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Kutsu Suomen Numismaattisen Yhdistyksen kevätkokoukseen

Kokous järjestetään maanantaina 3.5.2021 alkaen klo 18 yhdistyksen toimitiloissa 
osoitteessa Maneesikatu 2b A 201 sekä etänä verkossa.

Kevätkokouksessa käsitellään Yhdistyksen sääntöjen 9 § mukaiset asiat:

–  esitetään hallituksen kertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajien ja toiminnantarkas-
tajien tileistä ja hallinnosta antama lausunto edelliseltä kalenterivuodelta

–  päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille.

Lisäksi päätetään hallituksen esittämistä muutoksista yhdistyksen sääntöihin ja uuden 
tutkijajäsenen kutsumisesta.

Kokous pidetään lähtökohtaisesti etänä, mutta koronaolosuhteiden salliessa myös 
paikalla osallistuminen hyväksytään. Ennakkoilmoittautuminen on pakollinen ja se 
tulee tehdä 25.4.2021 mennessä osoitteeseen sihteeri@snynumis.fi.    

Tervetuloa! 

Huutokaupat

Vuoden loput huutokaupat järjeste-
tään 24.4., 11.9. ja 21.11. Huhtikuun 
huutokauppa järjestetään poikkeusolo-
jen takia etänä. Pyrimme siihen, että 
jo syyskuun huutokauppa voitaisiin 
järjestää normaalisti tai ainakin niin, 
että paikan päällä siihen voisi osallis-
tua rajoitettu määrä yleisöä. Tästä lisää 
myöhemmin!
 Lisäksi yhdistys järjestää kaksi netti-
huutokauppaa, joista tiedotetaan erik-
seen yhdistyksen verkkosivuilla.

HUOM!

Yhdistyksen toiminta on näillä näkymin 
käynnistynyt uusissa tiloissa 30.3.2021. 
Tarkka osoite on Maneesikatu 2b A 201, 
00170 Helsinki.

Koronatilanteen takia kaikista tapaa-
misista tulee sopia erikseen toimin-
nanjohtajan tai huutokaupan hoitajan 
kanssa. Vierailijoiden tulee käyttää 
omaa kasvomaskia. Maskeja on tar-
peen vaatiessa saatavilla myös paikan 
päältä. Toimihenkilöiden yhteystie-
dot löytyvät oheisesta linkistä: https://
snynumis.fi/huutokauppa/yhteystie-
dot-huutokauppa/.
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Lisää uusia kasvoja

Suomen Numismaattisessa Yhdistyksessä ta-
pahtui vuodenvaihteessa useita henkilömuu-
toksia. Väistyvä puheenjohtaja Petteri Järvi 
sekä pitkään Numismaattista Aikakauslehteä 
toimittanut Tuukka Talvio jättivät jäähy-
väisensä vuoden 2020 viimeisessä nu-
merossa. Tämän vuoden ensimmäisessä 
numerossa esittäytyivät uusi puheenjohtaja 
Aki Tsupari sekä hallituksen uudet jäsenet 
Pekka Honkanen, Ville Huupponen, Marko 
Manninen ja Jyrki Muona. Tällä kertaa vuo-
rossa ovat uusi huutokaupanhoitaja Janne 
Söderholm sekä lehden uusi päätoimittaja 
Outi Järvinen.

Janne Söderholmista uusi huutokaupan-
hoitaja.
– SNY:n huutokau-
panhoitajana vuodes-
ta 2014 toiminut Juha 
Halén on jäämässä 
eläkkeelle. Hänen 
rinnallaan on kulu-
van vuoden alusta 
lähtien tehnyt työ-
tä Janne Söderholm, 
jolle tehtävä siirtyy 
kokonaisuudessaan toukokuussa 2021.

43-vuotias Janne Söderholm on harrasta-
nut numismatiikkaa aktiivisesti yli 20 vuot-
ta. Hän harrastaa myös metallinetsintää, ja 
on siksi kiinnostunut myös rahalöydöistä ja 
historiasta. Janne mainitsee yhtenä hienoim-
pana rahalöytönään 1400-luvun alkupuolen 
itäpreussilaisen brakteaatin, jonka hän löysi 
Asikkalasta Pulkkilan kylästä keväällä 2019. 
Lähellä Päijänteen rantaa sijaitsevalla löytö-
paikalla on aikanaan ollut teiden risteys. 

Lähistöllä on myös vanha kylätontti, ja uu-
sien löytöjen perusteella myös kalmisto. 
Rahan Janne on lahjoittanut Museoviraston 
arkeologian kokoelmiin. 

Janne on aiemmin toiminut huutokaupan-
hoitajana Päijät-Hämeen Numismaatikkojen 
paikallisyhdistyksessä. Uudessa tehtäväs-
sään hän siirtyy nyt kokopäivätoimiseksi 
numismatiikan ammattilaiseksi. Juha Halén 
on alkuvuoden ajan perehdyttänyt Jannea 
tehtävään. Numismatiikan kenttä on kui-
tenkin laaja, joten opittavaa riittää varmasti 
jatkossakin. Jannella on tukenaan Suomen 
Numismaattisen Yhdistyksen jäsenien muo-
dostama kattava asiantuntijaverkosto, sa-
moin kuin yhdistyksen laaja käsikirjasto, 
jonka avulla tietoja ja osaamista voi tarvit-
taessa täydentää. 

SNY järjestää vuosittain yleensä kuusi 
huutokauppaa, joista neljän salihuutokau-
pan järjestelyvastuu on jatkossa Jannella. 
Hän kertoo olevansa innoissaan uudesta 
tehtävästään ja odottaa pääsevänsä tapaa-
maan huutokaupoissa mahdollisimman mo-
nia numismatiikan harrastajia. Hän kertoo 
huutokaupoista mielellään lisää kiinnostu-
neille. Janne toivookin, että pääsemme jär-
jestämään salihuutokaupat entiseen tapaan 
Balderin salissa jo syksyllä, kunhan korona-
tilanne vaan helpottuu.

Toivotamme Jannelle onnea ja menestystä 
uudessa tehtävässä! Jannen tavoittaa sähkö-
postilla auctions(a)snynumis.fi, sekä puhe-
limella 050 577 0301. Janne on tavattavissa 
myös yhdistyksen toimitiloissa. Tapaaminen 
kannattaa etenkin nyt korona-aikana sopia 
etukäteen, mutta se on toki muutenkin aina 
suositeltavaa!
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Outi Järvinen vastaa Numismaattisen 
Aikakauslehden toimituksesta.
– Olen koulutukseltani taidehistorioitsija, 
ja työssäni Suomen kansallismuseon raha-
kammiossa vastuullani olikin pääasiassa 
mitalikokoelma. Kokoelmien hoidon sekä 
tieto- ja kuvapalveluiden ohessa olin muka-
na myös monissa näyttely- ja julkaisuhank-
keissa. Tällä hetkellä toimitan päätyökseni 
Pohjanmaan museon julkaisusarjassa ilmes-
tyvää Hallbergin kokoelmajulkaisua.

Olen seurannut SNY:n toimintaa vuodesta 
1983, jäsen olen kuitenkin ollut vasta pari-
kymmentä vuotta. Tiiviimmin olin toimin-
nassa mukana vuonna 2008, kun toimitin 
yhdistyksen julkaisusarjassa ilmestyneen 
Tuukka Talvion juhlakirjan.

En ole taustaltani keräilijä, eikä se tiukas-
ti tulkiten ole museoalalla suotavaakaan. 
Pieni mitalikokoelma minulla silti on. Siihen 
on kertynyt mitaleita, joiden aiheet tai te-
kijät ovat tavalla tai toisella liittyneet omiin  
tekemisiini.

Työn kautta olen päätynyt sekä kirjoi-
tus- ja toimitustöiden että järjestötoiminnan 
pariin. Olen toiminut sekä kansainvälisen 
museoalan järjestön ICOM:in Suomen osas-
ton hallituksessa että raha- ja pankkimuseoi-
den kansainvälisen komitean ICOMON:in 
hallituksessa. Suomen Mitalitaiteen Killassa 
olen toiminut yleissihteerinä, Mitalitaiteen 
vuosikirjan vastaavana toimittajana sekä nyt-
temmin puheenjohtajana. Toimitan myös 
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen vertais-
arvioitua vuosikirjaa Suomen Museo – Finskt 
Museum. Näissä luottamustehtävissä olen 
monelta osin seurannut pitkäaikaisen kolle-
gani Tuukka Talvion jalanjälkiä – kuten nyt 
myös tämän aikakauslehden toimittajana.

– Numismaattisen Aikakauslehden toimi-
tukselliseen linjaan ei ole luvassa radikaa-
leja muutoksia. Lehdellä on asiantunteva ja 
kiinnostunut lukijakunta, ja sen tarkoituk-
sena on palvella jäsenistöä ja tarjota samal-
la julkaisukanava alan tutkimukselle. Se on 
myös käyntikortti, jonka avulla yhdistys voi 
profiloitua haluamallaan tavalla. 

Tutkimusartikkelit ovat olleet näkyvässä 
asemassa lehden sisällöissä. Näin se asettuu 
samaan kategoriaan monien muiden mai-
den perinteisten numismaattisten julkaisu-
jen kanssa, ja pyrkii olemaan alan johtava 
julkaisu Suomessa. Tavoitteena on edelleen 
julkaista punnittua ja jäsenneltyä, luotetta-
viin lähteisiin perustuvaa tietoa numisma-
tiikan eri aloilta.

Sisällöissä on luonnollisesti syytä huomioi-
da myös keräilyharrastus ja siihen liittyvät 
käytännön kysymykset. Lehden sivuilla on 
mahdollista valottaa myös yhdistyksen jo-
kapäiväistä toimintaa niille jäsenille, jotka 
eivät siihen aktiivisesti osallistu.

Numismatiikan ohella myös siitä kirjoitta-
minen on tärkeätä. Jäsenistössä on paljon ai-
heisiinsa syvällisesti perehtyneitä harrastajia, 
joista useat myös tuottavat tutkimuksellista 
tietoa numismatiikan eri aloilta – kaikkien 
huviksi ja hyödyksi. Alan tutkijat puoles-
taan tekevät usein työssään mielenkiintoi-
sia havaintoja. Ne voivat koskea pieniäkin 
yksityiskohtia, ja julkaistuina ne asettuvat 
osaksi suurempaa kokonaisuutta. Tieteen 
popularisointia kannattaa aina harrastaa, ja 
laajalevikkisessä kotimaisessa lehdessä jul-
kaiseminen hyödyttää suoraan myös alan 
harrastajia. Julkaiseminen kasvattaa yhteistä 
tietovarantoamme.

