioninkatu 26) sijaitsevan Valtiontalon1 

(kuva 1) poletit. Tässä artikkelissa on tavoit-

teena käydä läpi kyseisten polettien taustaa 

ja pohtia sekä niiden mahdollista käyttö-

tarkoitusta että todennäköistä käyttöaikaa.

Valtiontalona tunnettu Eteläesplanadi 4:n 

rakennus kenraalikuvernöörin palatsin vie-

ressä Unioninkadun kulmassa oli valmistu-

essaan 1912/19132 Helsingin korkein asuin/

liikerakennus.3 Siinä on alusta alkaen si-

jainnut myös valtion virastoja. Alun perin 

se suunniteltiin kuitenkin vain asuin- ja lii-

kerakennukseksi.4 Tontilla aiemmin sijain-

neet kadunpuoleiset rakennukset purettiin, 

mutta vuodelta 1875 peräisin olevat kiviset 

piharakennukset yhdistettiin uudisosaan.  

Työt aloitti yksityinen osakeyhtiö Södra 

Esplanadsgatan 4 Aktiebolaget, jolta Senaatti 

vuonna 1911 päätti ostaa 1 962 000 markan 

kauppahinnasta keskeneräisen rakennuksen 

sillä ehdolla, että yhtiö rakentaa sen täy-

sin valmiiksi.5 Töiden loppuun saattamisen 

yhteydessä tiloja muokattiin paremmin 

virastokäyttöön soveltuviksi. Valtiontalon 

ensimmäisiä käyttäjiä olivat mm. revisioni-

oikeus ja -konttori (nykyisin Valtiontalouden 

tarkastusvirasto), tie- ja vesirakennusten yli-

hallitus sekä tilastollinen päätoimisto (nykyi-

sin Tilastokeskus). Talossa oli myös joitakin 

[virkamiehille tarkoitettuja] yksityisasuntoja 

ja katutason tilat oli rakennettu liikehuo-

neistoiksi.6 Piharakennuksessa toimi mm. 

Salomon Wuorion maalausliike.

Valtiontalon poletit ovat suomalaisissa ra-

vintoloissa yleisesti käytössä ollutta tyyp-

piä. Niitä tunnetaan sekä kuparinikkelistä 

(kuva 2) että messingistä valmistettuna. 

Messinkipoleteista tunnetaan lisäksi sekä 

pienempi (kuva 3) että suurempi (kuva 4) 

versio. Kaikki näyttäisivät olevan valmistet-

tu samalla leimalla, jossa on vain talon nimi 

sekä sen osoite lyhennetyssä muodossa. 
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Tämän polettityypin käyttö on yleisesti ot-

taen ajoitettavissa suunnilleen 1890-luvun 

puolivälin ja 1920-luvun alun väliseen ajan-

jaksoon.7 Sen perusteella voidaan olettaa, 

että Valtiontalon poletit on otettu käyttöön 

heti talon valmistuttua 1912/1913. Polettien 

tekstin perusteella on myös ilmeistä, että 

ne ovat olleet Valtiontalon omassa käytös-

sä. Vaikka talossa toimi useita erityyppisiä 

yrityksiä, ei ole todennäköistä, että ne oli-

sivat käyttäneet poleteissaan Valtiontalon 

nimeä yrityksen oman tai sen omistajan  

nimen sijasta.8

Kuten edellä on jo todettu, ei Valtiontalon 

poleteissa ole minkäänlaista arvomerkin-

tää, vaan tämän sijaan polettien keskel-

lä on vain rei’itys. Poleteista ei siten voi 

suoraan päätellä niiden käyttötarkoitusta. 

Voidaan kuitenkin pitää todennäköisenä, 

että niitä on käytetty taloyhtiön työsuori-

tusten tms. yhteydessä eräänlaisina kuittei-

na, joilla on kontrolloitu rahaliikennettä. 

Tavallisimmin taloyhtiöissä on 1900-luvun 

alkupuolella käytetty poletteja polttopuihin 

liittyen, esimerkiksi ”määrämitta keittiöpuita 

7 Vuori 2011.

8 Alkuvaiheen yrityksistä, katso esimerkiksi Hufvudstadsbladet 6.3.1915; Työmies 22.5.1912, 13.5.1917; 

Uusi Suometar 19.5.1912, 9.8.1912, 16.12.1913.

1. Valtiontalo, Eteläesplanadi 4, Helsinki.

4. VALTIONTALO ESP.4. / takasivu sileä. Messin-

kiä, 33 mm, 4,8 g.

2. VALTIONTALO ESP.4. / takasivu sileä. Kupari-

nikkeliä, 25 mm, 2,4 g.

3. VALTIONTALO ESP.4. / takasivu sileä. Messin-

kiä, 25 mm, 2,2 g.
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huoneistoon kannettuna”.9  Normaalisti po-

letit lunastettiin isännöitsijältä ja luovutettiin 

talonmiehelle työsuoritusta vastaan. Vaikka 

Valtiontalossa oli alusta alkaen keskusläm-

mitys ja lämmin vesi, ei se silti suoranaisesti 

tarkoita sitä, ettei huoneistoissa olisi tarvittu 

keittiö- ja jossain määrin myös takkapuita.10

Huoneistoihin toimitettavien polttopuiden 

ohella Valtiontalolla oli myös useita sellaisia 

työtehtäviä, joita tarjottiin lehti-ilmoituksilla 

ulkopuolisten suoritettavaksi. Tällaisia oli 

esimerkiksi makkien (käymälä) tyhjentä-

minen.11 Mahdollinen käyttötarkoitus olisi 

voinut olla myös lumenajo, joka tarjottiin 

urakalla suoritettavaksi aina talvikaudeksi.12 

Ulkopuolisessa urakoinnissa poletteja olisi 

voitu käyttää tositteena suoritetusta päivä-

työstä tai ehkä ennemminkin urakasta ja 

niiden lunastaminen rahana olisi hoidettu 

9 Katso esimerkiksi Vuori 2015; SNY huutokauppa #413 23.11.2019, kohteet 830, 831 ja 833.

10 Valtiontalon asuntojen varustelusta, katso esimerkiksi Helsingin Sanomat 12.6.1914; Työmies 

22.5.1912; Uusi Suometar 19.5.1912; Arkkitehtitoimisto ark-byroo 2010: 19, 42, 53. Arkkitehti- 

toimisto ark-byroon selvityksen mukaan Valtiontalossa ei ollut lainkaan [lämmityskäyttöön tar-

koitettuja] tulisijoja, vaan pelkkiä pattereita. Aikalaislähteissä kuvataan kuitenkin suurimman  

asuinhuoneiston saliin rakennettavaa marmoripintaista uunia (takka), joka on ilmeisesti edelleen 

jäljellä. Todennäköistä on, että muihinkin suurempiin asuntoihin rakennettiin vastaavia uuneja 

Keittiöiden varustelusta ei puolestaan löydy sen paremmin kyseisestä rakennushistoriallisesta selvityksestä 

kuin aikalaisistakaan lähteistä mitään varmaa tietoa. Lepistön (1994) mukaan muurattua hellauunia (hella-

piisi) alettiin käyttää Suomessa kerrostalolietenä 1800-luvun jälkipuoliskolla. Vuosisadan vaihteen jälkeen 

sitä käytettiin edelleen rinnan kaasuhellan kanssa. 1920-luvun alussa julkisuudessa käytiin keskustelua 

vanhojen halkohellojen korvaamisesta kaasuliedellä taloissa, joissa oli keskuslämmitys. Kaksiliekkisten 

kaasukeittimien ja puuhellojen käyttö rinnakkain oli silti yleistä vielä 1940-luvulla. Valitettavasti mikään 

käytettävissä olevista lähteistä ei suoranaisesti viittaa kaasun käyttöön Valtiontalossa. Mahdollista se kui-

tenkin on, sillä jo vuonna 1910 tehdyn väestölaskennan mukaan 36,6 % Helsingin asuinhuoneistoista 

oli varustettu kaasujohdolla. On kuitenkin huomattava, että kaasujohto vedettiin tontin rajalle ilman 

taloyhtiölle aiheutuvia kustannuksia vain, mikäli 12 kotitalouskuluttajaa tai vastaava määrä muuta kulu-

tusta liitettiin verkkoon. Valtiontalon virastopainotteisuuden vuoksi tämä ehto ei mahdollisesti täyttynyt. 

Lisäksi Herrasen (1985) mukaan kaasun hinta Helsingissä laski alle polttopuiden hinnan vasta vuoden 

1922 aikana. Sähköliedet puolestaan tulivat laajemmin käyttöön vasta 1930-luvulta alkaen. 1910-luvulla 

käytössä oli lähinnä vain sähkölevyjä ja -kattiloita sekä uppokuumentimia. (Katso Herranen 1985: 89, 

91–92, 127–129, 221; Lepistö 1994: 54–55, 82–87, 93–95, 100, 104–105, 107, 236–237).

11 Helsingin Sanomat 30.9.1913.

12 Katso esimerkiksi Uusi Suometar 18.12.1915.

13 Helsingin Sanomat 3.4.1914; Iltalehti 22.3.1913; Suomalainen Wirallinen Lehti 10.4.1912; Uusi Suometar 

3.4.1914.

14 Katso esimerkiksi Helsingin Sanomat 3.7.1916; Työmies 2.7.1916; Uusi Suometar 18.12.1915.

sovittuina aikoina keskitetysti esimerkiksi 

Valtiontalon isännöitsijän luona.

