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SUOMEN NUMISMAATTINEN YHDISTYS – NUMISMATISKA FÖRENINGEN I FINLAND ry
perustettu 1914

 OHJELMAA  –  PROGRAM  2021

Koronarajoitusten takia kaikki kerhot, huutokaupat ja muut tilaisuudet pidetään  
pääsääntöisesti edelleen etänä. Kerhojen tapaamisiin on ennakkoilmoittautuminen,  
ja ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse linkki Microsoft Teams -etäkokoukseen.

16.9. klo 18   Seniorikerho Maneesikadulla perinteisenä tapaamisena, kuitenkin  
  viranomaisten määräysten mukaan. Tuukka Talvio kertoo SNY:n   
  kokoontumis paikoista aikojen kuluessa.

23.9. klo 18  Teams-kokouksena eurokerho, teemana mobiililaitteissa käytettävät  
  euroaiheiset sovellukset.

 

Muistathan käydä yhdistyksen internet-sivuilla: www.snynumis.fi

YHTEYSTIEDOT

Maneesikatu 2b A 201, 00170 Helsinki
Huutokauppa-asiat auctions@snynumis.fi
  050 577 0301
Sihteeri, jäsenasiat  sihteeri@snynumis.fi 
  
 

Huutokaupanhoitaja
Janne Söderholm 050 577 0301
  auctions@snynumis.fi

Toiminnanjohtaja
Marko Salonen  050 588 1105
  marko.salonen@snynumis.fi 
 

KERHOT
Antiikki Pekka Kemppinen 040 530 1693
Eurokerho  Marko Manninen  045 650 1282 
Kunniamerkit Tuomas Hyrsky 040 550 2367
Setelit Antti Heinonen
Seniorit  Yrjö Hyötyniemi 040 661 9669
Turun kerho  Petteri Järvi  050 374 7868

Kerhojen kokoukset alkavat klo 18.00 ja ne (paitsi 
Turun kerho) pidetään yhdistyksen huoneistossa. 

NUMISMAATTINEN AIKAKAUSLEHTI  
TOIMITUS
Outi Järvinen (vast.) ja Yrjö Hyötyniemi
ISSN 1235-4252. Painos 1 400 kappaletta.  
Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Tilaushinta sisältyy jäsenmaksuun.

LEHDEN ILMOITUSHINNAT 
1/1 sivu 250 € 
1/2 sivua 125 €
Takakansi 300 €

Puheenjohtaja 
Aki Tsupari  040 820 3701

Varapuheenjohtaja
Juha Hyötyläinen 050 917 9978

Sihteeri
Yrjö Hyötyniemi   yrjo.hyotyniemi@outlook.com

Varainhoitaja
Pekka Honkanen 050 066 7077

Jäsenet
Pekka Honkanen  050 066 7077
Ville Huupponen ville.huupponen@snynumis.fi
Juha Hyötyläinen 050 917 9978
Yrjö Hyötyniemi   040 661 9669
Kari Lamminen   050 571 5988
Jyrki Muona  jyrki.muona@helsinki.fi 
Marko Manninen (varajäsen)  045 650 1282

HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT – STYRELSEN OCH FUNKTIONÄRERNA

KIRJALLISET TARJOUKSET 
HUUTOKAUPPAAN
(huutokauppaviikon to klo 18 mennessä)
sähköpostilla   auctions@snynumis.fi
puhelimitse   050 577 0301
tai kirjeitse Maneesikatu 2b A 201, 00170 Hki

HUUTOKAUPAT

11.9.  Etänä

21.11. Helsinki

19.2.  Helsinki

23.4.  Helsinki
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Jäsenkysely 2021

”Palaute on lahja”. Näin tapasi eräs aiempi esi  - 

mieheni sanoa, kun oli tarve käsitellä joskus 

vaikeitakin asiakkaisiin tai päivittäiseen toi-

mintaan liittyviä tilanteita. Lausahduksessa 

on mielestäni paljon viisautta. Kun asiak-

kaita, Suomen Numismaattisen Yhdistyksen 

tapauksessa jäseniä kuunnellaan ja palau-

te huomioidaan mahdollisuuksien mu-

kaan, voidaan saada aikaan paljon hyvää. 