AT ja OJ
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SNY:n uusi toimitila ”Kenraalien talossa”

Aki Tsupari

Suomen Numismaattinen Yhdistys on 
perustettu vuonna 1914. Yhdistys käyt-
ti pitkään erilaisia lainatiloja esimerkiksi 
Kansallismuseossa sekä Urheilumuseon ti-
loissa Olympiastadionilla. Toiminta laajeni 
vähitellen, ja etenkin kerhotoimintaa varten 
tarvittiin omia tiloja. Yhdistys hankki ensim-
mäisen oman kokoontumis- ja toimitilan 
Helsingistä Unioninkatu 6:sta Etelärannan ja 
Tähtitorninmäen tuntumasta vuon na 1992, 
78 toimintavuoden jälkeen. Kauppakirja 
Unioninkadun huoneistosta allekirjoitettiin 
24.9.1992. Monet jäsenet tukivat huoneis-
ton hankintaa taloudellisesti, ja erisuuruisilla 
lahjoitussummilla varmistettiin rahoituksen 
riittävyys. Yli sadalta silloiselta jäseneltä 
saadut lahjoitukset mahdollistivat lopulta 
toimitilojen hankinnan. Lahjoittajat saivat 
nimensä tauluun, joka tuli kunniapaikal-
le uuteen huoneistoon. Taulu on edelleen 
kunniapaikalla yhdistyksen seinällä.

Yhdistyksen ensimmäinen toimitila oli 
pienehkö 25 neliön yksiö. Tunnelma huo-
neistossa olikin usein varsin tiivis. Kerhoillat 
järjestettiin Unioninkadun huoneistossa 

yleensä torstaisin, ja kerhojen jälkeen jä-
senillä oli mahdollisuus rentoutua talo-
yhtiön saunassa kahdeksasta yhdeksään. 
Saunavuoro olikin jäsenten aktiivisessa  
käytössä.

Toiminta vilkastui edelleen, ja yhdis-
tys hankki 2005 suuremman huo neis ton  
osoitteesta Mechelininkatu 15 B 47, jos-
sa vietettiin tupaantuliaisia 16.2.2006. 
Unioninkadun huoneistosta luovuttiin sa-
massa yhteydessä. Lisätilan tarve huomattiin 

Kuva 1. Antiikin kerhon pikkujoulu Unionin-
kadun kerhohuoneistossa 11.12.2002, aiheena  
Akhaian viinit (kuva: Jyrki Muona).

Kuva 2. Mechelininkadun kerhohuoneisto.
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jälleen pian, joten yhdistys osti myös seinä-
naapurina sijainneen yksiön huutokaupan-
hoitajan tilaksi. Vierekkäisten huoneistojen 
yhteiskoko oli noin 96 neliötä, mikä mah-
dollisti yhdistyksen toiminnan laajentami-
sen. Yhdistys palkkasikin ensimmäisen 
toiminnanjohtajansa vuonna 2009.

1920-luvun lopulla valmistuneessa Asunto 
Oy Mechelinintalossa alkoi kuitenkin laajan 
linjasaneerauksen suunnittelu vuonna 2020, 
ja hanke on etenemässä toteuttamisvaihee-
seen vuonna 2021. Linjasaneerauksesta olisi 
koitunut yhdistykselle suuri kuluerä, lisäksi 
olisi pitänyt siirtyä noin kuudeksi kuukau-
deksi väistötiloihin. Tämä olisi vaikeutta-
nut merkittävästi jäsen- ja asiakaspalvelua. 
Yhdistyksessä oli myös todettu, että toi-
mitilat olivat käytännössä jo jääneet liian 
pieniksi. Lisäksi niiden sijainti kahdessa eri 
huoneistossa talon viidennessä kerroksessa 
rajoitti niiden käytettävyyttä ja yleistä saa-
vutettavuutta.

Yhdistyksen vuosikokous hyväksyi  
joulukuussa 2020 hallituksen esityksen 
Mechelininkadun toimitilojen myyn nistä 
ja uuden toimitilan hankinnasta Maneesi - 

kadulta Kruununhaasta. Uusi huoneisto si-
jaitsee historiallisessa Kenraalien talossa, jon-
ka on suunnitellut arkkitehti Albert Mellin 
(1843–1886). Talo on rakennettu vuonna 
1884 ja saneerattu täysin 1990-luvulla. 

Mechelininkadun tilojen myynti saatiin 
päätökseen tammikuussa 2021, ja yhdistys 
hankki uudet korvaavat tilat Maneesikadulta 
samoin tammikuussa. Näyttäisikin siltä, että 
SNY:n kolmannen toimitilan hankinnassa 
toteutui sama noin 14 vuoden sykli kuin 
ensimmäisen ja toisen tilan kohdalla. 

Maneesikadun toimitilat
SNY:n uudet tilat sijaitsevat kiinteistön kivi-
jalassa kulmahuoneistossa. Tarkka uusi  
osoite on:

• Maneesikatu 2b A 201, 00170 HELSINKI
 

Huoneisto sijaitsee Maneesikadun ja 
Pohjoisrannan kohtaamispisteessä meren 
rannalla. Myös tilojen toinen sisäänkäyn-
ti sijaitsee tässä kulmassa. Huoneistoon 
pääsee sisälle myös rappukäytävästä jos-
sa on ovipuhelin, sekä portista sisäpihan 
kautta. Huoneistoon pääsee siis suoraan 

Kuva 3a–b. Maneesikadun kiinteistö kuvattuna ulkoa. SNY:n huoneiston yksi sisäänkäynti on raken-
nuksen kulmassa katutasossa, toinen Maneesikadun puolella porraskäytävässä.
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katutasosta, joten esimerkiksi huutokaup-
pakohteiden tuominen ja hakeminen on jat-
kossa helpompaa. Uuden huoneiston koko 
on noin 150 neliötä, ja siellä on tiloja ker-
hotoiminnalle sekä muulle yhteisölliselle 
yhdistys toiminnalle. 

Maneesikadun uusien toimitilojen lähei-
syydessä on saatavilla kohtuullisesti parkki-
paikkoja esimerkiksi Tervasaareen johtavan 
tien varrella sekä tilanteen mukaan myös 
aivan huoneiston vieressä. Pysäköinnin 
voi maksaa helposti esimerkiksi EasyPark-
sovelluksella, joka kannattaakin ladata puhe-
limeen. Tilat sijaitsevat kävelymatkan päässä 
rautatieasemalta (1,4 km). Lähin metroase-
ma on Helsingin yliopisto, jonne on matkaa 
noin 0,8 km. Myös raitiovaunulinjalla 7 pää-
see tilojen läheisyyteen. Rautatieasemalta on 
suora linja-autoyhteys linjalla 16.

Arkkitehti Albert Mellin
Maneesikatu 2b:n kiinteistön historia on 
kiinnostava. Talo on esimerkki varhaises-
ta monikerroksisesta asuintalosta, jollaisia 
oli alettu rakentaa Helsinkiin 1870-luvulla. 
Epätavallisen runsaskoristeinen tiilitalo on 
mielenkiintoinen maamerkki,  ja se on koke-
nut monia vaiheita 137-vuotisen historian sa 
aikana. Rakennuksen ulkoasua leimaa uus-
renessanssikoristelu. Punatiilistä julkisivua 

koristavat keltaiset ja mustat tiiliornamentit. 
Siihen on punatiilien ohella ladottu tum-
mia tiilikerroksia vaakasuorina nauhoina, ja 
arkkitehtonisia yksityiskohtia on korostettu 
myös vaaleilla tiilillä. Talon kulma on viis-
tottu, ja siinä on erkkeri sekä parveke, joka 
on ylimmän huoneiston käytössä. Pääty on 
porrastettu, ja siihen on muurattu keltaisista 
tiilistä rakentamisvuosi 1884. 

Tällainen tiiliarkkitehtuuri oli tavallista 
Pietarissa, jossa talon suunnitellut arkki-
tehti Albert Mellin oli asunut yhteensä 16 
vuoden ajan. Hän oli saanut siellä myös 
koulutuksensa. Mellin suunnitteli Helsinkiin 
muiden muassa Kirkkokadulla sijainneen, 
sittemmin puretun Suomen Pankin setelipai-
non. Kyseessä on sama setelipaino, jonka 

Kuva 4. SNY:n Maneesikadun toimitilojen sijainti 
kartalla (Kartta: OpenStreetMap).

Kuva 5. Arkkitehti Mellinin suunnittelema Suomen Pankin setelipaino (Kuva: Suomen Pankki).
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punaiset valtasivat sisällissodan aikana. 
Pankin käteiskassat ja setelipaino joutuivat 
tuolloin muutamaksi kuukaudeksi kansan-
valtuuskunnan haltuun.

Mainittakoon, että arkkitehti Albert 
Mellinin isä Roland oli Suomen johtava kul-
taseppä ja ammattikuntansa ”oltermanni”.  
Albertin veli Otto Roland jatkoi isänsä am-
mattia. Heidän suunnittelemiaan kulta- ja 
hopeakoruja sekä muita esineitä on edelleen 
usein myynnissä erilaisissa huutokaupoissa. 
Niistä on järjestetty myös näyttelyitä.

Kenraalien talon historiaa
Maneesikatu 2b:n historiasta on myös kir-
joitettu kirja vuonna 2016 nimeltään Talo 
Helsingin ytimessä – Haartmanin puu-
tarhasta kenraalien taloksi. Kirjan on kir-
joittanut Helsingin kaupunginmuseon 
entinen johtaja ja tietokirjailija, FT Marja-
Liisa Rönkkö, ja sen on julkaisut Suomen 
Kirjallisuuden Seura.

Kirjassa käydään talon historia seikka-
peräisesti läpi. Talon ja sen tontin tunnet-
tu historia voidaan jakaa karkeasti viiteen 
vaiheeseen.

Ennen vuotta 1884: Haartmanin  
puutarha
Talon paikalla oli ennen sen rakentamis-
ta Haartmanien talon aidattu puutarha. 
Lars Gabriel von Haartman (1789–1859) eli 
”hänen hirmuisuutensa” omisti residens-
sin vastatessaan Suomen talousasioista 
(1840–1858).  Suomen silloisten sekavien 
rahaolojen järjestäminen oli hyvin pitkäl-
ti Haartmanin ansiota. Haartmanin tultua 
Suomen raha-asioitten hoitajaksi ruotsalai-
set setelit poistettiin käytöstä. Ne vaihdet-
tiin Tukholmassa hopearahoiksi, jotka taasen 
lyötiin Pietarissa hopearupliksi. Tämän seu-
rauksena Ruotsin raha poistui Suomesta, ja  
hopearuplasta tuli virallinen rahayksikkö 
ennen hopeamarkan käyttöönottoa vuonna 

1860. Myös Suomen Pankin asema muuttui 
ja siitä tuli keskuspankki.

1884–1909: Mellinin talo
Albert Mellin osti Haartmanin puutarhan 
välikäsien kautta ja suunnitteli siihen näyttä-
vän tiilitalon omaan käyttöönsä sekä osaksi 
vuokrattavaksi. Mellin halusi hankkia oman 
elantonsa vuokraamalla talon huoneistoja. 
Hän oli asunut pitkän ajanjakson Venäjällä, 
ja se vaikuttikin suuresti talon ulkoasuun ja 
arkkitehtuuriin. Puhtaaksimuuratut julkisivut 
olivat talon rakennusaikaan yleistymässä 
myös muissa kuin teollisuusrakennuksissa. 