Valtiontalon töiden urakointi muuttui kui-

tenkin olennaisesti jo 1914, kun erinäisten 

Helsingissä sijaitsevien valtion talojen hoito 

yhdistettiin ja talojen hoitajaksi määrättiin 

Yleisten rakennusten ylihallituksen ensim-

mäinen arkkitehti Nikolai Meder, joka en-

nen muutosta oli toiminut isännöitsijänä 

Eteläesplanadi 4:n Valtiontalossa.13 Tämän 

hallinnollisen muutoksen jälkeen valtion 

talojen urakointi toteutettiin keskitetysti, 

eikä yksittäisen talon omien polettien käyttö 

välttämättä enää ollut perusteltua.14

Se, että Valtiontalolla on ollut muu-

toin samanlaisia poletteja kahta eri kokoa, 

puoltaa ajatusta siitä, että ne olisivat ol-

leet polttopuupoletteja. Asunto-osakeyhtiö 

Joutselasta Helsingistä (Mikonkatu 22)  
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tunnetaan vastaavasti kahta eri kokoa olevat 

puunkantopoletit (”pieni/iso taakka”), jotka 

ovat tiettävästi olleet käytössä 1920/1930-lu-

vuilla.15 Vaikka polttopuiden hankinta val-

tion talojen tarpeisiin tapahtuikin vuoden 

1914 jälkeen keskitetysti, lienee puiden toi-

mittaminen huoneistoihin silti edelleen ol-

lut kussakin talossa erikseen talonmiehen 

vastuulla.16

Yhteenvetona voidaan todeta, että 

Valtiontalon poletit lienee otettu käyttöön 

heti rakennuksen valmistuttua 1912/1913. 

Niitä on mahdollisesti käytetty polttopuupo-

letteina (klapien toimittaminen asuntoihin). 

Muita taloyhtiön työsuorituksiin liittyviä 

käyttötarkoituksia ei kuitenkaan voi var-

muudella sulkea pois. Joka tapauksessa on 

ilmeistä, että kyse on työnsuorituspoleteis-

ta. Sitä, miten kauan kyseiset poletit ovat 

olleet käytössä, ei tutkitun aineiston pe-

rusteella ole mahdollista päätellä. Yleisesti 

ottaen polttopuupolettien käyttö helsinkiläi-

sissä taloyhtiöissä on päättynyt viimeistään 

1950-luvulla.

15 Klaus Selinheimo, suullinen tiedonanto 27.4.2002; vertaa Vuorjoki 1972: #106.

16 Puiden hankinnasta Uusi Suometar 16.8.1914, 11.6.1915.
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Äyrityinen, aurtua, aurto?
Tuukka Talvio

1300-luvulla tuli Itämeren piirissä käyttöön 

runsaan gramman painoinen hopearaha, 

jonka nimi Ruotsissa vakiintui muotoon 

örtug (alun perin artogh). Baltiassa se tun-

nettiin nimellä artig. Koska keskiajan nu-

mismatiikasta ei suomen kielellä kirjoitettu 

juuri mitään ennen 1900-luvun alkua, on 

tämän Turussakin lyödyn mutta jo 1500- 

luvulla käytöstä jääneen rahan suomenkie-

lisestä nimestä jonkin verran epäselvyyttä. 

Vuonna 1908 julkaistussa kirjoitukses-

saan ”Om myntet som slogs i Finland un-

der medeltiden” Adolf Neovius toteaa, että 

suomen kielessä käytetään ”nykyään” ni-

mitystä äyrityinen. Hän piti kuitenkin epä-

varmana, perustuiko se kansankieleen vai 

onko kyseessä vain teoreettinen konstruk-

tio. Se lienee tosiasiassa ollut tuon ajan uu-

dismuodoste, sillä sitä ei löydy 1800-luvun 

sanakirjoista. Äyrityinen oli erityisen suo-

sittu 1900-luvun alussa, jolloin mm. Väinö 

Voionmaa käytti sitä taloushistoriallisissa tut-

kimuksissaan. Siitä on myös ”äyrin” yhtey-

dessä hakusana Tietosanakirjan osassa 10, 

joka ilmestyi 1919. Myöhemmin 1900-luvulla 

äyrityiseen on törmännyt vain harvoin (esim. 

I. Nummelan ja P. Karosen 1993 julkaistussa 

tutkimuksessa ”Hinnat ja palkat Hämeessä 

vuosina 1541–1617”). 

Vuosina 1909–1919 ilmestyneen Tieto-

sana kirjan numismaattisesta asiantuntemuk-

sesta vastasi professori Arthur Hjelt, joka ei 

varsinaisesti ollut keskiajan tutkija, kuten ei 

myöskään Lauri O. Tudeer, joka suosi raha-  

 

löytöjä koskevissa kirjoituksissaan muotoa 

aurtua. Tudeerin arvovalta tutkijana sekä 

hänen toimintansa Suomen Numismaattisen 

Yhdistyksen puheenjohtajana 1945–1955 

vaikutti varmaan siihen, että aurtua on 

ensi sijaisena muotona Nykysuomen sana-

kirjassa, jonka alkusanat on päivätty 1951. 

Suomen kielen etymologisessa sanakirjassa 

(1978) ja teoksessa Suomen sanojen alku-

perä (1992) on kuitenkin ensi sijalla aurto.

”Aurtua” kuulostaa kieltämättä luonte-

valta. Se tuo mieleen nykykielessä täysin 

vakiintuneen sanan herttua, joka perus-

tuu samantyyppiseen ruotsin sanaan (nyk.  

hertig, aik. mm. hertog). Myös sillä on suo-

men kielessä ollut aikojen kuluessa erilaisia 

muotoja, kuten  herto ja herttoa.

Aurto-sanan suosiolla suomen kielen 

uudemmissa perusteoksissa on kuitenkin 

perusteensa, esiintyyhän se jo Agricolan 

Uudessa Testamentissa vuonna 1548. (Mitä 

keskiajan ruotsalainen raha Raamatussa te-

kee? Kyseessä oli Agricolan rahan arvoa 

koskeva reunahuomautus Johanneksen 

evankeliumissa, 12:4–8.) Se mainitaan myös 

kuningas Kristofferin maanlaissa, joka suo-

mennettiin n. 1580. Ei siten ole mikään 

ihme, että myös Lönnrot suosi sitä sana-

kirjassaan. 

Rahan nimistä ja Lönnrotin merkitykses-

tä tällä alalla voi lukea myös kirjoituksesta 

”Klopo, rossa ja riuna. Numismaattista sa-

nastoa Lönnrotin sanakirjassa” (Numis maat-

tinen Aikakauslehti 1/1998, 4–8).
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H U U T O K A U P P A 

Suomen Numismaattinen Yhdistys r.y. 
järjestää huutokaupan

lauantaina 9. päivänä toukokuuta 2020  
internetissä osoitteessa www.philabid.fi/sny.
Linkki myös sivuillamme www.snynumis.fi. 

Tarjousaika päättyy klo 18.00 tai 5 minuuttia 
kohteeseen viimeisenä tulleen tarjouksen 
jälkeen. Valitettavasti emme voi järjestää 

salihuutokauppaa tänä keväänä. 

А У К Ц И О Н

A U K T I O N 

Numismatiska Föreningen i Finland 
håller auktion  

lördagen den 9 maj 2020 i internet
www.philabid.fi/sny. Yttrligare link finns på 

våra hemsidor www.snynumis.fi.
Programmet accepterar anbud ända till 18.00 

eller 5 minuter efter det sista inkomna 
anbudet. Vi beklagar att det blir ingen 

salauktion den här våren. 

A U C T I O N 

Нумизматическое Общество организует  
аукцион 9-ого мая 2020 г. только в 

интернете www.philabid.fi/sny. Ещё через 
нашего сайта в интернете www.snynumis.fi.
Срок ставок заканчивается в 18.00 часов 
или 5 минут после последней ставки. К 
сожалению не можем весной этого года 

организовать аукциона в зале.

The auction of the Finnish Numismatic Society  
will be held on saturday the 9th of May 

2020. in the internet only www.philabid.fi/sny.
Also a link to the auction is found at our site 
www.snynumis.fi. Bidding time ends at 18.00

local time precisely or 5 minutes after the
last bid for a lot. We are sorry for not being 
able to organize a floor auction this spring. 

Huutokauppa 415 Auktion



   
Postitse toimitettavat kirjalliset tarjoukset toimitetaan huutokaupanhoitajalle  7. 5. klo 18.00 
mennessä  osoitteella: 
Skriftliga anbud, som skall vara hos auktionsförrättaren  senast den 7 maj  kl.18  sändes under 
adress:  
Mailed bids should arrive by the 7th of May at 6 PM Finnish time to our address: 
 

SNY / Juha Halén    e-mail: auctions@snynumis.fi 
Mechelininkatu 15 B 47    Puhelin 050 577 0301  Telefon 
00100 Helsinki 
 

Puhelimitse tai sähköpostilla toimitettavien kirjallisten tarjouksien tulee olla perillä viimeistäin  8.5. 
klo 16.00 mennessä. 
Skriftliga anbud med e-post eller i telefonen skall vara hos auktionsförrättaren  senast den 8 Maj 
kl.16  
Email and telephone bids should be transferred by the 8th of May at 4 PM Finnish time  
 

Huutokauppaohjelman kautta tulevien tarjousten tulee olla perillä viimeistään 9.5.2020 klo 18.00 
mennessä mutta tarjousaika jatkuu 5 minuuttia kulloiseenkin kohteeseen tulleen viimeisen 
tarjouksen jälkeen. 
Anbud till auktionsprogrammet skall anlända senast den 9 Maj kl 18.00. men fortsätter 5 minuter 
efter det senast inlagda anbudet. 
Bids transferred using our auction programme should be ready by the 9th of May at 18 o´clock 
precisely. However, bidding for each lot will continue after the last bid and closes after 5 minutes.  
   