Parhaassa tapauksessa toimintaa saadaan 

kehitettyä entistä paremmaksi, jäsenet ovat 

tyytyväisempiä, ja asioita saadaan aikaiseksi 

yhdessä. Yhdessä tekeminen yhteisen asian 

eteen vapaaehtoisvoimin onkin yhdistys-

toiminnassa ehkä se olennaisin asia. 

Yhdistyksen edellinen jäsenkysely järjes-

tettiin vuonna 2019, ja sen tulokset julkaistiin 

Numismaattisen Aikakauslehden numerossa 

4/2019. Kyselyn mukaan eräs yhdistyksen 

tärkeimmistä palveluista on Suomen raho-

jen luettelo ja hinnasto eli Keräilijän opas, 

ja sen uuden painoksen ilmestymistä toi-

vottiin paljon. Se ilmestyikin vuoden 2020 

alussa ja jaettiin kaikille jäsenille jäsenetu-

na. Oppaasta valmistellaan parhaillaan jo 

13. painosta, ja sen on määrä ilmestyä ensi 

vuonna. Jäsenistä koostuva työryhmä on 

erittäin osaava ja laaja, ja oppaasta onkin 

lupa odottaa erityisen laadukasta.

Yhdistykseltä toivottiin edellisessä ky-

selyssä myös aktiivisempaa viestintää. 

Ryhdyimme vuoden 2020 alussa lähettä-

mään jäsenkirjeitä kaikille, joiden sähköpos-

tiosoite on yhdistyksen tiedossa. Kirjeissä 

esitellään huutokauppakohteita, kerrotaan 

yhdistyksen tapahtumista ja viestitään myös 

muista ajankohtaisista asioista. Jäsenkirje on 

otettu vastaan positiivisesti ja niitä pyritään 

lähettämään myös tulevaisuudessa.

Lisäksi yhdistys on edellisen kyselyn jäl-

keen panostanut kerhotoimintaa ja jäsenistöä 

aiempaa paremmin palveleviin toimitiloihin 

sekä parantanut mahdollisuuksia hankkia 

numismaattista kirjallisuutta yhdistyksen 

kautta. Yhdistys on myös perustanut uuden  

eurokerhon, joka toimii myös Teamsin kaut-

ta etänä. Etäyhteydet mahdollistavat kerhon 

toimintaan osallistumisen aiempaa helpom-

min myös muualta kuin pääkaupunkiseu-

dulta. Myös muut kerhot ovat koronan takia 

toimineet etänä, parantaen näin samalla 

kerhotoiminnan saatavuutta. Onkin ollut 

hienoa nähdä, miten poikkeusoloihin on 

pystytty sopeutumaan omaksumalla uusia 

toimintatapoja.

Yhdistys haluaa nyt uudessa ja edelli-

sestä jonkin verran muokatussa kyselyssä 

selvittää, ovatko toimintaan tehdyt paran-

nukset olleet oikeanlaisia, ja mihin asioihin 

kannattaisi tarttua seuraavaksi. Joitain aja-

tuksia toiminnan kehittämisestä on luon- 

n ollisesti jo olemassa. Tavoitteena on esi-

merkiksi huutokauppatoiminnan entistä kin 

parempi asiakaslähtöisyys sekä yhdistyksen 

nettisivujen ja sosiaalisen median sisä ltö jen 

laajempi kattavuus. 

Toivommekin, että käyttäisitte 8–10 mi-

nuuttia jäsenkyselyn täyttämiseen ja pa-

lautteen antamiseen. Kysely on lähetetty 

jäsenille sähköpostitse, ja se löytyy myös 

oheisesta linkistä: https://fi.surveymonkey.

com/r/NP8Y8NW. 

Aki Tsupari
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SNY aloittaa webinaarisarjan

Koronatilanne vaikuttaa yhdistyksen 

ohjelmaan syksyllä, ja useita tilaisuuk-

sia on jouduttu jälleen siirtämään. 