Kuva 6.  
Talo Helsingin  
ytimessä  
– Maneesikatu  
2b:n historiikki.

Kuva 7. Maneesikatu 2b, porraskäytävä.
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Suomessa oli omaakin tiilituotantoa, mutta 
talon normaalia pienemmät tiilet on toden-
näköisesti tuotu Venäjältä.  Ensimmäinen 
liike talon kivijalassa SNY:n nykyisissä toimi-
tiloissa oli M. E. Jernströmin ruokakauppa. 
Mellin itse kuoli pian talon valmistumisen 
jälkeen, mutta talo säilyi Mellinin suvun 
omistuksessa vuoteen 1909, jonka jälkeen 
se myytiin.

1910–1932: Kiinteistökeinottelun  
aikakausi
Mellinien jälkeen talolla oli useita omistajia. 
Ajanjaksolle mahtuu ensimmäinen maail-
mansota, Suomen itsenäistyminen sekä si-
sällissota. Vuonna 1918 saksalaisten joukot 
ryntäsivät Helsinkiä valloittaessaan talon 
ohitse kohti punaisten asemia. Kolmannel-
la aikakaudella talon omisti pisimpään  
(1916–1928) alun perin Joensuulainen tuk-
kukauppias Paul Petter Parviainen. Helsingin 
rakentaminen oli koko 1900-luvun alun joko 
taantumassa tai ylikuumentunut. Aikakautta 
kuvaa hyvin erittäin voimakas inflaatio, ra-
han arvo putosi noin kymmenesosaan 22 
vuoden aikana. Monien aikanaan kerätty-
jen omaisuuksien arvo suli. Näin kävi myös 
Parviaiselle, jonka liiketoimet ajautuivat 
vaikeuksiin.  Koko talo jouduttiin lopulta  
myymään.

1933–1990: Puolustusvoimien talo
Talo myytiin puolustusvoimille vuonna 
1932, ja vuoden 1933 alussa siihen muutti 
Sotateknillinen koulu. Saman vuoden maa-
liskuussa taloon muutti myös Ilmavoimien 
esikunta, joka toimi talossa talvisodan 
sekä välirauhan aikana. SNY:n nykyisis-
sä tiloissa talon pohjakerroksessa toimi 
valo kuvalaboratorio ja vuosikymmenen 
lopulla painohuone. Sodan jälkeen huo-
neistot palautettiin asuinkäyttöön, ja nii-
tä asuttivat puolustusvoimien korkeimmat 
upseerit. Talon pohjakerroksessa toimi 

konttorikonekorjaamo. Talossa asuneista 
korkeista upseereista mainittakoon Puo - 
lustusvoimien komentaja ja Vapaudenristin 
I luokan Mannerheim-ristin ritari Karl 
Heinrichs sekä jalkaväen kenraali ja Puo-
lustusvoimien komentaja Kaarlo ”Kylmä-
Kalle” Heiskanen.

1990-luvulta nykypäivään
Talo on sen suuren rakennustaiteellisen 
arvon perusteella suojeltu. Suojelu estää 
sellaiset muutostyöt, jotka vahingoittavat ka-
tujulkisivujen, vesikaton ja sisätilojen raken-
nustaiteellista ja kulttuurihistoriallista arvoa 
tai tyyliä. Yli satavuotiaan talon peruskor-
jaus oli kuitenkin 1990-luvulla välttämätön. 
Puolustusvoimat myi talon rakennusyrityk-
selle, joka peruskorjasi sen ja myi huoneistot  
edelleen asuinhuoneistoiksi ja toimitiloiksi. 
1990-luvulla talon hienoimman parvekehuo-
neiston omisti Suomen Pankki, ja siinä asui 
pääjohtaja Sirkka Hämäläinen. Hämäläisen 
pääjohtajakaudella Suomi liittyi EU:hun ja 
EMUun, ja myös Suomen markan vaihta-
minen eurovaluutaksi varmistui. Nykyään 
taloyhtiössä on SNY:n lisäksi muita yhdis-
tyksiä, Kreikan suurlähetystö sekä 16 asuin-
huoneistoa A, B ja C -portaissa. Lisäksi 
talossa on hienot saunatilat ullakkokerrok-
sessa. Yhdistyksen tilat sijaitsevat A-portaan 
puolella pohjakerroksessa rakennuksen  
kulmassa.

Tilojen käyttö yhdistyksessä
Tilojen hankinnan jälkeen ne haluttiin re-
montoida rakennuksen arvon mukaisesti. 
Pohjakerroksen huoneisto Kenraalien ta-
lossa sopii yhdistyksen käyttöön erinomai-
sesti. Uusi tila on tunnelmallinen ja avara, 
ja sen holvatut kattorakenteet on valaistu 
hienosti. Tilojen edellinen remontti oli teh-
ty 1990-luvulla, joten huoneistoa oli ennen 
muuttoa syytä remontoida ja sen kalustusta  
päivittää.
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Kantavana ajatuksena tilojen remontis-
sa oli tehdä tiloista sekä tehokkaan huu-
tokauppatoiminnan että yhteisöllisen 
yhdistystoiminnan näkökulmasta riittävän 
monikäyttöiset. Projektissa haluttiin ottaa 
huomioon myös ympäristöystävällisyys. 
Tilojen sisustuksessa hyödynnettiin edelli-
sen toimitilan kalustusta mahdollisuuksien 
mukaan, ja uudet kalusteet ovat pääasiassa 
käytettyjä tai antiikkisia. Yhdistyksen tilo-
jen läheisyydessä on myös sähköautojen 
lataus- ja pysäköintipaikka – yksityiskohta, 
jonka merkitys varmasti lisääntyy lähivuosi-
na. Tilojen ja remontin suunnittelussa sekä 
projektin johtamisessa yhdistystä on tukenut 
Junto Oy, jonka tarjoama asiantuntemus on 
ollut suureksi hyödyksi.

Yhdistyksen tiloihin voi saapua kolmen 
sisäänkäynnin kautta. Kerhotapahtumiin ja 
yhdistyksen muihin tapahtumiin on kul-
ku A-portaan sisäänkäynnin kautta (katso 
kuva). Porraskäytävän kautta tultaessa etei-
sessä on naulakko, johon voi jättää ulkovaat-
teet. A-portaan ulko-ovella on ovipuhelin, 
jolla saa yhteyden yhdistykseen valitsemal-
la valikosta 30, Suomen numismaattinen  
yhdistys.

Tiloihin voi tulla myös B-sisäänkäynnin 
kautta kulmaovesta. Tämä sopii etenkin 
lyhytaikaisemmille visiiteille esimerkik-
si kohteiden huutokauppaan tuomiseksi. 
B-sisäänkäynnin kautta pääsee aulatilaan, 
jossa yhdistyksen toimihenkilöt voivat vas-
taanottaa ja luovuttaa huutokauppakohtei-
ta. Aulatilassa on myös odotustila, jossa on  
mahdollisuus tutustua yhdistykseen ja sen 

historiaan sekä numismaattisiin lehtiin ja 
kirjoihin.

Yhdistyksen tiloissa on kerhotoiminnalle 
oma tila, jossa on neuvottelupöytä sekä iso 
näyttö esitysten heijastamista varten. Tilaan 
mahtuu isompikin osallistujamäärä, ja sen 
yhteydessä on myös pieni keittiö, josta käsin 
tarjoilut voidaan järjestää. Kerhotilojen vie-
reisessä huoneessa on yhdistyksen käsikir-
jasto. Samassa huoneessa on myös työpöytä, 
jonka ääressä voi tutustua kirjoihin, pereh-
tyä syvemmin numismatiikkaan sekä tehdä 
numismaattista tutkimusta. Käsikirjasto on 
nykyään kohtuullisen kattava, ja sitä on jat-
kossa tarkoitus kehittää aktiivisesti.

Tätä kirjoitettaessa remontti on vielä osin 
kesken, joten tässä artikkelissa ei ole kuvia 
sisätiloista. Tiedotamme tilanteen edistymi-
sestä yhdistyksen nettisivuilla, jäsenkirjeissä 
sekä Numismaattisessa Aikakauslehdessä. 
Tiloissa pyritään joka tapauksessa järjes-
tämään yhdistyksen jäsenille sekä ehkä 
muillekin numismatiikasta kiinnostuneille 
avoimien ovien päivät, kunhan koronatilan-
ne helpottuu. Tästäkin tiedotamme tarkem-
min vähän myöhemmin.

Lähteitä:
Numismaattinen Aikakauslehti 3/1992

Marja-Liisa Rönkkö: Talo Helsingin ytimessä. 
Haartmanin puutarhasta kenraalien taloksi. 
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2016.

Timo Keinänen: Suomalaiset arkkitehdit keisa-
rillisessa Pietarissa. Venäläistä Helsingissä suo-
malaista Pietarissa. Rakennustaiteen seura 
– Jäsentiedote 3/2010, 16–39. 

Kuvat: Suomen Pankki, Jyrki Muona, 
OpenStreetMaps

Kuva 8. A-, B- ja C-sisään-
käynnit yhdistyksen tiloihin 
Maneesikadulta.
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Huutokauppaluettelot numismaattisen 
tutkimuksen lähdeaineistona1 
Jani Oravisjärvi
 

1 Nyt julkaistava artikkeli kuuluu parhaillaan tekeillä olevan Turun rahojen korpuksen (Corpus Nummorum 
Aboensium) johdantolukuun.

2 Ks. Uno Lindgren, Heraldik i svenska författningar (1951).

Lyhyt katsaus numismatiikan  
historiaan Ruotsissa
Kuninkaallinen rahakabinetti (Kungliga 
Myntkabinettet) – nykyinen Ruotsin ta-
lousmuseo, Sveriges Ekonomiska Museum 
– perustettiin vuonna 1572 Juhana III:n 
määräyksestä. KMK:n tehtäväksi tuli his-
toriallisten rahojen tallettaminen kokoel-
miin. Kokoelmaan kerättyjen vanhojen 
ruotsalaisten rahojen avulla haluttiin osoit-
taa Tanskalle, että Ruotsilla ja sen hallit-
sijoilla oli ensisijainen oikeus käyttää 
Ruotsin symbolina vuodesta 1364 saakka 
tunnettua kolmea kruunua vaakunassaan 
(Wiséhn 2005:23; Krasnobaeva 2018:49–50). 
Kokoelman muodostaminen liittyy Tanskan 
ja Ruotsin väliseen heraldiseen kiistaan 
(Trekronorsstriden2). Kokoelman tarkoitus-
perä oli näin ollen ennen kaikkea valtapo-
liittinen, ei museaalinen tai humanistinen, 
vaikka numismatiikka oli jo tuolloin vakiin-
nuttanut asemansa esimerkiksi Saksassa,  
johon Ruotsilla oli vahvat yhteydet.