Tavattavissa  / Anträffbar                            arkisin / vardagar  klo / kl  10.00 – 17.00  
   
Yhdistys ei järjestä salihuutokauppaa keväällä 2020. Kohteet ovat internettarjouksissa valitun 
toimitustapavaihtoehdon mukaan noudettavissa sopimuksen mukaan tai postitetaan huutokaupan 
jälkeen. Kohteiden ostaja menettää oikeuden ostamiinsa kohteisiin ellei hän ole suorittamut 
kohteiden maksua 20 päivän sisällä huutokaupasta, kirjallisten tarjousten osalta laskun 
päiväyksestä tai postiennakkolähetyksen lähetyspäivästä lukien. 
 
Vi håller ingen salauktion våren av 2020. Efter överenskommelse kan objekten hämtas från 
kontoret, till utlandet sänder vi fakturan. Assurerade försändelser till Sverige har numera ett 
maximibelopp på 1000 €. Om objekten är inte betalade inom 20 dygn efter auktionen förlorar 
köparen sina rättigheter till de inköpta objekten räknat från auktionsdagen, gällande skriftliga 
anbud från räkningens datum eller postförskottbrevets datum.  
 
Before lots are sent to buyers they must be payed to full amount. We may send lots, but only within 
EU and according to the particular limitations of each country.  If a buyer fails to pay during 20 
days after the auction day the buyer loses all rights to the auctioned items, for absentee bids 
starting from the date of invoice.  
 
Чтобы получить лоты они должны быть оплаченными. Мы  можем их отправить, но только в 
пределах ЕС и условиями страны получателя, либо они остаются у нас и их можно собрать 
потом у офиса. Покупатель потеряет свои права на выкупленных лотов если они не 
оплачены в теченье 20 дней с дня аукциона, у заочных ставок с даты инвойса.  
 
Huutokauppasäännöt ja tarkemmat huutokauppaehtomme ovat nähtävissä 
kotisivuillamme snynumis.fi. 
 
 







































































 Luettelossa mainitut hinnat ovat lähtöhintoja.  
 Huomioi 16 %:n (sis. alv) ostajanmaksu saavutettuun hintaan ! 
 De i listan angivna priserna är minimipriser i euro.  
 Observera, att 16 % (inkl. mvs) tillkommer på klubbat pris ! 
 Prices shown are starting prices in euro.  
 Please note that 16 % (incl. VAT) will be added to the prices realized ! 

 

MINIMIKOROTUKSET    •    MINIMIFÖRHÖJNINGAR    •    MINIMUM INCREASES
     
                                -  100 €    =     5 € 1000 €    -   5000 €  =         50 € 
               100 €  -  500 €    =   10 €      5000 €    -  =    100 € 
               500 €  - 1000 €    =   20 €              
 

Kirjallisten tarjousten tulee noudattaa tätä asteikkoa. Skriftliga anbud bör iaktaga 
motsvarande intervaller. Mailed bids should be written according to this scale.  

 

KUNTOLUOKITUS • KVALITETSBETECKNINGAR • GRADES OF PRESERVATION 
 

00 Kiiltolyönti / Spegelglans / Proof 
 

0 Virheetön, täysin leimakiiltoinen  / Felfritt exemplar med stämpelglans  / Faultless and uncirculated 
Virheetön, ei pienintäkään taitosta / Felfritt helt utan vikningar / Faultless without folds 

 

01 Ei kulumisen jälkiä, pinta ehjä, leimakiiltoinen, mutta raha voi olla tummunut / Inga spår av 
förslitning, ytan oskadd med stämpelglans, men möjligen med mörk ton / No traces of wear, 
surface undamaged but the coin may possibly be darkly toned 
Kerran taitettu, puhdas paperi / En vikning, sedelpappret rent / Paper as new but with one fold 

 

1+ Korkeimmissa kohdissa hyvin pieniä käsittelyn jälkiä, muuten yksityiskohdat terävät / Trots små   
spår av hantering detaljernas skärpa oförändrad  / Minimal traces of wear only in the highest details 
Kahdesti taitettu, paperi vielä kova / Två vikningar, sedelpappret ännu friskt / Folded two times, 
paper still remainds new 

 

1 Tasaisesti kulunut korkeimmista kohdista, lähes kaikki yksityiskohdat selvät / Jämnt förslitet, 
nästan alla detaljer tydliga / Even wear over the highest parts, most details clear 
Useammin taitettu, paperi vielä ehjä, mutta pehmeähkö / Flera vikningar, pappret felfritt men 
börjar mjukna / More folds, paper smooth but undamaged 

 

1? Kulunut, yksityiskohdat epäselvät / Förslitet, detaljer otydliga / Weared, details start to wanish  
Useita taitoksia, keskellä usein reikä, repeytymiä, paperi pehmeä / Många vikningar, pappret mjukt 
med ev. hål, riss osv. / Many folds, paper soft, often with a central hole 

 

2        Huomattavan kulunut, teksti pääosin vielä luettavissa / Kraftigt förslitet, texten ännu läsbar       
 A poor example but text still visible for the most part 

Repaleinen tai paloja puuttuu, likainen / En trasig och smutsig sedel, delar kanske fallit bort / 
Teared and untidy, even small parts missing 
 

****************************************************************** 
Kohteet seuraavaan huutokauppaan 19.9.2020 on toimitettava huutokaupanhoitajalle 26.6.2020 
mennessä. 
Objekten till följande auktion den 19 september 2020 bör inlämnas till auktionsförrättaren senast 
den 26 juni 2020. 
Objects intended to be sold at the following auction the 19th of September 2020 should be 
commissioned by the 26th of June 2020.    
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1 56.00
2 60.00
3 30.00
4 45.00
6 45.00
7 140.00
8 85.00
9 100.00
10 95.00
11 50.00
12 20.00
15 25.00
16 80.00
17 82.00
18 31.00
19 20.00
20 20.00
21 120.00
22 55.00
23 56.00
24 40.00
25 25.00
26 26.00
27 51.00
28 60.00
29 60.00
31 40.00
32 380.00
33 80.00
34 50.00
35 27.00
36 45.00
37 155.00
38 25.00
39 77.00
40 35.00
41 35.00
42 40.00
43 25.00
44 40.00
45 35.00
46 35.00
47 35.00
48 60.00
49 30.00
50 30.00
51 25.00
52 25.00
53 600.00
54 260.00
55 660.00
56 50.00
57 70.00
58 100.00
59 65.00
60 25.00
61 50.00
62 40.00
63 57.00
64 30.00
65 70.00
67 40.00
69 55.00
70 41.00
71 40.00
72 85.00
73 100.00

74 30.00
75 20.00
77 100.00
78 40.00
79 33.00
81 48.00
83 30.00
84 380.00
85 70.00
86 125.00
87 60.00
88 20.00
89 820.00
90 110.00
91 360.00
92 70.00
93 120.00
94 380.00
95 310.00
96 160.00
97 330.00
98 40.00
99 90.00
100 170.00
101 65.00
102 65.00
103 500.00
104 175.00
106 245.00
107 3400.00
108 80.00
109 115.00
110 50.00
111 400.00
112 145.00
113 61.00
114 65.00
115 100.00
116 2200.00
117 40.00
118 450.00
119 870.00
120 780.00
121 520.00
123 320.00
124 46.00
125 180.00
126 30.00
127 105.00
129 621.00
130 420.00
131 230.00
132 470.00
133 80.00
134 80.00
135 600.00
136 340.00
137 167.00
138 167.00
139 620.00
140 1600.00
141 5700.00
142 1750.00
143 120.00
144 95.00
145 125.00
146 115.00

147 30.00
149 100.00
150 71.00
151 51.00
152 71.00
153 301.00
154 80.00
155 740.00
156 86.00
157 230.00
158 81.00
159 35.00
160 35.00
161 43.00
162 46.00
163 75.00
164 2050.00
165 80.00
166 70.00
167 230.00
168 115.00
169 500.00
170 800.00
173 800.00
174 48.00
175 48.00
176 48.00
177 35.00
178 30.00
179 45.00
180 110.00
181 310.00
182 263.00
183 410.00
184 300.00
185 240.00
186 1350.00
187 60.00
188 360.00
189 337.00
190 183.00
191 180.00
192 241.00
193 247.00
194 125.00
195 125.00
196 141.00
197 321.00
198 312.00
199 321.00
200 232.00
201 665.00
202 311.00
203 295.00
204 311.00
205 250.00
206 125.00
207 261.00
208 131.00
209 390.00
210 229.00
211 249.00
212 260.00
213 313.00
214 616.00
215 305.00
216 310.00