Yhteydenpidon jatkaminen on tässä-

kin tilanteessa silti tärkeätä, ja etätyöka-

lut antavat siihen onneksi erinomaisen 

mahdollisuuden. SNY käynnistää webi-

naarisarjan, johon on helppo osallistua 

etänä Teamsin kautta. Sarjassa pyritään 

tarjoamaan laadukkaita esityksiä nu-

mismatiikasta ja sitä sivuavista aiheista. 

Ensimmäisen webinaarin pitää yh-

distyksemme tutkijajäsen ja filoso-

fian tohtori Frida Ehrnsten. Ehrnsten 

väitteli arkeologiasta vuonna 2019. 

Numismatiikan alaan kuuluvassa väi-

töskirjassaan hän tutki rahan käyttöä 

Suomessa vuosina 1200–1560.

Webinaari järjestetään tiistaina 

28.9.2021 kello 18–19, aiheena Rahan 
käyttö keskiajalla (Frida Ehrnsten)

Ilmoittaudu tilaisuuteen yhdistyksen 

puheenjohtajalle aki.tsupari(a)snynu-

mis.fi, niin lähetämme Teams-kutsun ja 

linkin tilaisuuteen. Toivottavasti mah-

dollisimman moni pääsee mukaan!

Maneesikadun toimitilat

Kerhojen ja jäsenistön käytössä on jatkossa 

kerhohuone, jonka yhteydessä on keittiö. 

Siinä voidaan järjestää kerhojen tapaami-

set ja yhdistyksen kokoukset kunhan koro-

natilanne helpottuu. Se on myös erilaisten 

työryhmien käytössä. Koko huoneistossa 

on sekä langallinen että langaton verkko. 

Salasanan saa kerhojen vetäjiltä ja muilta 

yhteyshenkilöiltä

Uusissa tiloissa on myös käsikirjasto 

sekä tutkijanhuone. Kirjastossa voi tutus-

tua numismaattiseen kirjallisuuteen, joka 

voi muuten olla hankalasti saatavilla. Tilaan 

hankitaan tietokone, jolla on helppo pää-

sy tarvittaville numismatiikan tietolähteil-

le. Myös kirjoja ja lehtiä hankitaan tarpeen 

mukaan. Ota yhteyttä etukäteen kun haluat 

käyttää kirjastoa tai tutkijanhuonetta.

Yhdistyksellä on taloyhtion saunatiloissa 

varattu saunavuoro torstaisin 18–21, joka on 

mm. yhdistyksen kerhojen käytössä. Tiloissa 

voidaan tulevaisuudessa järjestää myös mui-

ta kokoontumisia ja tapahtumia. 

Toivottavasti uudet tilat lisäävät yhteisöl-

lisyyttä ja aktiivista toimintaa ja tarjoavat 

otolliset olosuhteet myös numismaattisen 

tutkimuksen tuottamiselle.

Tiloihin liittyviin kysymyksiin vastaa: aki.

tsupari@snynumis.fi.
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Henkilöuutisia: Juha Halén eläkkeelle

Yhdistyksen edellinen huutokaupan-

hoitaja Juha Halén jäi kesäkuun lopussa 

eläkkeelle. Juha ei halunnut suurempia 

juhlallisuuksia, joten perinteisiä läksiäi-

siä ei järjestetty. Hallitus halusi kuitenkin 

kiittää häntä vuosikymmenten työpanok-

sesta pienellä lahjalla, joka oli ilmeisesti 

mieluisa yllätys.

Juha oli huutokaupanhoitajana vuo-

desta 2014 alkaen, ja toimi sitä ennen 

hallituksen sihteerinä vuosina 1997–2013. 

Hallituksessa hän oli mukana ilman kat-

koksia vuosina 1994–2013. Hän ehti sih - 

tee rinä ollessaan toimittaa kaikkiaan kuu - 

si painosta Keräilijän opasta. Viimeisenä 

työnään hän laati oppaan venäläisten ra-

hojen väärennöksistä. Siihen on kerätty 

paljon vuosien aikana hankittua tietoa 

ja osaamista, ja se toimii jatkossa tärkeä-

nä apuna mm. huutokauppatoiminnassa. 