Numismatiikan voidaan katsoa vakiin-
nuttaneen asemansa Ruotsissa vasta Elias 
Brennerin teoksen Thesaurus nummorum 
Sveo-gothicorum vetustus studio indefesso 
Eliæ Brenneri (1691) ilmestymisen jälkeen, 
vaikka rahoihin kohdistuvaa tutkimusta oli 
harrastettu Ruotsissa jo ennen Brenneriä. 
Kolme vuotta teoksen ilmestymisen jäl-
keen hallitsija Kaarle XI lahjoitti Uppsalan 

yliopistolle augsburgilaisen kuriositeettika-
binetin, joka sisälsi myös rahoja ja historial-
lisia mitaleita. Tuosta hetkestä lasketaan 
puolestaan Uppsalan yliopiston raha- ja 
mitalikabinetin saaneen alkunsa. 

Ruotsissa numismatiikka oli kuitenkin 
aluksi ainoastaan oppineiden ja yläluokan 
harjoittama humanistinen sivistyksenala. 
Numismatiikka oli levinnyt Ruotsiin Keski- 
Euroopasta, jossa se oli vakiinnuttanut 
asemansa humanistisena tieteenalana vii-
meistään jo 1500-luvun alkupuolella. Numis-
maattinen tutkimus ja keräily oli aluksi 
painottunut lähes yksinomaan antiikin ra-
hoihin, olihan humanismi saanut alkunsa 
nimenomaan antiikin maailman ihailusta. 
Rahojen keräily tarjosi helpoimman ja edul-
lisimman tavan omistaa ja pidellä konkreet-
tiesti käsissä pientä palaa ihailun kohteena 
ollutta antiikin maailmaa, josta varhaiset hu-
manistit ammensivat innoitustaan.

Valtiollisten ja yliopistollisten sekä oppi-
neiden ja yläluokan keräämien yksityisko-
koelmien rinnalle alkoi 1700-luvulta lähtien 
nousta entistä enemmän myös vauraiden 
porvareiden itselleen keräämiä kokoel-
mia. Numismaattiset piirit olivat tästä huo-
limatta edelleen hyvin pienet ja elitistiset. 
Vanhojen rahojen systemaattinen keräämi-
nen vaati huomattavaa varallisuutta, laajan 
suhdeverkoston sekä erityistietämystä aika-
na, jolloin numismaattinen kirjallisuus oli 
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vielä pääsääntöisesti harvojen ulottuvilla. 
Harvinaisten rahojen keräilyssä ratkaisevas-
sa asemassa oli myös keräilijän vaikutus-
valta. Ruotsalainen yhteiskunta oli hyvin 
luokkatietoinen, joten henkilön yhteiskun-
nallisella asemalla oli suuri painoarvo. 

Vanhat pelisäännöt kuitenkin muuttuivat  
pian. Keräilijäkunnan laajentuminen synnyt-
ti elinvoimaiset ja aktiiviset markkinat.  
Rahojen myymisestä ja ostamisesta tuli entis-
tä helpompaa, kun niitä sai hankittua muu - 
tenkin kuin suhteiden avulla. Ruotsin ensim-
mäiset julkiset rahahuutokaupat järjestet-
tiin 1730-luvulla (Nathorst-Böös 1966:12). 
Niiden säännöllinen järjestäminen osoittaa,  
että vanhojen rahojen kerääminen oli 1700- 
luvun Ruotsissa jo vakiintunutta. Huuto kau- 
pois sa ratkaisi keräilijän varallisuus, ei hä-
nen sosiaalinen asemansa. Tämä mahdollisti 
merkittävien yksityiskokoelmien luomisen.

Rahahuutokaupat yleistyivät toden teolla 
kuitenkin vasta 1830–40-luvuilla, kun nii-
tä alettiin järjestää vuosittain. Useat mai-
neikkaat kauppiaat aloittivat toimintansa 
1800-luvun puolivälin jälkeen. Heistä voi-
daan mainita erityisesti Harald Waldemar 
Selling (1867), Henryk Bukowski (1871) ja 
Daniel Holmberg (1879). Ruotsi oli huuto-
kauppatoiminnassa vuosisadan verran jäl-
jessä esimerkiksi Saksaa. Mayer Amschel 
Rothschild (1744–1812) perusti Frankfurtiin 
vuonna 1764 tiettävästi Saksan ensimmäisen 
rahaliikkeen, joka erikoistui välittämään nu-
mismaattisia harvinaisuuksia Euroopan eri 
hoveille.

Huutokauppojen säännöllinen järjestämi-
nen 1700-luvun puolivälistä lähtien osoittaa, 
että Ruotsissa oli lukuisia aktiivisia keräili-
jöitä ja vanhoja kokoelmia. 1800-luvun alku-
puolen huutokaupoissa oli pääsääntöisesti 
reilusti yli sata kohdetta, mutta esimerkiksi 
Christopher Borgin kokoelman huutokaup-
pa vuodelta 1839 sisälsi yhteensä jo 2 666 
kohdetta (Nathorst-Böös 1966:13). Bonden 

kokoelman kaksoiskappaleiden huutokaup-
pa vuonna 1874 sisälsi puolestaan 2 735 
kohdetta. Ruotsissa oli siis jo 1800-luvulla 
useita laadultaan ja laajuudeltaan huomat-
tavia yksityiskokoelmia. Näitä kokoelmia ja 
niiden muodostajia ei pidä väheksyä (kuva 
1), sillä monet niistä olivat laajuudeltaan ja 
tasoltaan sellaisia, että vastaavanlaisen ko-
koelman muodostaminen nykypäivänä olisi 
käytännössä mahdotonta. Huomionarvoista 
on, että myös Riksbanken ja KMK huuto-
kauppasivat tuolloin kokoelmiensa kak-
soiskappaleita julkisissa huutokaupoissa 
(Bukowski 26.2.1909), joten valtiolliset koko-
elmat toimivat samoilla keräilymarkkinoilla 
sekä ostajan että myyjän roolissa siinä missä  
yksityisetkin tahot.

Kuva 1. Bukowskin huutokauppaaman Adolf 
Astley Levinin (1852–1931) kokoelman huuto-
kauppaluettelo (no. 88) vuodelta 1894 (Hesse 
2004:316, no. 2208). Kokoelma sisälsi lukuisia 
Turun rahoja. Kuva: Jani Oravisjärvi.
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Huutokauppaluettelot
Vanhat huutokauppaluettelot ovat korvaa-
maton lähdeaineisto varhaisia yksityisiä 
rahakokoelmia, keräilijöitä ja keräilymark-
kinoita tutkittaessa.3 Ne on valitettavan usein 
nähty huutokaupan jälkeen jätepaperina. 
Siksi useimmat varhaisimmista huutokaup-
paluetteloista ovat nykyään harvinaisia.4 
Monet niistä voidaan nähdä myös yksityis-
kokoelmien kokoelmaluetteloina. Useimmat 
1800-luvun kokoelmat huutokaupattiin eh-
jinä kokonaisuuksina sen sijaan, että ne 
olisi pilkottu nykyisen kaltaisiin anonyy-
meihin sekahuutokauppoihin, josta yksittäi-
sen rahan myyjää on mahdotonta tunnistaa. 
Ainoastaan merkittävät kokoelmat myydään 
nykyisin omina kokonaisuuksinaan, esi-
merkkeinä Bonden kokoelman huutokau-
pat vuosina 2007–2010,5 Julius Haganderin 
huutokaupat 2011–20126 ja Nils Lindbergin 
huutokaupat 2015 ja 2016.7

 Huutokauppoja voidaan siis yhä käyttää 
välillisesti keräilijän ja hänen kokoelmansa 
tunnetuksi tekemiseksi.

Varsinaisia kaiken kattavia ruotsalaisten 
rahojen hinnastoja tai variantti- ja tyyppi-
luetteloita ei vielä 1800-luvulla ollut laadit-
tu, joten keräilijät joutuivat turvautumaan 
merkittävien kokoelmien julkaisuihin. 
Ruotsalaisten rahojen yleisteoksista on toki 
mainittava Carl Reinhold Berchin (1706–
1777) Beskrifning öfwer swenska mynt och 
kongl. skåde-penningar, som til denna tid, 

3 Kiitän Suomen Numismaattista Yhdistystä minulle loppuvuodesta 2020 myönnetystä apurahasta, jonka 
turvin useimmat tässäkin artikkelissa esillä olleet huutokauppaluettelot on hankittu.

4 Hyvä osoitus tästä on Björn-Otto Hessen käsikirjastoon kuuluneiden vanhojen huutokauppaluetteloi-
den myynnin menestys MISAB:n verkkohuutokaupassa (no. 30) 6.12.2020, ja tätä aiemmin Ericsbergin 
linnan numismaattisen käsikirjaston myynti tukholmalaisen Centralantikvariatin (katalog 84. Numismatik 
ur Ericsbergs bibliotek. 2018) kautta korkeaan hintaan.

5 Nordlind 23.11.2007, 21.11.2008, 20.11.2009 ja 19.11.2010 sekä Künker & Nordlind 9.10.2008 (ruotsa-
laiset mitalit) ja 25.6.2009 (ruotsalaiset miehitysrahat).

6 Künkerin huutokaupat 185, 196, 208 & 219.
7 MISAB, huutokaupat 15 (2015) ja 19 (2016).

antingen i stora cabinetter wärkeligen äro 
gömde… (Uppsala, 1773) sekä mitaleita kä-
sittelevä Namnkunniga svenska herrars och 
fruers skåde-penningar afritade och i kop-
par stuckne… (Tukholma, 1777), jotka olivat 
oman aikansa tunnetuimmat yleisteokset. 
Berch vaikuttaa pääpiirteissään olleen sa-
moilla linjoilla Brennerin kanssa. Brenner 
esimerkiksi piti Eerik Pommerilaisen Turun 
aurtoa (LL 8b) Maunu Eerikinpojan lyöttä-
mänä (Brenner Tab. V), joten se puuttuu 
Brennerin Eerik Pommerilaisen Turun ra-
hoja (”Denarii Aboenses”) esittelevästä lis-
tauksesta (Brenner 1691:26–27, tab. VI) kuin 
myös Berchiltä, joka puolestaan Brenneristä 
poiketen piti sitä Eerik Maununpojan lyöt-
tämänä. Brennerin tai Berchin teokset ei-
vät suuripiirteisyydensä vuoksi palvelleet 
kovinkaan hyvin keräilijöitä, jotka olivat jo 
tuolloin kiinnostuneita rahojen eri varian-
teista. Huutokauppaluettelot puolestaan oli-
vat pääsääntöisesti erittäin korkeatasoisesti 
laadittuja. Ne sisälsivät yleensä muun muas-
sa rahojen tarkasti toistetut kehätekstit, joten 
keräilijät kykenivät vertaamaan myynnissä 
olevien rahojen variantteja oman kokoel-
mansa kappaleisiin ilman kuvia.

Merkittävimpien kokoelmien kokoelma-
julkaisut tai niiden huutokauppaluettelot 
ovatkin toimineet keskeisessä roolissa refe-
renssikirjallisuutena. Keräilijät ovat yllättävän 
usein myös tehneet luetteloihin erilaisia mer-
kintöjä. Ne ovat useimmiten vasarahintoja, 
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mutta toisinaan on merkitty muistiin myös 
kohteen ostajan nimi. Luettelon haltija on 
saattanut myös verrata huutokaupan koh-
teita omaan kokoelmaansa, joten huuto-
kauppaluettelot saattavat sisältää myös 
kokoelmamerkintöjä. Silloin merkinnät si-
sältävät käytännössä hyvin arvokasta pro-
venienssitietoa, jota ei ole enää muualla 
tallessa tai saatavissa. Osa huutokauppaluet-
teloista voidaan siksi perustellusti rinnastaa 
arkistolähteeksi. Ne sisältävät lisämerkin-
töjen ansiosta ainutkertaista kulttuurihis  - 
to riallista tietoa.