217 3351.00
218 651.00
219 651.00
220 646.00
221 646.00
222 651.00
223 152.00
224 1500.00
225 122.00
226 101.00
227 314.00
228 71.00
229 311.00
230 352.00
231 130.00
233 600.00
234 85.00
235 205.00
236 70.00
237 125.00
238 95.00
239 1000.00
240 25.00
242 95.00
243 135.00
244 125.00
246 55.00
247 420.00
248 62.00
249 145.00
250 93.00
251 95.00
252 84.00
253 100.00
254 40.00
255 68.00
256 60.00
257 82.00
258 30.00
259 26.00
260 65.00
261 155.00
262 30.00
263 30.00
265 60.00
266 80.00
269 70.00
270 70.00
271 30.00
272 210.00
273 49.00
274 130.00
275 65.00
276 71.00
277 105.00
278 20.00
279 50.00
280 151.00
281 60.00
282 220.00
283 75.00
284 61.00
285 50.00
286 30.00
287 40.00
288 15.00
289 81.00

290 310.00
291 380.00
292 250.00
293 85.00
294 80.00
295 359.00
296 41.00
297 172.00
298 96.00
299 560.00
300 71.00
301 56.00
302 290.00
303 95.00
304 170.00
305 140.00
306 140.00
307 200.00
308 45.00
309 51.00
310 20.00
311 71.00
312 135.00
313 66.00
314 122.00
315 90.00
316 46.00
317 140.00
320 60.00
321 36.00
322 500.00
323 190.00
324 180.00
325 40.00
327 211.00
329 15.00
330 85.00
332 20.00
333 430.00
335 250.00
336 270.00
338 370.00
340 413.00
341 58.00
342 50.00
343 45.00
344 225.00
345 30.00
346 421.00
347 240.00
348 235.00
349 71.00
350 60.00
351 100.00
352 75.00
353 25.00
354 85.00
355 181.00
356 45.00
357 125.00
358 42.00
359 65.00
361 60.00
362 80.00
363 86.00
364 131.00
365 90.00

366 55.00
367 75.00
368 60.00
369 160.00
370 60.00
371 95.00
372 61.00
373 61.00
374 50.00
375 77.00
376 40.00
377 525.00
378 166.00
379 260.00
380 239.00
381 250.00
382 212.00
383 220.00
384 230.00
385 220.00
386 223.00
387 543.00
388 340.00
389 340.00
390 340.00
391 310.00
392 732.00
393 510.00
394 370.00
395 340.00
396 320.00
397 330.00
398 370.00
399 320.00
400 805.00
401 700.00
402 1026.00
403 1010.00
404 232.00
405 232.00
406 246.00
407 445.00
408 465.00
409 450.00
410 460.00
411 520.00
412 314.00
413 313.00
414 320.00
415 295.00
416 315.00
417 297.00
418 315.00
419 626.00
420 621.00
421 60.00
422 58.00
423 180.00
424 181.00
425 187.00
426 301.00
427 316.00
428 324.00
429 316.00
430 316.00
431 230.00
432 205.00



433 202.00
434 240.00
435 350.00
436 390.00
438 52.00
439 45.00
440 40.00
441 250.00
442 70.00
443 66.00
444 81.00
445 70.00
446 70.00
447 250.00
449 270.00
450 50.00
451 80.00
452 420.00
453 35.00
454 86.00
455 130.00
456 110.00
457 420.00
458 140.00
459 100.00
460 40.00
461 115.00
462 65.00
463 210.00
464 106.00
465 100.00
466 95.00
469 90.00
470 60.00
471 760.00
472 105.00
474 280.00
475 290.00
476 180.00
477 45.00
478 40.00
479 380.00
480 41.00
481 42.00
482 115.00
483 40.00
485 150.00
486 40.00
487 270.00
488 35.00
489 95.00
490 65.00
491 85.00
493 32.00
494 220.00
495 61.00
496 250.00
497 65.00
498 220.00
499 115.00
500 152.00
501 40.00
502 70.00
503 70.00
504 115.00
506 155.00
507 200.00
508 270.00
509 50.00
510 50.00

511 55.00
512 105.00
513 50.00
514 40.00
515 90.00
516 57.00
517 185.00
518 160.00
519 270.00
520 480.00
521 115.00
522 85.00
523 50.00
524 35.00
525 82.00
526 105.00
527 87.00
528 87.00
529 70.00
530 70.00
531 75.00
532 320.00
533 190.00
534 180.00
535 80.00
536 150.00
537 150.00
540 45.00
541 60.00
542 210.00
543 198.00
544 180.00
545 161.00
546 75.00
547 70.00
548 180.00
549 40.00
550 82.00
551 80.00
552 90.00
553 75.00
554 43.00
555 45.00
556 65.00
557 135.00
558 80.00
559 553.00
560 545.00
561 80.00
562 46.00
563 6300.00
564 90.00
565 76.00
566 81.00
567 77.00
568 160.00
569 90.00
570 50.00
571 61.00
572 135.00
573 100.00
574 87.00
575 30.00
576 60.00
577 46.00
579 85.00
581 60.00
582 50.00
583 50.00
584 40.00

585 80.00
586 35.00
587 120.00
588 120.00
589 130.00
591 32.00
592 350.00
593 35.00
594 62.00
595 60.00
596 56.00
597 76.00
600 80.00
601 56.00
602 20.00
603 20.00
604 170.00
605 410.00
606 125.00
607 221.00
608 141.00
609 40.00
610 85.00
611 161.00
612 251.00
613 180.00
614 115.00
615 30.00
616 53.00
617 60.00
618 430.00
619 145.00
620 127.00
621 421.00
622 330.00
623 160.00
624 120.00
626 151.00
627 67.00
628 60.00
629 60.00
630 70.00
631 380.00
632 200.00
633 333.00
634 163.00
635 110.00
636 37.00
637 81.00
638 270.00
639 40.00
640 712.00
641 720.00
642 1050.00
643 260.00
644 700.00
645 362.00
646 475.00
647 250.00
648 180.00
649 600.00
650 200.00
651 300.00
652 200.00
653 210.00
654 700.00
655 1050.00
656 500.00
657 180.00
658 3100.00

659 171.00
660 90.00
661 140.00
662 52.00
663 86.00
664 600.00
665 100.00
666 100.00
667 276.00
668 421.00
669 170.00
670 116.00
671 80.00
672 70.00
673 100.00
674 40.00
675 30.00
676 102.00
677 102.00
678 102.00
679 85.00
680 85.00
681 120.00
682 212.00
683 100.00
684 230.00
685 300.00
686 1250.00
687 130.00
688 80.00
689 241.00
690 660.00
691 160.00
692 300.00
693 300.00
694 310.00
695 210.00
696 150.00
697 140.00
698 130.00
699 120.00
700 120.00
701 155.00
702 163.00
703 360.00
704 2000.00
705 1500.00
706 1100.00
707 820.00
708 55.00
710 25.00
711 80.00
712 120.00
713 330.00
714 56.00
717 150.00
718 360.00
719 600.00
720 1825.00
721 18.00
722 201.00
723 420.00
724 111.00
725 310.00
726 80.00
727 250.00
728 73.00
729 160.00
730 99.00
732 65.00

733 65.00
734 142.00
735 65.00
736 70.00
737 60.00
739 150.00
740 20.00
742 150.00
743 77.00
744 115.00
745 70.00
746 45.00
750 1315.00
751 83.00
753 57.00
756 40.00
757 40.00
758 50.00
759 40.00
761 25.00
763 70.00
764 60.00
765 85.00
766 25.00
767 60.00
768 40.00
769 130.00
771 90.00
772 145.00
774 60.00
775 85.00
776 72.00
777 45.00
778 40.00
779 40.00
780 125.00
781 30.00
782 40.00
783 90.00
784 30.00
785 35.00
786 120.00
788 45.00
789 60.00
790 40.00
792 25.00
793 20.00
794 40.00
795 55.00
796 70.00
797 80.00
798 30.00
799 60.00
802 45.00
804 20.00
805 30.00
806 15.00
808 10.00
809 33.00
810 80.00
812 80.00
813 95.00
814 95.00
815 33000.00
816 30.00
818 55.00
819 360.00
820 100.00
821 20.00
822 161.00



 

 

SSUOMEN NUMISMAATTISEN YHDISTYKSEN HUUTOKAUPPAEHDOT 

(Hallitus hyväksynyt 13.8.2019) 

Näitä ehtoja sovelletaan esineiden ostoon Suomen Numismaattisen Yhdistyksen 
huutokaupassa osallistujan (jäljempänä ostaja) ja Suomen Numismaattisen Yhdistyksen 
(jäljempänä SNY) välillä. Näitä ehtoja sovelletaan myös soveltuvin osin tarjouksen tekijään 
huutokaupassa sekä ostomääräyksen antajaan. 

11. Osall istumisoikeus   

Suomen Numismaattinen Yhdistys ry:n (SNY) huutokauppoihin on osallistumisoikeus 
yhdistyksen jäsenillä, Suomen Numismaatikkoliiton jäsenyhdistysten jäsenillä sekä Nordisk 
Numismatisk Unionin jäsenyhdistysten jäsenillä. Selvitys jäsenyydestä on pyydettäessä 
annettava. SNY:n hallitus voi päättää osallistumisoikeuden myöntämisestä myös muulla 
perusteella. 

SNY:llä on oikeus oman harkintansa mukaan olla hyväksymättä ostajaa huutokauppaan. 
Esimerkiksi aiempien huutokauppojen maksurästit voivat rajoittaa oikeutta osallistua. 
Ostajalta voidaan vaatia henkilöllisyyden todistamista virallisella valokuvallisella asiakirjalla 
sekä suosituksia SNY:n tuntemilta henkilöiltä.  