Opasta voi tiedustella nykyiseltä huuto-

kaupanhoitajalta Janne Söderholmilta.

Juha Halén on palkittu vuosikymmen-

ten työpanoksestaan yhdistyksen Pro 

Numismatica -mitalilla 2017. Mitali on 

järjestyksessä 22.

Kuvassa Juha Halén (oik.) nykyisen 

huutokaupanhoitajan Janne Söderholmin 

kanssa. Kuva Marko Manninen.

PERUUTUS

Antiikin kerhon seuraava 

kokous siirtyy ensi vuoden 

puolelle. Ohjelmassa oleva 

aihe Metallianalyysi XRF:llä 

on luonteeltaan sellainen, 

ettei kokousta pystytä jär-

jestämään etänä. Kokouk sen 

uusi ajankohta ilmoitetaan  

myöhemmin.

Seuraava numero

Lehden seuraava numero ilmestyy marraskuun 

alussa 2021. Siihen tarkoitettu aineisto pyyde-

tään lähettämään Outi Järviselle lokakuun alussa 

(viimeistään 10.10.) mieluiten sähköpostilla outi.

jarvinen(a)snynumis.fi.

 Teksti, painokelpoiset kuvat sekä taulu-

kot pyydetään lähettämään erillisinä tiedostoi-

na niin, että niiden paikat on merkitty tekstiin. 

Kirjoittajien toivotaan samalla ilmoittavan, mikäli 

kirjoitusta ei saa myöhemmin julkaista sähköi-

sessä muodossa yhdistyksen internetsivuilla.
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SNY:n vaakuna rekisteröity

Suomen Numismaattisen Yhdistyksen vaa-

kuna on 25.4. 2021 rekisteröity Suomen 

Heraldisen Seuran vaakunarekisteriin. 

Vaikka vuonna 1957 suunniteltu SNY:n 

tunnus on jo yli kuudenkymmenen vuo-

den ajan ollut käytössä, ei sitä aikaisemmin 

ole käytetty vaakunana. Tunnuksen pohjal-

ta päätettiin suunnitella yhdistykselle myös 

vaakuna, kun uusien toimitilojen sisustus-

projekti aloitettiin. Puusta teetetty vaaku-

na on nyt esillä kunniapaikalla yhdistyksen 

uuden toimitilan aulassa Maneesikadulla.

Brennerin suvun vaakuna
SNY:n  vaakunassa tunnuksena on ruusu, 

jonka keskellä on aatelisen Brenner-suvun 

vaakuna, jossa on sinisellä kilvellä kolme 

hopearahaa ja niiden välissä kultainen hirsi, 

jossa sininen makaava kuu. Suvun viimeinen 

jäsen kuoli vuonna 1828, ja näin ollen suvun 

vaakuna ei ole enää käytössä. Suvun kan-

taisä on Elias Brenner (18.4.1647–16.1.1717), 

jota pidetään Suomen ja Ruotsin numisma-

tiikan ”isänä”. Brenner syntyi Isossakyrössä 

Suomessa, ja teki elämäntyönsä pääasias-

sa Ruotsissa. Vuonna 1691 Brenner julkaisi 

kuuluisan teoksensa Thesaurus Nummorum 

Sveo-Gothicorum, joka aloitti numismaatti-

sen tutkimuksen maassamme. Brennerillä 

on keskeinen asema myös suomalaisessa 

ja ruotsalaisessa heraldiikassa. 

Suomen Numismaattinen Yhdistys on vaa-

linut Elias Brennerin numismaattista perin-

töä siitä lähtien kun yhdistys  vuonna 1914 

perustettiin. Brennerin elämäntyötä suoma-

laisen numismatiikan perustajana pidettiin 

niin tärkeänä, että yhdistyksen alkuperäisten 

sääntöjen mukaan kevätkokous tuli järjestää 

Brennerin syntymäpäivänä 18.4. Onkin hie-

noa, että suvun vaakuna jatkaa nyt olemas-

saoloaan osana Suomen Numismaattisen 

Yhdistyksen vaakunaa.