Carl Johan Hammarsköldin kappale 
Snoilskyn kokoelmajulkaisusta Ett Svenskt 
Myntkabinett (Tukholma, 1873) on hyvä 
osoitus siitä, kuinka omaa kokoelmaa on 
verrattu oman aikansa tunnetuimpiin ko-
koelmiin (kuva 2). Hammarsköldin rahako-
koelman huutokaupassa viitteinä käytetään 
nimenomaan Snoilskyn kokoelmaa, ja ne 
ovat yhteneviä Hammarsköldin omakätisten 
merkintöjen kanssa. Tämä heijastaa hyvin 
tilannetta, jossa tieto tunnetuista rahoista oli 
pirstaloitunut lähinnä erilaisiin kokoelma- ja 
huutokauppaluetteloihin.

Ensimmäiset ensi sijassa keräilijöille suun-
natut yleisteokset julkaistiin Ruotsissa vasta 

1800-luvun loppupuolella. Yksi näistä oli 
Daniel Holmbergin julkaisema Mynt af 
guld, silfver och koppar präglade i Sverige 
och dess utländska besittningar 1478–1892 
samt i Norge efter föreningen med Sverige 
(Tukholma, 1894). Teos listasi tuolloin 
tunnetut ruotsalaiset rahat ja antoi näille 
harvinaisuusluokituksen neliluokkaisel-
la asteikolla (–, R, RR, RRR). Nykypäivän 
näkökulmasta tarkasteltuna luettelossa on 
useita merkittäviä puutteita mikä kertoo 
sekä aikakaudelle tyypillisestä tiedon pirs-
toutuneisuudesta että keräilymarkkinoilla 
liikkuneista rahoista.

Provenienssi
Provenienssitutkimuksella voidaan huu-
tokauppa-aineistosta saada tarkka kuva 
tunnettujen kappaleiden lukumäärästä. 
Provenienssiutkimuksen keinoin voidaan 
myös todentaa esineen aitous sekä sen juri-
dinen omistaja. Siinä missä dokumentoitujen 
arkeologisten löytöjen löytöhistoria voidaan 
ongelmitta todentaa tutkimus- ja kaivaus-
raporteista, on keräilymarkkinoilla liikku-
vien rahojen provenienssin selvittäminen 
huomattavasti haastavampaa. Provenienssi 
kerrotaan huutokauppaluettelossa yleensä 

Kuva 2. C. J. Hammarsköldin kappale Carl Snoilskyn teoksesta Ett Svenskt Myntkabinett (1873) osoit-
taa Hammarsköldin vertailleen oman kokoelmansa rahoja Snoilskyn kokoelmaan ja merkinneen  
viereisille tyhjille sivuille merkintöjä omaan kokoelmaansa kuuluneista rahoista. Kuva: Jani Oravisjärvi.
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vain, mikäli huutokauppatalo uskoo sen vai-
kuttavan positiivisesti rahan vasarahintaan. 
Luetteloiden arvo on provenienssitutkimuk-
sen näkökulmasta kuitenkin kiistaton.

Valokuvat yleistyvät huutokauppaluet-
teloissa toden teolla vasta 1900-luvun jäl-
kipuoliskolla. Toki jo esimerkiksi Bruunin 
huutokauppaluettelot (Adolph Hess 
Nachfolger, Frankfurt a. M.) vuodelta 1914 
sisältävät suhteellisen hyvälaatuiset kuva-
taulut. Valokuvien käyttö yleistyi vähitellen 
1900-luvun alusta lähtien. Ennen valoku-
vien aikaa luetteloissa oli tapana esittää – 
tapauskohtaisesti enemmän tai vähemmän 
tyylitellyt – viivapiirrokset lähinnä huu-
tokaupan näkökulmasta arvokkaimmis-
ta ja harvinaisimmista rahoista. Rahoja ei 
useinkaan pysty identifioimaan tai yksilöi-
mään luotettavasti näiden piirrosten avulla. 
Viivapiirrokset sisältävät usein piirtäjän te-
kemiä tulkintoja esimerkiksi kehätekstien 
kuluneista kohdista. Lisäksi rahassa esiin-
tyvät erilaiset viat ja puutteet on yleensä 
häivytetty, ja esimerkiksi aihion muoto on 
usein esitetty geometrisesti todellista täydel-
lisempänä (kuva 3). Kehätekstien kuvailu 
kaikkine välimerkkeineen oli huutokaup-
paluetteloiden kohdeteksteissä 1800-luvun 
loppupuolelta 1900-luvun alkuun saakka 
nykyistä tarkempaa. 

Turun rahoja myytiin ruotsalaisissa huu-
tokaupoissa 1800-luvulla säännöllisesti. 
Ne olivat yleensä Eerik Pommerilaisen pe-
rusrahoja (LL 9–10) sekä Bonden aurto-
ja, vuoden 1556 markkoja ja vuoden 1557 
16 äyrin rombinmuotoisia klippinkejä.  
Keräilymarkkinoilla kiersi tuolloin myös har-
vinaisempien rahatyyppien väärennöksiä 
(kuva 4) sekä eritasoisia jäljitelmiä, joista 
osa oli ilmeisesti valmistettu lyömällä raha 
tarkoituksella väärään metalliin. Varhaisilla 
keräilymarkkinoilla liikkui usein myös fanta-
siarahoja, joita tarjoamalla väärentäjät pyrki-
vät hyödyntämään keräilijöiden kokoelmissa 
olevia aukkoja sekä sitä, etteivät keräilijät 
olleet tietoisia siitä, mitkä kaikki tuntemat-
tomat rahatyypit olivat aitoja ja harvinaisia, 
ja mitkä oli tehty pelkästään keräilijöiden 
huijaamiseksi. Turun rahojen kohdalla 

Kuva 3. Brennerin teoksessa esitetty Turun 16 äyrin klippinki 1556 sekä Holmastolla vuonna 2007 
huuto kaupattu kappale, jota pidetään Brennerin omistamana kappaleena (Esim. Carlberg et al. 2019:19). 
Viivapiirrosta ja rahaa vertaamalla voidaan todeta rahojen olevan eri variantteja ainakin takasivunsa 
osalta. Brennerin teoksen tyylitellyn viivapiirroksen takasivun kruunut muistuttavat muodoltaan huo-
mattavasti enemmän Antellin kokoelmaan kuuluvan kappaleen kruunuja (Ant. 485) kuin Holmastolla 
myydyn kappaleen kruunuja. Kuva: Holmasto.

 

Kuva 4. Rahakammion kokoelmiin kuuluva  
Turussa lyödyn Eerik Pommerilaisen aur tuan  
väärennös helsinkiläisen keräilijän asessori  
Gustaf Ignatiuksen kokoelmasta. Kuva: Liisa Kunnas- 
Pusa, Kansallismuseo.
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tunnetuin fantasiaraha on Bonden ja sit-
temmin Selinheimon kokoelmaan kuulu-
nut ”Åbogyllen” (ks. Carlberg et al. 2019:20, 
no. 39).
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Helsinkiläisten ravintoloitsijoiden  
poleteista 4.1
Antti Vuori

1 Johanson 1979; Vuorjoki 1976, 1986.
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Maksuliikenteen kontrollointiin ravintoloissa 
käytetyt tarjoilu- eli ns. bongauspoletit ovat 
todennäköisesti suurin yksittäinen Suomessa 
käytetty polettiryhmä. Pääosin ensimmäisen 
luokan ravintoloista vastanneiden ja laajem-
min mainetta saavuttaneiden ravintoloitsijoi-
den tarjoilupoletit on yleensä tunnettu varsin 
hyvin jo pitkään.1 Suomessa on kuitenkin 
toiminut myös lukuisa määrä vaatimatto-
mampia ravintoloita ja vähemmän tunnettuja 
ravintoloitsijoita, joiden käyttämät tarjoilu-
poletit ovat usein jääneet ”tunnistamatto-
miksi”. Numismaattisessa Aikakauslehdessä 
on aiemmin julkaistu kolmiosainen artikkeli 
tällaisista helsinkiläisten ravintoloitsijoiden 
poleteista.2 Samoin muutamassa erillisessä 
artikkelissa on käsitelty joidenkin yksittäisten 
Helsingissä toimineiden ravintoloitsijoiden 

vähemmän tunnettuja tarjoilupoletteja.3 
Tämän artikkelin tavoitteena on täydentää 
aiemmin julkaistuja tietoja esittelemällä joi-
takin pääosin vain yksittäisinä kappaleina 
tavattuja, aiemmin tuntemattomina pidet-
tyjä helsinkiläisten tai ainakin jonkin aikaa 
Helsingissä toimineiden ravintoloitsijoiden 
tarjoilupoletteja. Joitakin tällaisia poletteja 
on jo aiemmin julkaistu tunnistamattomina 
Seurasaarisäätiön polettikyselyn yhteydessä 
vuonna 1972.4

Neiti Emma Elfströmiltä tunnetaan kupa-
rinen 5 [pennin] poletti (Kuva 1).5 Ruotsissa 
syntyneen Elfströmin ura ravintoloitsi-
jana Suomessa alkoi vuonna 1894, kun 
hän vapunpäivänä avasi Rantapuiston ra-
vintolan Jyväskylässä.6 Syksyllä 1897 hän 
siirtyi Poriin, missä hän joulukuun alusta 
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Kuva 2. L.MAHSER. 5 P. / takasivu sileä. Kupa-
ria, 25 mm, 2,2 g. (kuva Reijo Mäkinen)

lukien oli saanut haltuunsa Teatteritalon 
ravintolaoikeudet (”Operakällaren”).7 
Lehtitietojen perusteella jää epäselväk-
si, miten pitkään tämä ravintola oli hänen 
hallussaan. Maaliskuussa 1902 nimittäin 
kerrottiin, että Porin Teatteriravintolan ra-
vintoloitsija, neiti E. Elfström, siirtyy kesä- 
kuun alusta lukien Tampereelle Svenska 
Klubben i Tammerforsin ravintolanpitä-
jäksi.8 Tämä ei kuitenkaan toteutunut, 
sillä toukokuun alussa Elfström sai hal-
tuunsa porilaisen Johanneslehdon Kesä-
Ravintolan (Johanneslunds restauration) 
ravintolaoikeudet kolmeksi vuodeksi.9 
Tässä vaiheessa hänestä ei enää löydy tie-
toa Teatteriravintolan ravintoloitsijana, mutta 
vasta vuonna 1903 kerrotaan Teatteritalon 
ravintolaoikeuksien olevan A. J. Huldtin  
hallussa.10