22.Huutokauppaan rekisteröityminen  

Ostajan on ennen huutokauppaan osallistumista rekisteröidyttävä huutokauppapaikalla, jolloin 
hänelle annetaan huutolista ja huutonumero. Rekisteröitymällä huutokauppaan ostaja 
hyväksyy nämä huutokauppaehdot itseään sitoviksi. Tarjouksen voi tehdä myös kirjallisesti, 
jolloin ostaja jättämällä kirjallisen tarjouksen sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Mikäli 
etukäteen sovitaan, voi tarjouksen tehdä myös puhelimitse, jolloin ostajaa koskevat samat 
ehdot. 

33. Tarjouksen tekeminen  

Ostajan katsotaan toimivan huutokaupassa omaan lukuunsa ja vastaavan huudoistaan, ellei 
ennen huutokauppaa ole SNY:n huutokaupanhoitajan kanssa muuta sovittu. Tarjoukset on 
tehtävä täysinä euroina huutokauppaluettelossa ilmoitetun korotustaulukon mukaan. 
Huutokaupan meklari voi harkintansa mukaan poiketa korotustaulukon mukaisista 
korotuksista. SNY:n huutokaupan meklarilla on oikeus oman harkintansa mukaan hylätä 
tarjoukset, joita hän pitää syystä tai toisesta epäselvinä tai epävarmoina. 

44. Kirjal l isen tarjouksen tekeminen  

Kirjalliset toimeksiannot suoritetaan ilman eri veloitusta. Tarjoukset tulee antaa 
euromääräisinä. Ne voidaan antaa suoraan sähköisessä muodossa Philabid – 
huutokauppaluetteloon tai puhelimella huutokauppaluettelossa mainittuun numeroon, 
sähköpostilla osoitteella auctions@snynumis.fi tai kirjeellä SNY:n toimiston osoitteella. Niiden 
on oltava SNY:n käytettävissä huutokauppaluettelossa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. 
SNY ei vastaa siitä, että kirjallinen toimeksianto jää hoitamatta, oli syynä hoitamattomuus tai 
mikä muu syy tahansa. SNY:llä on oikeus olla hyväksymättä kirjallista tarjousta, jos ostaja on 
todettu maksukyvyttömäksi tai muusta erityisestä syystä. SNY hoitaa tarjouksen 
huutokauppatilaisuudessa kirjallisen ostajan lukuun siihen summaan asti mikä kirjallisessa 
tarjouksessa on ilmoitettu. Mikäli huutokauppaan on jätetty useampi samansuuruinen tarjous 
samasta kohteesta, niin osto-oikeus on aikaisemmin jätetyllä tarjouksella. Kirjalliset 
tarjoukset ovat aina ostajan vastuulla. 

55. Tarjouksen tekeminen huutokaupassa  

Huutokauppaan voivat osallistua ainoastaan huutokauppaan rekisteröityneet henkilöt. 
Huutokauppa etenee meklarin esittämin korotuksin. Alle huutokauppaluettelossa ilmoitetun 

6. Kaupan toteutuminen 

7. Huutomaksu 

 

8. Kohteiden maksaminen ja lunastaminen 

 

9. Huutokauppaluettelon kohteiden muutos- ja poisveto-oikeus 

 

10. Omistusoikeus 
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minimihinnan ei kohdetta myydä. SNY:n hallitus on määritellyt minimikorotukset, jotka on 
julkaistu painetussa huutokauppaluettelossa. Meklari voi salitarjousten osalta oman 
harkintansa mukaan poiketa niistä. Kirjallisissa tarjouksissa noudatetaan 
minimikorotusasteikkoa. SNY pidättää milloin tahansa oikeuden peruuttaa huutonumeron 
käyttöoikeuden käynnissä olevan huutokaupan aikana. 

66. Kaupan toteutuminen  

Kohteen saa korkeimman salitarjouksen tai salitarjouksen ylittävän kirjallisen tarjouksen 
(toiseksi korkein tarjous lisättynä minimikorotuksella, kuitenkin niin, että meklarihinta on 
enintään korkeimman kirjallisen tarjouksen suuruinen, vaikka se alittaa minimikorotusehdon) 
tehnyt ostaja. Salitarjous tulee suorittaa näkyvästi numerolapulla tai jollain muulla selvällä 
merkillä. Mikäli syntyy epäselvyyttä, kuka on tehnyt korkeimman tarjouksen, uusii 
huutokaupan meklari viimeisen huudon. Huutokaupan meklarilla on valtuudet ratkaista 
tarjousten suhteen syntyneet erimielisyydet. Vasaran lyönnillä vahvistetaan korkein tarjous, 
jonka tekijä on tuolloin tehnyt sitovan ostosopimuksen. Salioston vahvistaminen edellyttää 
ostajanumeron näyttämistä meklarille kaupan rekisteröintiä varten. Mikäli korkein kirjallinen 
tarjous ja korkein salissa tehty tarjous ovat yhtä korkeat, voittaa kirjallinen tarjous. Yhtä 
korkeista kirjallisista tarjouksista voittaa aiemmin saapunut tarjous. 

 77. Huutomaksu  

Ostajan on suoritettava vasarahintaan lisätty huutomaksu, joka sisältää arvonlisäveron. 
Huutomaksun suuruuden päättää SNY:n hallitus ja siitä tiedotetaan huutokauppaluettelon 
yhteydessä. Huutomaksun muutoksista ilmoitetaan etukäteen Numismaattisessa 
Aikakauslehdessä.  

88. Kohteiden maksaminen ja lunastaminen  

Saliostaja on velvollinen lunastamaan huutokauppapaikalla ostamansa kohteet. Maksun voi 
suorittaa käteisellä euroina tai useimmilla pankki- tai luottokorteilla. Maksuvälineenä ei käy 
muut valuutat, eikä mm. paypal, mobilepay ja vastaavat). Ostaja voi myös noutaa kohteet 
seuraavan viiden arkipäivän aikana SNY.n toimistosta sen aukioloaikana maksettuaan ensin 
huutokauppapaikalla ostoista saadun laskun mukaisen ostohinnan huutomaksuineen, ellei 
muuta ole sovittu SNY:n huutokaupanhoitajan kanssa.  Kirjallisen tarjouksen perusteella 
kohteita saanut ostaja on velvollinen suorittamaan maksun 10 päivän kuluessa laskun 
saatuaan ennen kohteiden lähettämistä ostajalle tai vaihtoehtoisesti ne voidaan toimittaa 
postiennakolla. Maksu- ja lähetystapa tulee ilmoittaa kirjallisen tarjouksen yhteydessä, 
muussa tapauksessa kohteet lähetetään aina postiennakolla. Hänen tulee suorittaa myös 
kaikki toimitukseen liittyvät kulut, kuten toimitus- ja pakkauskulut, vakuutukset, 
käsittelymaksut sekä mahdolliset tulli- ja muut maksut vastaanottopaikkakunnalla.                              
Vastuu rahdinkuljettajan (posti tai vastaava) välityksellä lähetettävistä kohteista siirtyy 
ostajan vastuulle heti kun ne on luovutettu rahdinkuljettajalle. 
 
99. Huutokauppaluettelon kohteiden muutos--  ja poisveto--ooikeus  

SNY:n  huutokaupan hoitajalla on oikeus muuttaa kohteiden myyntijärjestystä luettelossa 
ilmoitetusta sekä tarvittaessa yhdistellä kohteita. Kohde voidaan poistaa huutokaupasta, 
mikäli se oleellisesti poikkeaa luettelon kuvauksesta, mikäli myyjän omistusoikeuden 
havaitaan olevan epäselvä tai mikäli poistamiseen on jokin muu pakottava syy. 

Kohteita huutokauppaan jättänyt myyjä voi halutessaan poistaa jättämiään kohteita 
huutokaupasta ennen huutokauppaa tietyin ehdoin. Tällöin kaikki kohteisiin jätetyt kirjalliset 
tarjoukset mitätöityvät ilman SNY:n korvausvelvollisuutta tarjouksen tekijöille. 

110. Omistusoikeus  

Omistusoikeus kohteisiin siirtyy vasta maksun tultua kokonaisuudessaan suoritetuksi. Mikäli 
korkeimman tarjouksen tekijä ei maksa ostamiansa kohteita määräajassa, tulee hänen 



 

 

suorittaa korkolain mukainen viivästyskorko. SNY pidättää oikeuden vaatia myös perimis-, 
säilytys- ja muut lisäkustannukset. Kohteiden ostaja menettää oikeuden ostamiinsa kohteisiin 
ellei hän ole suorittanut kohteiden maksua 20 päivän sisällä huutokaupasta, kirjallisten 
tarjousten osalta laskun päiväyksestä tai postiennakkolähetyksen lähetyspäivästä lukien 20 
päivän sisällä. 

Yhdistys voi palauttaa kohteet niiden myyjille tai panna kohteet myytäväksi uuteen 
huutokauppaan, jolloin maksamatta jättänyt ostaja vastaa mahdollisesti saamatta jäävästä 
alkuperäisen kauppahinnan osasta em. kuluineen ja viivästyskorkoineen. Hänellä ei sen sijaan 
ole oikeutta lisähintaan, jos hänen kohteensa myydään mahdollisesti korkeampaan hintaan 
kuin hänen ostaessa kohteet SNY:n huutokaupasta. 