Yhdistyksen vaakunassa Brennerin vaa-

kuna on keskellä hopeista heraldista ruu-

sua. Myös Suomen vaakunassa on yhdeksän 

hopeista heraldista ruusua. Heraldinen ruu-

su on Suomessa käytössä myös upseerien 

arvo merkkinä.

Elias Brennerin elämäntyö
Elias Brenner syntyi pappi Iisak Brenne rin 

perheeseen 1647 Isossakyrössä. Uudessa-

kaarlepyyssä alkanut koulunkäynti jatkui 

Porin triviaalikoulussa, ja sieltä Brenner 

siirtyi opiskelemaan Uppsalaan, jossa oli 

Ruotsin vanhin yliopisto. Yliopistossa oli 

myös edistyksellistä historian opetusta. 

Aspelinin mukaan Brenner opiskeli histo-

riaa ja muinaistieteitä, ja ilmeisesti myös su-

kunsa perinteen mukaan teologiaa.

Aki Tsupari

Kuva 1. SNY:n vaakuna.
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Brennerin opiskeluaika 1660-luvulla 

oli kuningas Kaarle XI:n aikakautta, jol-

loin Ruotsin historian tutkimukseen pa-

nostettiin aiempaa enemmän. Arkeologia 

(Fäderneslandets antikviteter) sai oman pro-

fessuurinsa, ja Ruotsiin perustettiin myös 

antikviteettikollegio (Antikvitetskollegium, 

Collegium Antiqvitatum), jossa tutkittiin 

mm. Ruotsin varhaishistoriaa ja muinais-

jäännöksiä. Brenner pääsi töihin piirtäjäksi 

virastoon valmistumisensa jälkeen vuonna 

1668. Hänen tehtävänään oli piirtää riimu-

kiviä, vanhoja sinettejä, vaakunoita, rahoja 

ja muita muinaisjäännöksiä. Kolmannella 

maakuntamatkallaan vuosina 1670–1672 

Brenner kiersi piirtämässä Suomen kirkot 

ja muinaismuistomerkit. Hän kävi muun  

muassa Turussa, Pohjanmaalla, Helsingissä 

ja Viipurissa ja taltioi 40 kirkkoa sekä 3 van-

haa linnaa.

Palattuaan tältä matkalta Brenner erosi 

antikviteettikollegiosta 1672 ja hankki sen 

jälkeen elantonsa miniatyyrimaalarina. Hän 

pääsi pian hoiviminaityyrimaalariksi kunin-

gas Kaarle XI:n palvelukseen, ja toimi samal-

la myös heraldikkona ja vaakunamaalaajana. 

Brennerin muotokuvamaalauksia tunnetaan 

75, ja osa niistä esittää suomalaista alkupe-

rää olevia henkilöitä. Heraldikkona Brenner 

maalasi arviolta noin 500 aatelisvaakunaa 

Ruotsin ritarihuoneelle.

Brennerin toisesta avioliitosta ruotsalais-

saksalaisen Sophia Elisabeth Weberin kans-

sa syntyi 15 lasta. Ensimmäisestä avioliitosta 

lapsia oli syntynyt kaksi. Lapsista kuitenkin 

vain kahdeksan eli aikuisuuteen saakka. 

Taiteilijan ammatin ja perheen lisäksi 

Brennerillä riitti aikaa myös akateemiselle 

tutkimukselle. Brenneriä kiinnostivat suo-

malaiset muinaisesineet sekä Suomen histo-

ria, ja hän käänsi suomalaisia sananlaskuja 

ruotsiksi. Brenner myös havaitsi useiden 

suomalaisten sanojen yhteyden kantager-

maaniseen kieleen.

Brenner numismaatikkona
Elias Brenner on itse kertonut, että hänellä 

oli jo lapsuudestaan saakka ollut erityinen 

halu  kerätä ja oppia tuntemaan vanhoja 

rahoja, joita hän oli vaivaa ja kustannuksia 

säästämättä kerännyt omaan kokoelmaansa. 