Elfström myi Johanneslehdon ravintolaoi-
keudet kesken vuokrakauden loppuvuodes-
ta 1903.11 Keväällä 1904 hän muutti Porista 
Helsinkiin.12 Helsingissä hän sai hoidettavak-
seen Nyländska Jaktklubbenin (Uudenmaan 
Pursiklubi, NJK) ravintolan Valkosaaressa 
(Blekholmen).13 Tässä tehtävässä hän toi-
mi vuoden 1908 lopulle asti.14 Elfströmin 
lopettaessa ravintolanpidon NJK:n hallitus 
lahjoitti hänelle hopeapokaalin kiitoksek-
si siitä erinomaisesta tavasta, jolla hän oli 

7 Björneborgs Tidning 10.11.1897, 20.11.1897; Kansalainen 20.11.1897.
8 Björneborgs Tidning 11.3.1902; Kansalainen 17.3.1902.
9 Björneborgs Tidning 29.4.1902; Satakunta 28.6.1902; Tammerfors Nyheter 25.4.1902.
10 Finlands handelskalender 1903, 163; Kansalainen 8.5.1903.
11 Björneborgs Tidning 24.11.1903; Kansalainen 11.12.1903.
12 Satakunta 10.5.1904.
13 Adressbok och yrkeskalender för Helsingfors 1904, Adressafdelning, 4; Frisk Bris 1904:20 (1.8.1904), 129.
14 Hufvudstadsbladet 7.5.1908; Frisk Bris 1909:72 (1.1.1909), 3.
15 Turun Lehti 1.9.1914; Åbo Underrättelser 26.8.1914, 31.8.1914.
16 Adressbok och yrkeskalender för Helsingfors 1893, Adressafdelning, 8; Hufvudstadsbladet 15.9.1893.
17 Hufvudstadsbladet 2.9.1893; Nya Pressen 7.9.1893.

hoitanut klubin ravintolaa. Emma Kristina 
Elfström kuoli Turussa 24.8.1914 63 vuo-
den ikäisenä.15

Rouva Luise (Louise) Mahserilta tun-
netaan myös vain kuparinen 5 pennin 
poletti (kuva 2). Varhaisin hänestä löyty-
vä tieto on vuodelta 1893. Silloin hänel-
lä oli ruokatarjoilua Helsingissä osoitteessa 
Kluuvikatu 1, kolmas kerros.16 Lisäksi hän 
tarjosi majoitusta joko täysihoidolla tai il-
man.17 Vielä maaliskuussa 1898 Mahser 

Kuva 1. 5 ja sen alla suorakaiteen muotoisessa 
syvennyksessä koholeima E.ELFSTRÖM / takasivu 
sileä. Kuparia, 26 mm, 7,6 g.



45

tarjosi majoitusta Kluuvikadulla.18 Kesän 
myötä hän oli kuitenkin siirtynyt osoittee-
seen Läntinen Henrikinkatu 18 (nykyinen 
Mannerheimintie), jossa hän jatkoi majoi-
tustoimintaa.19 Lisäksi hänellä oli tässä vai-
heessa osoitteessa Läntinen Henrikinkatu 
12 siirtomaatavarakauppa ja ilmeises-
ti sen yhtey dessä kahvila.20 Vuonna 1900 
Mahserin majoitustoiminta siirtyi osoittee-
seen Läntinen Henrikinkatu 16.21 Seuraavan 
vuoden tammikuun jälkeen ei Mahserilta 
kuitenkaan enää ilmestynyt sanomalehdissä 
ilmoituksia majoituspalveluiden tarjoamises-
ta.  Vuoden 1901 alussa hän myös myi kah-
vilansa. Maaliskuussa 1901 L. G. Zetterberg 
ilmoitti avaavansa Café Mahserin tilalle rait-
tiuskahvilan nimeltään Amsterdam.22 

Joulukuussa 1901 Luise Mahser ilmoit-
ti ostaneensa Henrikssonin kahvilan osoit-
teessa Pohjoisesplanadi 7.23 Hän jatkoi sen 
toimintaa nimellä Café Norra Esplanadg. 7. 
Vielä vuonna 1902 tämän ravintolan toimin-
ta oli lehti-ilmoitusten perusteella aktiivista, 

18 Hufvudstadsbladet 20.3.1898, 27.3.1898.
19 Hufvudstadsbladet 9.7.1898, 17.12.1899.
20 Adress- och yrkeskalender för Helsingfors jämte förorter 1898, Afd. 2, 270; Adressbok och yrkeskalender 

för Helsingfors 1898, Adressafdelning, 11; Hufvudstadsbladet 20.8.1898, 19.3.1899.
21 Adressbok och yrkeskalender för Helsingfors 1900, Adressafdelning, 217; Hufvudstadsbladet 30.9.1900, 

5.1.1901.
22 Hufvudstadsbladet 9.3.1901, 13.3.1901.
23 Hufvudstadsbladet 5.12.1901, 11.12.1901. 18.12.1901.
24 Hufvudstadsbladet 19.1.1902, 12.2.1902, 30.3.1902, 4.10.1902, 12.11.1902.
25 Adress- och yrkeskalender för Helsingfors jämte förorter 1902, Afd. 2, 411; Hufvudstadsbladet 4.10.1902, 

18.3.1903; https://fi.wikipedia.org/wiki/Turun_kasarmi_(Helsinki) (viitattu 28.1.2021).
26 Hufvudstadsbladet 11.6.1904, 12.6.1904, 14.6.1904.
27 Ns. ”Vanha Poli” osoitteessa Antinkatu 29 (vuodesta 1928 Lönnrotinkatu).
28 Helsingfors-Posten 31.3.1904.
29 Hufvudstadsbladet 13.10.1904.
30 Hufvudstadsbladet 15.3.1906.
31 Adress- och yrkeskalender för Helsingfors jämte förorter 1906, Afd. 2, 544; Hufvudstadsbladet 27.6.1906, 

29.6.1906, 5.7.1906.
32 Hufvudstadsbladet 1.8.1906; Mercator (svensk) 1906:8 (5.9.1906), 176; Nya Pressen 24.7.1906.

mutta seuraavana vuonna siitä ei enää löydy 
tietoja.24 Luise Mahser näyttääkin vuosina 
1902–1903 työskennelleen jo osittain saman-
aikaisesti kahvilatoiminnan kanssa Helsingin 
Kampissa sijainneen Turun kasarmin venä-
läisen upseerikerhon hoitajana.25 

Vuoden 1904 kesäkuussa oli uuden ravin-
tolayrityksen vuoro. Luise Mahser ilmoitti 
avanneensa Restaurant Victorian osoitteessa 
Fredrikinkatu 27.26 Hän oli aiemmin keväällä 
hakenut Polyteknikkojen yhdistyksen talon27 
ravintoloitsijaksi, mutta ei ilmeisesti ollut 
saanut paikkaa.28 Lokakuussa 1904 Mahser 
ilmoitti myös pitkästä aikaa tarjoavansa ka-
lustettuja huoneita vuokralle, tällä kertaa 
osoitteessa Uudenmaankatu 36.29

Vielä maaliskuussa 1906 Restaurant 
Victorian osoitteeksi annettiin Fredrikinkatu 
27.30 Kesällä se oli kuitenkin siirtynyt osoit-
teeseen Pieni Roobertinkatu 9.31 Toiminta 
uudessa osoitteessa ei kuitenkaan jatkunut 
pitkään, sillä jo heinäkuun lopussa Luise 
Mahser asetettiin konkurssiin.32 Osasyynä 
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ongelmiin saattoivat olla epäselvyydet 
Mahserin anniskeluoikeuksissa.33 Ongelmat 
tuskin kuitenkaan rajoittuivat tähän, sil-
lä konkurssimenettelyn yhteydessä Luise 
Mahseria vaadittiin vastuuseen petollises-
ta ja kevytmielisestä menettelystä velkojia 
kohtaan.34 Oikeus tuomitsikin hänet lai-
minlyödyn kirjanpidon vuoksi neljäntois-
ta vuorokauden vankeusrangaistukseen.35 
Puolustuksekseen Mahser oli esittänyt, ”että 
hänen asiansa oliwat menneet huonosti 
eikä hän itse osannut kirjanpitoa”. Vuoden 
1906 jälkeen ei tehdyssä lehtihaussa enää 
löytynyt tietoja Luise Mahserin toimimisesta 
ravintoloitsijana.

Myös ravintoloitsija Rudolf Piehliltä 
(1863–1925) tunnetaan vain kuparinen 5 
pennin poletti (kuva 3). Liivinmaalla syn-
tynyt Piehl avioitui vuonna 1893 Maria 
Josefina Semmelisin (1851–1895) kans-
sa.36  Semmelis oli toiminut ravintoloitsijana 
useas sa eri osoitteessa Helsingissä ainakin 
vuodesta 1885 alkaen, viimeksi vuodesta 
1890 osoitteessa Unioninkatu 17.37 Avioliiton 
solmimisen jälkeen pariskunta anoi ravin-
tolaoikeuksien siirtämisestä Rudolf Piehlin 
nimiin, mutta tätä ei hyväksytty.38 Toiminta 

33 Hufvudstadsbladet 20.1.1905, 27.4.1906, 20.6.1906; Nya Pressen 20.6.1906; Uusi Suometar 21.1.1905.
34 Hufvudstadsbladet 1.8.1906, 5.10.1906; Nya Pressen 4.10.1906; Åbo Underrättelser 2.8.1906.
35 Helsingin Sanomat 26.10.1906; Hufvudstadsbladet 26.10.1906; Åbo Underrättelser 27.10.1906.
36 Aftonbladet 1.6.1893; Hufvudstadsbladet 1.6.1893, 6.8.1925; Nya Pressen 4.6.1913; Vapaa Sana 9.6.1913.
37 Adressbok och yrkeskalender för Helsingfors 1892, Adressafdelning, 226; Hufvudstadsbladet 13.6.1885, 

31.8.1886; Finland 27.11.1887, 17.5.1890.
38 Hufvudstadsbladet 5.11.1893; Nya Pressen 5.11.1893.
39 Adressbok och yrkeskalender för Helsingfors 1895, Adressafdelning, 245; Hufvudstadsbladet 17.6.1894, 

7.7.1894; Nya Pressen 27.6.1894; Uusi Suometar 6.4.1894.
40 Hufvudstadsbladet 11.11.1894.
41 Hufvudstadsbladet 10.9.1895; Nya Pressen 12.9.1895.
42 Hufvudstadsbladet 31.5.1896; Päivälehti 4.12.1895; Uusi Suometar 4.12.1895.
43 Adressbok och yrkeskalender för Helsingfors 1895, Adressafdelning, 245; Hufvudstadsbladet 10.9.1895; 

Päivälehti 12.2.1895.
44 Aftonposten 21.12.1897; Registeringstidning för varumärken 3.11.1897.

Unioninkadulla jatkui siis kylläkin nimellä 
Piehls Café, mutta Maria Piehl oli edelleen 
vastuullinen ravintoloitsija.39 Rudolf Piehl 
puolestaan avasi loppuvuodesta 1894 osoit-
teessa Aleksanterinkatu 17 siirtomaatavara-, 
viini- ja herkkukaupan.40 Sen toiminta-aika 
jäi ilmeisesti varsin lyhyeksi, sillä kaupasta 
ei löydy tietoja enää seuraavalta vuodelta.