111. Huutokauppaluettelon tiedot  

Huutokaupattavat kohteet on määritelty ja arvioitu asiantuntemuksella ja tarkkuudella. Kohde 
myydään kauppalain 19 §:n mukaisesti ”sellaisena kuin se on”. SNY ei vastaa 
huutokauppaluettelossa mahdollisesti olevista virheistä. Paikalla oleva ostaja on velvollinen 
tarkastamaan huolellisesti kohteen, eikä hänellä ole oikeutta kaupan purkuun, ellei ole 
tapahtunut sellaista virhettä, joka kauppalain 19 ja 20 §:n nojalla oikeuttaisi siihen. 
Kirjallisella ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos kauppalain 19 §:n ehdot täyttyvät. 
Tällaisessa tapauksessa SNY:n vastuu ostajalle rajoittuu vasarahinnan ja huutomaksun 
palauttamiseen. 

112. Reklamaatiot  

Valitukset huutokaupan johdosta on esitettävä kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa 
huutokaupasta. Kirjallisen ostajan on esitettävä valituksensa neljäntoista (14) päivän 
kuluessa siitä, kun hän on vastaanottanut huutamansa kohteen. Ellei muuta näytetä, postitse 
tai rahditse lähetetty kohde katsotaan vastaanotetuksi neljäntoista (14) päivän kuluttua 
siitä, kun kohde annettiin postitse tai rahditse kuljetettavaksi. Valitusta sellaisen kohteen 
kuntoluokituksesta, jossa on yli kolme esinettä, ei oteta käsiteltäväksi.                                                   
Mikäli huutokaupattu kohde osoittautuu väärennökseksi tai muuta olennaista ilmenee, 
voidaan kauppa purkaa kahden kuukauden sisällä huutokaupan ajankohdasta lukien. Yli 
kahden kuukauden jälkeen tehdystä reklamaatiosta ei kauppaa enää voi purkaa, vaikka kohde 
todettaisiin väärennökseksi. Kaupan purkautuessa ostajalle palautetaan ainoastaan kohteen 
vasarahinta ja huutomaksu, mutta jonkin kolmannen osapuolen aitoutus- tai muita 
lisäkustannuksia huutokaupan järjestäjä ei ole velvollinen suorittamaan kohteen palauttaneelle 
ostajalle. 

113. Myymättä jääneet kohteet  

Myymättä jääneet kohteet voidaan lunastaa välittömästi huutokaupan jälkeen suorittamalla 
minimihinta ja huutomaksu.  

114. Valokuvien käyttöoikeus  

SNY:llä on oikeus käyttää myytävistä kohteista otettuja valokuvia omissa julkaisuissaan sekä 
opetus-, esitelmä- ja näyttelytoiminnassa. Kuvien luovuttamisesta ulkopuoliseen käyttöön 
sovitaan asianosaisten kesken erikseen. 

115. Riitojen ratkaisu  

Huutokauppoja koskeviin erimielisyyksiin sekä kysymyksiin, joista ei ole näissä ehdoissa toisin 
määrätty, sovelletaan kauppalakia. Riidat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. SNY:llä on 
oikeus myös nostaa kanne vastapuolen kotipaikan oikeudessa. 

Mikäli näiden ehtojen eri kielisten käännösten suhteen syntyy epäselvyyttä siitä, mitä on 
tarkoitettu, on suomenkielinen versio ratkaiseva.  



AUCTION TERMS OF THE FINNISH NUMISMATIC SOCIETY 

(Approved by the Board on 13th August 2019) 

These terms and conditions apply to the purchase of items at the auctions of the 
Finnish Numismatic Society (FNS) between a participant and the Finnish 
Numismaticc Society. These terms and conditions shall also apply to the bidder at 
the auction and to the issuer of the purchase order.  

1. Participation right 

The members of the Finnish Numismatic Society (FNS) and the members of member 
organizations of Suomen Numismaatikkoliitto and Nordic Numismatic Union (Nordisk 
Numismatisk Union) have the right to participate in the FNS auctions. Evidence on 
membership shall be provided upon request. The Board of the FNS may grant this right 
on the other grounds as well.  

It is in the sole discretion of FNS no to accept a particular bidder. As an example, former 
unpaid auction lots may restrict the right to participate in an auction. The bidders may 
be required to prove their identity with an official document with a photograph and 
provide recommendations by persons known to the FNS.  

2. Signing up for auction 

Bidders have to register at the venue before the auction. They will be given a bid-list and 
a bidding number. Through registration the bidder accepts these terms and conditions 
as legally binding. Written bids are accepted. By submitting written bids the bidder 
likewise accepts these terms and conditions rules as legally binding. If agreed upon in 
advance, bids can be made by phone. Same terms and conditions apply.  

3. Placing a bid 

Unless otherwise agreed upon in advance, the bidder acts for him/herself and is 
personally responsible for his/her bids. Bids must be made in full euros according to the 
table of increases in the auction list. Auctioneer can at its discretion to deviate from the 
increases in the increase table. FNS auctioneer has the right, at its own discretion, to 
reject offers that deems to be unclear or uncertain.  

4. Placing a written bid 

Written bids are executed without extra charge. All bids must be in euro. Bids can be 
delivered directly in electronic form through Philabid auction list or by phone in the 
auction list, by e-mail auctions@snynumis.fi or by sending a letter to the FNS office. All 
bids have to reach the auctioneer by the dead-line given in  the auction catalogue. FNS 
accepts no responsibility for failing to execute a written bid, whatever the reason is. It is 
in the sole discretion of FNS not to accept a written bid for example if buyer has unpaid 
auction lots from previous auctions or for any other reason. FNS increases the bid on 
behalf of the written buyer up to the written offer. If there is more than one same 
written offer placed to the lot, the purchase right remains with a previously submitted 
bid. Written offers are always the responsibility of the buyer.  

5. Bidding at auction 

Only registered persons can participate in the auction. The Auctioneer will determine 
the bidding increments. All auction catalogue prices are minimum prices and lower bids 
are not accepted. The Board of FNS has determined the minimum bidsteps and they are 
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published in the auction catalogue. The Auctioneer can, if he or she so wishes, diverge 
from the bidding increments. Written bids must follow the published bidsteps. FNS 
reserves the right at any time to cancel any bidding number during the ongoing auction.  

6. Realization of the trade 

The highest bid or highest written offer wins the lot (the second highest bid plus one 
minimum bidstep, still so that final price is the maximum offered bid). Bids must be 
made prominently and unclear offers will be ignored. Auctioneer reserves the right to 
resolve any disputes arising fron the bid. The hammer strike confirms the highest bid. If 
the highest written offer is equally high as bid made in the hall, written offer wins. If 
there is more than one same written offer placed to the lot, the purchase right remains 
with a previously submitted bid.  

7. Buyers´s premium 

A buyer´s premium, including VAT, will be added to the hammer price. The comission is 
determined by the Board of FNS and is stated in the auction catalogue. Any changes to 
the buyer´s comission will be published beforehand in the periodical ”Numismaattinen 
Aikakauslehti”.  

8. Paying for the lots and redemption 

The hall buyer is obliged to redeem the items he has bought at auction in cash or using 
credit/debit card. We accept most of the credit/debit cards. We accept payment´s only 
in Euro-currency. We do not accept any other payment methods like paypal, mobilepay 
etc. Buyer can also retrieve items within five business days from the office of FNS during 
its opening hours. Buyer who win a lot using written offer, is obliged to carry out 
payment within 10 days of the invoice or altenatively lot/lots can be delivered using 
postal service (cash upon delivery). Payment and shipping method need to be informed 
while making a written offer. Otherwise items will be sent using cash upon delivery. 
Shipping, handling, insurance, custom and other charges are all responsibilty of the 
buyer.  

Responsibility for items shipped through the carrier (mail or equivalent) rests with the 
buyer as soon as they have been handed over to the carrier.  

9. Right to changes and removal of lots from the auction list. 

The Auctioneer reserves the right to change the order of the lots and to combine lots. 
Any lot can be removed from the auction if it differs substantially from the written 
description, if there is doubt about the ownership of the lot, or is there is some other 
pressing reason (force majeure). Sellers who have submitted items to the auction may 
choose to remove the items they have submitted before a start of the auction under 
certain conditions. In this case, all submitted written offers will be canceled without any 
obligation of the FNS to the bidders.  

10. Ownership right 

Ownership does not pass until lots are paid in full. In the event a successful bidder fails 
to make full payment within the predefined date, the buyer has to pay interest at the 
highest rate permitted by law, counted from the date of the auction. FNS reserves the 
right to claim all additional costs incurred, such as collection and storage fees. Buyer 
looses the ownership right to purchases if he has not completed a payment in full within 
20 days of the auction or within 20 days of the date of dispatch of the postage. After this 
FNS can return items to sellers or place items for sale at a new auction, whereby the 



buyer who fails to pay shall be liable for any shortfall, while he shall have no right or 
claim towards any exess proceeds. The bidder furthermore agrees to pay costs and 
interests involved, as above.  

11. Auction list terms 

Attribution, date, condition and other descriptions of lots are done with extreme care. 
The lot is sold in accordance of § 19 of the Finnish Commercial Law, i.e. ”as it is”. FNS 
cannot be held responsible for errors in the catalogue.  The buyer present has to 
examine the lot carefully. Lots examined prior to the sale and lots purchased by floor 
bidders may not be returned for any reason other than what is provided by § 19 and § 
20 of the Finnish Commercial Law. Buyers who submitted written bids may return a lot 
if the case fulfills the conditions of the § 19 of the Finnish Commercial Law. In such a 
case the responsibilities of the FNS are limited to returning the hammer price and the 
buyer´s fee.  