Brennerin kiinnostus numismatiikkaan ja 

historiaan, matkustus työn vuoksi samoin 

kuin piirustustaito olivat yhdistelmä, jot-

ka loivat perustan Brennerin tärkeimmälle 

elämäntyölle eli thesaurukselle.

Ensimmäisen rahapiirustuksensa hän teki 

tiettävästi Kaarle Knuutinpojan ajan Turun 

rahasta Suomen matkallaan 1670-luvun alus-

sa. Siitä Brennerin numismatiikan tutkimus 

laajeni myös ruotsin rahoihin ja mitaleihin. 

Tämä työ johti lopulta siihen, että Thesaurus 

Nummorum Sveo-Gothicorum valmistui 

vuonna 1691. Kirjan kirjoittamisen aikaan 

oli tekeillä myös kilpailevia numismaattisia 

teoksia, mutta hovin palveluksessa olevana 

Brenner onnistui saamaan yksinoikeuden 

teoksen julkaisulle 15 vuodeksi. 

Kirjaa kirjoittaessaan Brennerillä oli jo 

oma kattava numismaattinen kokoelma, jos-

sa valtakunnan hallitsijat olivat lähes täy-

dellisesti edustettuina. Kirjan ensimmäistä 

painosta ei varsinaisesti koskaan julkaistu, 

vaan sitä oli saatavissa vain tekijältä. Toinen 

painos thesauruksesta julkaistiin Brennerin 

kuoleman jälkeen vuonna 1731 ja se on 

omistettu kuningas Fredrik I:lle. Se on päi-

vitetty versio ensimmäisestä painoksesta, ja 

siinä on 270 sivua sekä 574 kuvaa.

Brenner aateloitiin 1712, ja hän sai viral-

lisen vaakunan ja kilpimerkin, jota kuvail-

laan seuraavasti:

”Sininen kilpi, jossa lepää kultanen palk-

ki, 3 hopeaisen ”besantiinin” (bysanttilaisen 

rahan) välissä; itse palkilla paistaa sininen, 

”kasvava kuu”, kilven päällä seisoo avonai-

nen turnauskypäri, josta kohoaa yläpuo-

li Feenikslintua siivet levällään ja liekkiä 

kullan, hopean ja sinisen ympäröimänä.”
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Brenner kartutti numismaattista kokoel-

maansa kuolemaansa saakka. Kokoelma 

päätyi eri välikäsien kautta Venäjälle ja on 

nykyisin esillä Pushkinin taidemuseossa 

Moskovassa. Brennerin kokoelmasta julkais-

tiin vuonna 2018 erinomainen kirja, jossa 

kokoelman rahoista ja mitaleista on sekä 

värikuvat että Brennerin piirrokset.

Tunnuksesta vaakunaksi
Alkuperäisen yhdistyksen tunnuksen, 

jonka pohjalta yhdistyksen vaakuna on 

suunniteltu, on tehnyt yhdistykselle 1957 

Suomen tunnetuimpiin heraldikkoihin kuu-

luva Gustaf von Numers (1912–1978). Von 

Numers suunnitteli lukuisia suomalaisia 

kunnallisvaakunoita ja yhteisöjen tunnuksia. 

Aikanaan epävirallisena ”valtionheraldikko-

nakin” pidetty von Numers kuului Suomen 

Heraldisen Seuran perustajajäseniin. Hän oli 

myös seuran ensimmäinen puheenjohtaja 

1957–1964 sekä valtion heraldisen toimi-

kunnan jäsen 1969–1978. 

Heraldinen taiteilija Harri Rantanen teki 

Numersin kuvassa olevan tunnuksen poh-

jalta värillisen version yhdistyksen sata-

vuotisjuhlia varten vuonna 2014. Muutama 

vuosi myöhemmin hän teki SNY:lle myös 

lipun, johon pohjaväriksi otettiin sininen. 