Tilanne muuttui, kun Maria Piehl kuo-
li syyskuussa 1895 vain 43 vuoden ikäise-
nä.41 Tämän seurauksena Unioninkadun 
ravintola siirtyi virallisesti Rudolf Piehlin 
nimiin.42 Häntä oli toki jo aiemminkin kut-
suttu ravintoloitsijaksi eri yhteyk sissä.43 
Vuonna 1897 Unioninkadun ravintola sai 
nimen R. Piehls Restaurant.44 Annis kelu-
oikeuksiin liittyen se määriteltiin toisen  

Kuva 3. 5 P. ja sen alla kehystettynä R.PIEHL / 
takasivu sileä. Kuparia, 29 mm, 2,6 g.
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luokan ravintolaksi täydellisillä oi keuksilla.45 
Vuonna 1900 R. Piehls Restaurant muutti 
osoitteeseen Erottajankatu 15 & 17 (Lud-
viginkatu 7).46 Seuraavan kerran ravin-
tola muutti vuonna 1906 osoitteeseen 
Fa bia ninkatu 14.47 Muuton jälkeen ravin-
tolasta käytettiin joissakin ilmoituksissa ni-
meä Piehlin ylempi ravintola (Öfre Piehls 
Restaurant). Syynä muuttoon saattoi aina-
kin osittain olla Helsingin Anniskeluyhtiön 
esityksestä tehty Piehlin ravintolan luokan 
alentaminen.48 Käytännössä tämä merkitsi 
ansionmenetystä, sillä luokan alentamisen 
jälkeen ravintola tuli iltaisin sulkea aiempaa 
aikaisemmin. Piehlin luokituksesta tekemät 
valitukset jäivät tuloksettomiksi.

Tehdyssä lehtihaussa ainoa alkuvuo-
den 1908 jälkeen löytynyt Piehlin ravin-
tolan ilmoitus julkaistiin pilalehti Fyrenin 
joulunumerossa samana vuonna.49 Ravin-
tolan toiminta ilmeisesti päättyi jo seu-
raavan kesän myötä Piehlin pyrkiessä 
perustamaan uuden yrityksen. Hän oli jo 
edellisen vuoden alussa hankkinut omis-
tukseensa Helsingin pitäjän Wähästä 
Huopalahdesta (Helsingin maalaiskunnasta) 

45 Hufvudstadsbladet 10.5.1898; Uusi Suometar 11.5.1898; Katso myös Hufvudstadsbladet 15.9.1904.
46 Adressbok och yrkeskalender för Helsingfors 1900, 56; Fyren 1900:42 (29.12.1900), 9; Hufvudstadsbladet 

12.4.1900.
47 Adressbok och yrkeskalender för Helsingfors 1906, 54; Helsingin Sanomat 16.11.1906; Hufvudstadsbladet 

25.10.1906, 29.10.1906; Måndagen 13.8.1906.
48 Elämä 7.2.1906; Hufvudstadsbladet 6.2.1906, 14.2.1906, 12.8.1906, 7.6.1908; Uusi Suometar 7.2.1906, 

12.8.1906; Työmies 4.11.1908.
49 Fyren 1908: joulunumero (1.12.1908), 25.
50 Hufvudstadsbladet 14.2.1907; Uusi Suometar 22.1.1907.
51 Hufvudstadsbladet 22.5.1908; Nya Pressen 21.5.1908; Suomalainen Kansa 21.5.1908.
52 Helsingin Sanomat 22.7.1908; Hufvudstadsbladet 8.11.1908; Työmies 23.7.1908.
53 Fyren 1909:28 (10.7.1909), 6; Helsingin nimikirja ja suomalainen osotekalenteri 1909, os. IV, 21; 

Hufvudstadsbladet 4.7.1909; Måndagen 5.7.1909.
54 Hufvudstadsbladet 10.8.1910; Nya Pressen 13.8.1910.
55 Hufvudstadsbladet 21.7.1909; Nya Pressen 21.7.1909.
56 Helsingin Sanomat 14.4.1912; Hufvudstadsbladet 14.4.1912, 17.4.1912; Työmies 17.4.1912.

maalarimestari J. Westerlundin huvilatilan 
(Lillbackan huvila).50 Toukokuussa 1908 
Piehl anoi Uudenmaan läänin kuvernööriltä 
lupaa saada harjoittaa huvilassaan ravintola-
liikettä ja sen yhteydessä anniskella väki- ja 
mallasjuomia sekä pitää kesäpensionaattia.51 
Helsingin pitäjän kunnanvaltuusto ei kuiten-
kaan puoltanut anomusta eikä läänin kuver-
nööri hyväksynyt sitä.52 Niinpä Piehl avasi 
kesällä 1909 Hotel du Commerce -nimisen 
hotellin ja sen yhteydessä ravintolan osoit-
teessa Kasarmikatu 28.53 Hotellin yhteyteen 
avattiin myös biljardisalonki.54

Piehlin uudelle hotellille myönnettiin 
ensimmäisen luokan oikeudet.55 Tilanne ei 
kuitenkaan pysynyt hyvänä pitkään, sillä 
huhtikuussa 1912 Helsingin kaupunginval-
tuusto esitti, ettei Piehlille enää myönnettäisi 
anniskeluoikeuksia.56 Perusteluna vedottiin 
poliisimestarin lausuntoon, jonka mukaan 
järjestys ei Piehlin Kasarmikadun ravin-
tolassa ole ollut tyydyttävä ja oli epäilyk-
senalaista, onko Piehl ”rawintolaliikkeen 
harjoittamiseen sowelias”. Lopputuloksena 
oli Hotel Du Commercen luokan alenta-
minen. Seuraavan vuoden aikana tilanne 
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huononi vielä entisestään. Piehlin anniske-
luoikeudet kyllä säilyivät, mutta ravintolan 
luokkaa ei nostettu.57 Tämän vuoksi Piehl ve-
tosi kenraalikuvernööriin, ”että Uudenmaan 
läänin kuvernööri määrättäisiin tutkimaan  
hänen vainoomistaan kos  ke vaa asiaa  
ja antamaan hänelle takaisin I luokan 
ravintolaoikeudet”.58 Kuvernööri pyysi 
asias ta lausuntoa Helsingin maistraatilta.
Tämä päätti lähettää kuvernöörille An -
niskeluosakeyhtiön ja poliisikamarin lau-
sunnot.59 ”Muutoin maistraatti ei katsonut 
olewan syytä lausunnon antamiseen tuol-
laisesta kunnon kansalaiselle arwottomas-
ta asiakirjasta.” Lopputuloksena oli Hotel 
du Commercen toiminnan päättyminen ja  
kaluston huutokauppaaminen.60

Piehl yritti aiempaan tapaan ratkaista 
ongelmat perustamalla uuden yrityksen. 
Marraskuussa 1913 hän avasi osoittees-
sa Fredrikinkatu 33 ravintolan nimeltään 
Contant.61 Ratkaisu ei kuitenkaan ollut kovin 
toimiva, sillä jo helmikuussa 1914 vaadit-
tiin Piehlin asettamista konkurssiin.62 Tämä 

57 Hufvudstadsbladet 30.4.1913; Uusi Suometar 30.4.1913.
58 Hufvudstadsbladet 4.6.1913, Liikeapulainen 1913:24 (13.6.1913), 188; Uusi Suometar 4.6.1913; Vapaa 

Sana 9.6.1913.
59 Helsingin Sanomat 10.6.1913; Hufvudstadsbladet 8.6.1913; Uusi Suometar 10.6.1913; Uusmaalainen 

11.6.1913.
60 Hufvudstadsbladet 23.10.1913, 5.11.1913; Nya Pressen 25.10.1913.
61 Hufvudstadsbladet 12.11.1913, 31.11.1913; Piccaros 1913: Julnummer, 6; Uusi Suometar 16.11.1913.
62 Helsingin Sanomat 20.2.1914; Hufvudstadsbladet 27.2.1914; Uusi Suometar 20.2.1914.
63 Helsingin Sanomat 10.4.1914, 17.4.1914; Hufvudstadsbladet 10.4.1914.
64 Hufvudstadsbladet 13.9.1914, 24.12.1914; Työmies 14.9.1914.
65 Hufvudstadsbladet 11.1.1914, 22.2.1914, 29.3.1914.
66 Hufvudstadsbladet 19.12.1915; Katso myös Dagens Press 11.3.1916.
67 Hufvudstadsbladet 7.2.1914; Nya Pressen 7.2.1914; Veckobladet 11.2.1914, 3.6.1914.
68 Haaga sijaitsi alkujaan Helsingin pitäjässä (maalaiskunnassa), mutta vuosina 1920–1922 se oli osa maa-

laiskunnasta erotettua Huopalahden kuntaa ja edelleen vuosina 1923–1945 ennen Helsinkiin liittämistä 
itsenäinen Haagan kauppala.

69 Hufvudstadsbladet 28.2.1915.

tapahtuikin huhtikuussa, mutta konkurssi 
raukesi Piehlin maksettua velkansa.63 Hänen 
anomuksensa ravintola Contantin nostami-
sesta ensimmäiseen luokkaan ei kuiten- 
kaan tuottanut tulosta.64 Viimeiset ravinto-
la Contantin ilmoitukset löytyivät tehdyssä 
lehtihaussa alkuvuodesta 1914, joten ravin-
tolan toiminta lienee käytännössä päätty-
nyt kevään aikana.65 Vielä 1915 Piehl anoi 
lupaa saada harjoittaa ravintolatoimintaa 
Helsingissä, mutta lupaa ei myönnetty.66

Ongelmia ennakoiden Piehl oli jo hel-
mikuussa 1914 tehnyt läänin kuvernööril-
le uuden anomuksen anniskeluoikeuksilla  
varustetun pensionaatin avaamisesta Huopa-
lahdessa.67 Anniskeluoikeuksia ei ilmeises-
tikään myönnetty. Piehl avasi kuitenkin 
helmikuun 1915 lopussa Huopalahteen 
Haagan68 ”huvilakaupunkiin” raittiusravin-
tolan nimellä Villan Marienhof.69 Tätä ra-
vintolaa, joka sittemmin tunnettiin myös 
mm. nimillä Villan Marielund, Marielunds 
Utvärdshus ja Marienhof Utvärdshus (Ma-
rienhofin ulkoravintola), hän hoiti aina 
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kuolemaansa 1925 asti.70 Piehl oli vuonna 
1924 avioitunut Elise Heinin (1873–1945)  
kanssa.71 Tämä jatkoi miehensä kuoltua vielä 
jonkin aikaa ravintolan hoitoa.72 Marienhofin 
ulkoravintolan toiminta kuitenkin päättyi, 
kun kuolinpesän omaisuus huutokaupattiin 
keväällä 1926.73

70 Dagens Press 15.4.1916; Fyren 1916:8–9 (18.2.1916), 18; Helsingin ja ympäristön osote- ja ammatti-
kalenteri 1915, os. 2, 1024; Helsingin uusi liikekalenteri 1925, 214; Hufvudstadsbladet 2.4.1915, 24.7.1918, 
6.8.1925, 11.8.1925; Nya Pressen 27.3.1915.