12. Reclamation claims 

All claims must be made within fourteen (14) days from the auction, or, in the case of 
written offers, within fourteen (14) days from the receipt of material. Unless proof to 
the contrary exists, sent lots will be considered as having been received in fourteen (14) 
days from dispatch. If a lot includes more than three (3) items, claims concerning 
grading are not accepted.  

If auction lot turns out to be a counterfeit or something else important occurs, the sale 
may be canceled within two months of the date of the auction. Complaints made after 
two months from the sale date will be ignored even if the item is identified as a 
counterfeit. In the event if sale would be disposed, FNS is obliged to refund the buyer 
only the hammer price and buyer´s premium. Any third party authentication fees will 
not be refunded by FNS.  

13. Unsold lots 

Unsold lots can be purchased after the auction for the minimum price plus the buyer´s 
premium.  

14. Use of auction photographs 

FNS reserves a right to use auction lot photographs in its own publications, as well as for 
teaching, lecturing and exhibition purposes. Any use of these photographs by third 
parties is settled by a separate agreement between the parties concerned.  

 

15. Disputes 

Any dispute regarding these auctions, as well as such issues which have not been 
addressed in these Auction Terms, shall be governed by the Finnish Commercial Law. 
The exclusive place of jurisdiction is the District Court of Helsinki. It is, however, in the 
discretion of FNS to choose to start legal proceedings at the court of the domicile of the 
defendant.  

In the event of any unclarity between the different language versions of these 
Terms, the Finnish language version shall be decisive.  

 



УУСЛОВИ  ПРОВЕДЕНИ  АУКЦИОНОВ ФИНЛ НДСКОГО 
ННУМИЗМАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА   
  
((Утверждены правлением 13.8.2019)  
  
Данные условия применяются к сделкам между участником (ниже – покупатель) и 
Финляндским нумизматическим обществом (ниже – ФНО), касающимся покупки предметов 
на аукционе Финляндского нумизматического общества . Эти условия также применяются с 
соответствующими изменениями к оференту на аукционе и к заказчику покупки.  
 
11. Право на участие   
 
Право на участие в аукционах зарегистрированного объединения «Финляндское 
нумизматическое общество» (ФНО) имеют члены данного общества, члены обществах, 
входящих в Финляндский Нумизматический Союз и члены объединений, входящих в Nordisk 
Numismatisk Union. Подтверждение своего членства следует предъявлять по требованию. 
Правление ФНО может принять решение о разрешении участвовать в аукционе и на других 
основаниях.  
ФНО имеет право не допускать к участию в аукционе по своему собственному усмотрению. 
Например, невыплаченные долги по прошлым аукционам могут ограничить право на 
участие. Покупателю может потребоваться предъявить официальное удостоверение 
личности с фотографией, а также рекомендации от людей, которые известны обществу.  
 
22.. Регистрация на аукцион   
 
Покупатель должен зарегистрироваться до участия в аукционе в месте проведения 
аукциона, причем он получает список выставленных на аукцион лотов и индивидуальный 
номер аукционера. При регистрации для участия в аукционе покупатель принимает эти 
условия аукциона как обязательные для себя. Предложения (ставки) могут также быть 
представлены в письменной форме, в этом случае покупатель, подав письменную ставки, 
соглашается соблюдать данные условия. Если согласовано заранее, также можно делать 
предложения по телефону, в этом случае покупателя касаются те же условия.  
 
33. Совершение ставки   
 
Считается, что покупатель действует на аукционе от своего имени и отвечает за сделанные 
ставки, если до аукциона иное не было согласовано с аукционистом. Ставки следует делать 
в целых евро в соответствии с таблицей повышения ставок из перечня лотов. Лицитатор 
аукциона может на свое усмотрение сделать исключение от повышения ставок в 
соответствии с таблицей. Аукционист имеет право по своему усмотрению не признавать 
ставки, которые он по тем или иным причинам полагает неясными или ненадежными.  
 
44. Подача предложении ̆ в письменном виде   
  
Письменные заявки осуществляются без дополнительной оплаты. Предложения следует 
делать в евро. Их можно подавать непосредственно в электронном виде в каталог аукциона 
Filabid или по телефонному номеру, указанному в каталоге аукциона, по электронной почте 
на адрес auctions@snynumis.fi или бумажным письмом по адресу офиса ФНО. Они должны 
быть доступны ФНО до наступления срока, указанного в аукционном каталоге. ФНО не 
несет ответственности за то, что письменная заявка не будет обработана, в независимости 
от того, была ли причиной этого небрежность или какая либо другая причина. ФНО имеет 
право не допустить ставку в письменном виде, если подтверждена неплатежеспособность 
покупателя или по иной особой причине. ФНО обеспечит голосование по предложению во 
время проведения аукциона вплоть до объявленной в письменном предложении 
максимальной суммы. Если на аукцион подано несколько предложений с одинаковой 
суммой на один и тот же лот, право на покупку будет иметь самое раннее предложение. 
Письменные предложения всегда осуществляются под ответственность продавца.  
  
55. ППодача предложении ̆ на аукционе   
  
В аукционе могут участвовать исключительно лица, зарегистрированные для участия в 
аукционе. Аукцион идет в соответствии с повышением ставок, предлагаемым лицитатором. Лот 
нельзя продавать ниже суммы, указанной в аукционном каталоге. Правление ФНО определило 

6. Осуществление сделки  
 

7. Аукционный сбор  

8. Оплата лотов  
 

9. Право на изменение и снятие лотов из списка  
 

 

 

10. Право собственности  



УСЛОВИ  ПРОВЕДЕНИ  АУКЦИОНОВ ФИНЛ НДСКОГО 
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5. Подача предложении ̆ на аукционе  
 

минимальные шаги аукциона, которые публикуются в печатном аукционном каталоге. 
Лицитатор в части ставок, предлагаемых из зала, может по своему усмотрению уклоняться от 
них. В отношении письменных предложений должна соблюдаться шкала минимальных 
повышений цены. ФНО сохраняет за собой право когда угодно отменить право на 
использование аукционного номера во время идущего аукциона.  
 
66. ООсуществление сделки   
  
Лот выигрывает тот покупатель, который сделал наивысшую ставку в аукционном зале, или 
письменную ставку, превышающую ставку в зале (второе по величине предложение, 
увеличенное на минимальный шаг, однако проголосованной ценой будет считаться максимум 
размер наивысшей письменной ставки, хотя бы она и не удовлетворяла условию повещеня на 
мининальны шаг). Ставку в зале следует делать видимым образом, демонстрируя лист бумаги с 
цифрами или каким-либо иным ясным знаком. Если возникает неясность, кто сделал наивысшую 
ставку, лицитатор проводит последний раунд торгов заново. Аукционист обладает 
полномочиями разрешать споры в отношении ставок. Ударом молотка утверждается наивысшая 
ставка, причем сделавший ее тем самым заключает обязывающий его договор купли-продажи. 
Утверждение покупки в аукционном зале требует демонстрации номера покупателя лицитатору 
для регистрации сделки. Если наивысшее письменное предложение и наивысшее предложение, 
сделанное в зале, совпадают по величине, побеждает письменное предложение. Если два 
письменных предложения совпадают по величине, побеждает ранее поступившее предложение.  
 
77. Аукционный сбор   
 
Покупатель обязан помимо проголосованной цены выплатить аукционный сбор, в который 
включен НДС. Решение о размере аукционного сбора принимает правление ФНО, и о нем 
делается объявление в каталоге лотов. Об изменениях аукционного сбора сообщается заранее 
в Нумизматическом Журнале (Numismaattinen Aikakauslehti)  
 
88. Оплата лотов   
  
Очный участник аукциона обязан выкупить выигранные им на месте проведения аукциона лоты 
наличными, или же он может забрать лоты в течение следующих пяти рабочих дней в офисе 
ФНО в часы его работы, предварительно оплатив цену и аукционный сбор в соответствии со 
счетом-фактурой, полученной им на месте проведения аукциона, если об ином не имеется 
договоренности с аукционистом ФНО. Другие валюты не принимаются в качестве оплаты, так 
же как PayPal, MobilePay и тому подобное Покупатель, выигравший лот на основе письменной 
ставки, обязан осуществить платеж в течение 10 дней после получения счета-фактуры или, как 
вариант, лот можно отправить наложенным платежом. Способ оплаты и доставки должен быть 
упомянут при совершении письменной ставки, в ином случае лоты всегда отправляются 
наложенным платежом. Покупателю также следует оплатить все расходы, относящиеся к 
доставке, такие как расходы на доставку и упаковку, страховку, сборы за обработку, а также 
возможные таможенные и прочие платежи в пункте назначения посылки.  
Ответственность за товары, отправленные через перевозчика (почтой или эквивалентным), 
лежит на покупателе, как только они будут переданы перевозчику. 
 
99. Право на изменение и снятие лотов из списка   
  
Аукционист аукциона  ФНО имеет право изменить порядок продажи лотов по сравнению с 
объявленным в списке и при необходимости объединять лоты. Лот можно снять с аукциона, 
если он значительно отличается от описания, данного в списке лотов, если будут замечены 
какие-либо неясности с правом собственности продавца или если для этого имеется иная 
веская причина. Продавец, предоставивший лоты на аукцион, может при желании отозвать их 
до начала аукциона при определенных условиях. В таком случае все письменные предложения 
по объектам аннулируются, и ФНО не несет никакой ответственности перед оферентами.   
 
110. Право собственности   
 
Право собственности на объекты переходит [к покупателю] только после того, как платеж 
совершен полностью. Если оферент, сделавший наивысшую ставку, не оплачивает 
приобретенные им лоты в срок, он обязан выплатить проценты согласно закону о процентах. 
ФНО оставляет за собой право требовать также [оплаты] расходов, понесенных в связи с 
взысканием долга, хранением [лотов] и других дополнительных расходов. Покупатель лотов 



теряет право на приобретенные лоты, если он не оплатит лоты в течение 20 дней, начиная с 
даты аукциона, в случае письменных предложений с даты выставления счета-фактуры или в 
течение 20 дней со дня отправки почтового отправления наложенным платежом.  
Общество может выставить лоты на новые торги, причем покупатель, не оплативший покупку, 
отвечает за возможную часть цены первоначальной сделки, которая не будет получена [на 
новых торгах] с вышеупомянутыми расходами и процентами за задержку. Напротив, у него не 
будет права на дополнительную цену, если его лот будет, возможно, продан за большую цену, 
чем ту, за которую он приобретал лоты на аукционе ФНО.  
 
111. Информация в перечне лоттоов   
 
Аукционные лоты описываются и оцениваются профессионально и детально. Лот продается 
согласно 19-й статье Закона о сделках «как есть». ФНО не отвечает за возможные ошибки в 
перечне лотов. Очный покупатель должен тщательно проверить лот, и он не имеет права на 
расторжение сделки, если не произошло такой ошибки, которая дает на это право в 
соответствии со статьями 19 и 20 Закона о сделках. У заочного покупателя имеется право на 
отмену сделки, если выполняются условия статьи 19 Закона о сделках. В таком случае 
ответственность ФНО перед покупателем ограничивается возвратом проголосованной цены и 
аукционного сбора.  
 
112. Рекламацциии   
 
Жалобы по аукциону следует представлять в письменном виде в течение четырнадцати (14) 
дней после проведения аукциона. Заочному покупателю следует представить свою жалобу в 
течение четырнадцати (14) дней после того, как он получил выигранный лот. Если иного не 
будет показано, лот, отправленный по почте или перевозчиком, считается полученным по 
прошествии четырнадцати (14) дней после того, как лот был передан для отправки почте или 
перевозчику. Жалобы на описание состояния лотов, содержащих более трех объектов, не 
будут рассматриваться.  
Если предмет, выставленный на аукцион, оказывается контрафактным или чем-то подобным, 
может сделка быть прекращена в течение двух месяцев с даты аукциона. Жалобы, поданные 
более чем через два месяца, не будут рассматриваться, даже если предмет считается 
подделкой. Вы ситуации прекращении сделки ФНО возвращает покупателю только цену лота и 
аукционный сбор. ФНО не несет ответственность перед покупателем нацот оплаты расходъ 
третьей стороны. 
 
113. Непроданные лоотты   
 
Непроданные лоты можно выкупить непосредственно после аукциона, выплатив минимальную 
цену и аукционный сбор.  
 
114. Право на использование фотографииии ̆   
 
ФНО имеет право использовать фотографии лотов, выставленных на аукцион в своих изданиях, 
а также в образовательной и выставочной деятельности. О передаче фотографий третьим 
сторонам заинтересованным сторонам следует отдельно договориться между собои.̆  
 
115. Урегулирование спорроов   
 
К спорам, касающимся аукционов, а также к вопросам, которые в настоящих условиях не 
определены, будет применяться Закон о сделках. Споры будут разрешаться в окружном суде 
города Хельсинки. У ФНО также имеется право подать иск в суд по месту нахождения 
противной стороны.  
 
ЕЕсли с точки зрения различных языковых переводов настоящих Условии ̆ имеются 
ссомнения в том , что именно имеется  в виду, финская версия имеет 
ппреимущественную  силу ..   



HUUTOKAUPPAKOHTEISIIN LIITTYVÄÄ KIRJALLISUUTTA     
REFERENSLITTERATUR     ●     BOOKS OF REFERENCE 
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Cr Crawford  Roman Republican Coinage 
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Diakov Diakov Russian Coins of Peter the Great Part 1- Part 2, Russian Coins of 
   Catherine I and Peter II, Russian Coins of Anna and Ioann III, 
   Russian Coins of Elizabeth I and Peter III, Russian Coins of Catherine II 
   Medals of the Russian Empire Part 1 – Part 6 
EB Borg Suomessa käytetyt rahat 
F Friedberg Gold Coins of the World 
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YLEISIMMÄT  LYHENTEET    •   NÅGRA  FÖRKORTNINGAR  I 
KATALOGTEXTEN   •   A  LIST  OF  COMMON  ABBREVIATIONS 
 
hom hometta  ärg                         verdigris 
p.hom pientä hometta  lätt ärgad                         slight verdigris 
hp homepiste  ärgfläck                         a spot of verdigris 
php pieni homepiste liten ärgfläck  small spot of verdigris 
hpä homepisteitä  små ärgfläckar                         small spots of v.  
 

ij iskujälki  ett hack                    a nick (one) 
ijä iskujälkiä  flera hack                         nicks 
pij pieni iskujälki  litet hack                         a minor nick (one) 
pijä pieniä iskujälkiä flera små hack                         minor nicks 
epij erittäin pieni iskujälki mycket litet hack                    a very small nick  
epijä erittäin pieniä iskujälkiä flera mycket små hack           very small nicks 
 

läik läikkä  fläck  a spot 
p.läik pieni läikkä  liten fläck  a minor spot 
ep.läik. erittäin pieni läikkä obetydlig fläck unsignificant spot 
 

mv metallivika  metallfel  planchet defect 
pmv pieni metallivika litet metallfel  minor planchet defect 
epmv erittäin pieni metallivika synnerligen litet metallfel very small planchet d. 
 

n naarmu  repa  a scratch 
na naarmuja  flera repor  scratches 
pn pieni naarmu  liten repa  a minor scratch 
pna pieniä naarmuja flera små repor minor scratches 
hn hiusnaarmu  lätt repa  unsignificant scratch 
hna hiusnaarmuja  lätt repad  hairlined 
       

puhd puhdistettu  rengjord  cleaned 
l.puhd lievästi puhdistettu något rengjord  slightly cleaned 
el.puhd erittäin lievästi puhdistettu mycket lätt rengjord very slightly cleaned 
 

tumm tummunut  mörk patina  tarnished 
l.tumm lievästi tummunut mörk ton  toned 
el. tumm erittäin lievästi tummunut lätt mörkaktig ton  slightly toned 
 

ptsjä painontasausjälkiä viktjusteringsmärken marks of weight 
     adjustment  
p.ptsjä pieniä painontasausjälkiä små viktjusteringsmärken small marks of weight 
     adjustment 
 

rep repeytymä  en riss  a tear 
p.rep pieni repeytymä en liten riss  a small tear 
repä repeytymiä  riven  torn 
p. repä pieniä repeytymiä lätt riven  slightly torn 
     

riipp riippunut  varit hängd  has been mounted
  

rv reunavika  ett kanthack  an edge nick (one) 
rva reunavikoja  flera kanthack  edge nicks 
prv pieni reunavika ett litet kanthack a minor edge nick  
prva pieniä reunavikoja flera små kanthack minor edge nicks 
eprv erittäin pieni reunavika obetydligt kanthack unsignific. edge nick 
eprva erittäin pieniä reunavikoja flera obetydliga kanthack unsignific. edge nic
   













Etsimme jatkuvasti rahoja, mitaleita tai  
kunniamerkkejä myytäväksi 
huutokauppoihimme.
Voit jättää rahoja, mitaleita tai kunniamerkkejä Suomen Numismaattiselle Yhdis-

tykselle myyntiin edullisesti. Provisiomme on ainoastaan 10 % myyntisummasta ja 

4 € rivimaksu. Kuvattavista kohteista emme peri erillistä korvausta. Huutokaupat 

4 kertaa vuodessa Balderin Salissa Senaatin-

torin varrella Helsingissä. Lisäksi nettihuuto-

kauppoja useita kertoja vuodessa.

Jatkuva sisäänjättö, ota yhteyttä niin sovi-

taan tapaamisesta sinulle sopivana ajan- 

kohtana. Samalla voit selvittää maksutta  

kohteesi arvon. Olemme Pohjoismaiden  

suurin toimija sekä alan paras asiantuntija  

jo yli 100 vuoden kokemuksella. Huutokaup-

pojemme kautta tavoitat suuren ja kansain- 

välisen ostajakunnan.

We are searching lots for 
our auctions
Sell your coins, bank notes, medals and honours in 

Finnish Numismatic Society’s auctions.

Commission in our sales is only 10 % from the hammer 

price + 4 € fee for each lot. We don’t charge more for 

photographed lots in our magazine. 

The auctions are held 4 times a year in Balderin Sali, 

in Aleksanterinkatu Helsinki. 

You can leave your numismatic objects to us any time. 

Just book an appointment with our auction manager. 

At the same time you get a good valuation for your 

collectibles. Our customer base is large, international 

and experienced. We are the largest numismatic soci-

ety in the Nordic Countries and have been working in the field for 100 years.  

Lisätietoja/information 
Suomen Numismaattinen Yhdistys
Finnish Numismatic Society 

Marko Salonen
Toiminnanjohtaja
050 588 1105

auctions@snynumis.fi
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