71 Hufvudstadsbladet 16.4.1924; Svenska Pressen 15.4.1924, 6.8.1925.
72 Hufvudstadsbladet 4.10.1925, 11.10.1925, 25.10.1925, 22.11.1925.
73 Helsingin Sanomat 15.4.1926, 3.5.1926; Hufvudstadsbladet 15.4.1926, 3.5.1926, 28.8.1926.

Artikkeli on jatkoa kirjoittajan aiemmin 
julkaistuille kolmelle samanaiheiselle ar-
tikkelille (NAL 3/2010, 4/2010 ja 1/2011).
Kirjoituksen jatko-osa sekä kirjallisuus-
luettelo julkaistaan Numismaattisen Aika-
kauslehden seuraavassa numerossa.

Tuore teos dirhemin synnystä 

Jani Oravisjärven uusin julkaisu Dirhemin 
synty kertoo varhaisen islamilaisen kult-
tuurin rahoista. Islaminusko syntyi laajalla 
alueella, jolla oli takanaan pitkä historia 
rahan valmistamisen ja käytön suhteen. 
Astuessaan valloittajan saappaissa var-
haisempien kaupunkikulttuurien alueil-
le kohtasivat varhaiset muslimit useita 
uskonnollisia kysymyksiä, joita ei oltu 
kohdattu profeetta Muhammadin eläes-
sä. Yksi keskeinen kysymys liittyi rahan-
lyöntiin. Kuinka lyödä rahaa islaminuskoa 
kunnioittaen? Tämä teos tarkastelee tuota 
prosessia, jonka lopputuloksena syntyi 
oman aikansa ylivoimaisin rahajärjestel-
mä, joka oli laajan ihailun kohteena myös 
Euroopassa, ja raha, jota viikingit toivat 
valtavat määrät Pohjois-Eurooppaan.

Kirja on myynnissä useiden kirjakaup-
pojen sekä Suomen Monetan verkko - 

kaupassa. Yhdistys on saanut hankituksi 
pienen erän, ja se on myynnissä edulli-
seen hintaan 23 € + postikulut. Tilaukset 
osoitteeseen jumailhy(a)gmail.com.

DIRHEMIN
SYNTY

JANI ORAVISJÄRVI
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Uusi polettiluettelo

Holmaston julkaisu Suomen rahat 
1811–2020 on vastikään ilmestynyt. 
111-sivuisessa luettelossa esitellään vä-
rikuvin Suomen metallirahat ja setelit. 
Luettelon yhteydessä on julkaistu myös 
Antti Vuoren laatima 70-sivuinen suo-
malaisten polettien luettelo Suomalaiset 
poletit. Edellinen, Erik Johansonin laa-
tima huomattavasti suppeampi poletti-
luettelo on vuodelta 1979 ja on myös 
Holmaston julkaisema.

Uudessa polettiluettelossa on ku-
vattu 464 eri polettityyppiä pääosin 
käyttösovelluksen mukaan jaoteltuna. 
Niihin sisältyy valmistusmateriaalit ja 
nimellisarvot huomioon ottaen yhteen-
sä lähes 1 100 erilaista polettia.

Luetteloita voinee tiedustella Hol-
masto oy:ltä, lisäksi ne ovat myynnis-
sä ainakin toiminimi V-M Östermanin 
verkkokaupassa vmtarvike.com.

THE FINNISH NUMISMATIC JOURNAL

In this issue:

–  Janne Söderholm, the new auction manager as well as Outi Järvinen, the 
new editor of this Journal are introduced

–  New premises of the Society

– Jani Oravisjärvi discusses the history of the auction catalogues from the 
point of view of the provenance research

– Antti Vuori: Rare or previously unidentified tokens used in the Helsinki 
restaurants 

Seuraava numero

Seuraava numero ilmestyy elokuun lo-
pulla 2021. Lehteen tarkoitettu aineisto 
pyydetään lähettämään Outi Järviselle 
elokuun alussa (viimeistään 6.8.) mie-
luiten sähköpostilla outi.jarvinen(a)
snynumis.fi.
 Teksti, painokelpoiset kuvat sekä 
taulukot pyydetään lähettämään erilli-
sinä tiedostoina niin, että niiden pai-
kat on merkitty tekstiin. Kirjoittajien 
toivotaan samalla ilmoittavan, mikäli 
kirjoitusta ei saa myöhemmin julkais-
ta sähköisessä muodossa yhdistyksen 
internetsivuilla.



Huutokauppa 419 Auktion

419.

H U U T O K A U P P A

Suomen Numismaattinen Yhdistys r.y. 
järjestää huutokaupan

lauantaina 24. päivänä huhtikuuta 2021
internetissä osoitteessa www.philabid.fi/sny.

Linkki on 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 24. april 2021 i internet
www.philabid.fi/sny. Ytterligare 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 24-ого aпрeля 2021 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 24th of April

2021. 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.



   
Postitse toimitettavat kirjalliset tarjoukset toimitetaan huutokaupanhoitajalle  22. 4. klo 18.00 
mennessä  osoitteella: 
Skriftliga anbud, som skall vara hos auktionsförrättaren  senast den 22 April  kl.18  sändes under 
adress:  
Mailed bids should arrive by the 22th of April 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  
23.4. klo 16.00 mennessä. 
Skriftliga anbud med e-post eller i telefonen skall vara hos auktionsförrättaren  senast den 23 April 
kl.16  
Email and telephone bids should be transferred by the 23th of April at 4 PM Finnish time  
 
Huutokauppaohjelman kautta tulevien tarjousten tulee olla perillä viimeistään 24.4.2021 klo 18.00 
mennessä mutta tarjousaika jatkuu 5 minuuttia kulloiseenkin kohteeseen tulleen viimeisen 
tarjouksen jälkeen. 
Anbud till auktionsprogrammet skall anlända senast den 24 April kl 18.00. men fortsätter 5 minuter 
efter det senast inlagda anbudet. 
Bids transferred using our auction programme should be ready by the 24th of April 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 marraskuussa. Kohteet ovat internettarjouksissa valitun 
toimitustapavaihtoehdon mukaan noudettavissa sopimuksen mukaan tai postitetaan huutokaupan 
jälkeen. Kaikki yli 500 € arvoiset lähetykset vakuutetaan. 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 i november. 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 24.4.2021 on toimitettava huutokaupanhoitajalle 22.3.2021 
mennessä. 
Objekten till följande auktion den 24 april 2021 bör inlämnas till auktionsförrättaren senast den 
22 mars 2021. 
Objects intended to be sold at the following auction the 24th of April 2021 should be 
commissioned by the 22nd of March 2021.    



Huutokaupan 418 tulokset • Uppnådda priser auktion 418 • Auction 418 results



















 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

 

  

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



HUUTOKAUPPAKOHTEISIIN LIITTYVÄÄ KIRJALLISUUTTA     
REFERENSLITTERATUR     ●     BOOKS OF REFERENCE 
 
And Andolenko Badges of Imperial Russia 
B Boström  Suomen muistorahat I ja II 
Bit Биткин  Сводный каталог монет России (2003) 
Br Brekke  The Copper Coinage of Imperial Russia 
Cr Crawford  Roman Republican Coinage 
Dav Davenport European Crowns and Talers 1440 – 1932 
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 
G-K Гришин, Клещинов Каталог русских средневековых монет 1533 – 1617 гг. 
   Каталог русских средневековых монет 1613 – 1645 гг. 
   Кaтaлог русских средневековых монет 1645 – 1696 гг. 
   Кaтaлог русских средневековых монет 1696 – 1717 гг. 
Г-M Горянов, Мурадян Бумажные деньги России – Russian Paper Money (1769-2010) 
Gum Gumovski Handbuch der polnischen Numismatik 
Haljak¹ Haljak Livonian coins XIII-XVIII century. Part I. Feudal states (2010) 
Haljak² Haljak Livonian coins XIII-XVIII century. Part II. Kingdoms (2011) 
Kaipainen Kaipainen Vapaa Suomi. Suojeluskunta- ja Lottamerkit kertovat 
Kl Klenau Europäische Orden 
KM Krause-Mishler Standard Catalogue of World Coins 
Kopicki Kopicki Ilustrowany skorowidz pieniedzy polskich                                                         
L Laitakari Suomen mitalit 1938 – 1968 
LL Lagerqvist Svenska mynt under vikingatid och medeltid 
M Мельникова Русские монеты от Ивана Грозного до Петра Первого 
P Passi Ilmiö mitalitaide. 1960-luvulla valetut suomalaiset mitalit 
P Pick World Paper Money 
Pas Pasanen Tilapäiset maksuvälineet Suomessa 
RIC R.I.C. Roman Imperial Coins 
RSC Seaby Roman Silver Coins 
S GIC Sear Greek Imperial Coins 
S Sear Roman, Greek, Byzantine Coins 
Saarni Saarni Suomen vapaussota 1918, merkit ja tunnukset 
SB Ahlström ym. Sveriges besittningsmynt (1980) 
SM Ahlström ym. Sveriges Mynt 1521 – 1977 
SNY SNY Keräilijän opas, Suomen rahat arviohintoineen 2018  
Sp Spasski The Russian Monetary System 
Spink Spink Standard Catalogue of British Coins. Coins of England and the United 
   Kingdom, 46th edition 2011 
SS Wallén Sveriges sedlar 
Tetri Tetri Kunniamerkkikirja 
Ti Tiainen Suomen kunniamerkit (2010)    
Tingström Tingström Plate Money 
Uzd Uzdenikov Russian Coins 1700 – 1917 (1992) 
Wer Werlich Russian Orders, Decorations and Medals 
Werl Werlich Jettons of Imperial Russia 
Vih Vihonen Suomen rahat ja varianttikuvasto no 2 
Wr Wrede Finlands utmärkelsetecken 
Y Yeoman A Catalogue of Modern World Coins 



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
   

















SYNTYMÄVUOTENI KOLIKOT  

 
VUOSILAJITELMAT NYT SAATAVILLA  

KÄTEVÄSSÄ PAKKAUKSESSA 

Lahjaksi valmistuneelle tai syntymäpäiviään viettävälle… 
Tupaantuliaislahjaksi tai muuten vain nostalgiahengessä… 

 

Kaikki löytyy 1864 – 2021! 

 Tilaukset ja lisätiedot 
www.vuosisarjat.fi 
tilaukset@atlaspoint.fi 

MYYDÄÄN 

Tarjousten perusteella harvinaisuuksia 

40 kpl peräkkäisen sarjanumeron sarja 
1 mk 1963 tähtiseteleitä,  
A0723769* - A0723808* 
Kokonaisuutena erittäin harvinainen. 
 
Kytäjän kartanon poletit ja historiaa 
tauluun kerättynä. 

timo.ruotsalainen@atlaspoint.fi 
P. 0500-572712 



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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