Heraldiikan värisäännöstön vuoksi tulee 

käyttää joitain neljästä heraldisesta väristä 

(sininen, punainen, vihreä ja musta). Kun 

Brennerin vaakunavärit olivat sininen, kulta 

ja hopea oli valinta melko itsestään selvä. 

Näin myös vaakunaan tuli käyttöön sininen 

kilven värinä.

Kiitokset vaakunan rekisteröinnistä Pet-

te ri Järvelle ja Marko Manniselle, suunnit-

telusta Harri Rantaselle ja valmistamisesta  

Puusepänliike Oswoodille.

Kuva 2. Elias Brenner. C. Haton, kuparipiirros 

(Aspelin 1896, n:o 15). Kuva Olof Sörling.

Kuva 3. Gustaf von Numersin SNY:lle tekemä 

tunnus (1957).
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THE FINNISH NUMISMATIC JOURNAL

In this issue:

– New opinion poll for members

– Numismatic webinar series begins

– Juha Halén, the former auction manager retired

– Coat of arms of the Finnish Numismatic Society registered

– Antti Heinonen: Russian rouble banknotes in the monetary history of the 

Grand Duchy of Finland

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

restaurants pt. 2

Kuva 4: Maneesikadun aulatila, jossa on esillä yh-

distyksen virallinen vaakuna. Kuva: Aki Tsupari.

Kuva 5: Suomen Heraldisen Seuran myöntämä 

todistus SNY:n vaakunalle.

Lähteitä:
Eliel Aspelin, Elias Brenner – Tutkija ja taiteilija 
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Venäjän ruplaseteleistä Suomen 
suuriruhtinaskunnan rahahistoriassa
Antti Heinonen

Vaikka suomalaisen setelikeräilijäkunnan 

päämielenkiinto kohdistuu Suomen Pankin 

seteleihin, on hyvä muistaa, että Suomen 

suuriruhtinaskunnan alkuvuosikymmeninä 

ne muodostivat vain pienen osan Suomessa 

liikkeessä olleesta setelistöstä. Suomen 

Pankilla oli ensimmäisen ohjesäännön mu-

kaan oikeus laskea liikkeeseen kopeekkase-

teleitä pienen rahan puutteen poistamiseksi.  

Varsinaiseen maksamiseen käytettiin vuosi-

kymmenten aikana totuttuun tapaan Ruotsin 

riikintaalereita sekä uuden perusrahan mu-

kaisia Venäjän keisarikunnan ruplaseteleitä. 

Siten aina vuoteen 1840 asti pankin setelei-

den osuus liikkeessä olleesta setelistöstä py-

syi pääosin 10 prosentin alapuolella. 

Vuonna 1840 tapahtui tässä suhteessa 

muutos, kun Ruotsin ja Venäjän raharea-

lisaatioiden seurauksena Ruotsin rahoja 

ryhdyttiin määrätietoisesti vetämään pois 

liikkeestä Suomessa ja Suomen Pankin se-

telinanto-oikeuksia laajennettiin myös ar-

voltaan suurempiin ruplaseteleihin. Suomen 

Pankin vuoden 1840 tyypin hopeakatteisen 

setelisarjan ja samanaikainen obligaatioi-

den, joita alettiin myös käyttämään mak-

suvälineinä, käyttöönotto merkitsivät, ettei 

Venäjän ruplaseteleillä ollut enää saman-

laista merkitystä Suomessa. Tämän takia 

tarkastelen Venäjän ruplaseteleitä lähinnä 

vain Suomen Pankin 1840-luvun setelityyp-

peihin asti siitä huolimatta, että paperiruplat 

olivat Suomessa käypiä nimellisarvostaan 

aina vuoden 1865 markan hopeasidonnai-

suuteen asti. Vuoden 1865 jälkeen Venäjän 

ruplasetelit olivat käypiä Suomessa markan 

ja ruplan vaihto kurssin mukaisesti. 

Venäjän ruplaseteleiden tapauksessa kiin-

nostavia eivät ole pelkästään itse setelit vaan 

myös niiden muutoksiin liittyneet tapahtu-

mat. Ne kuvaavat mielenkiintoisella tavalla 

tuon ajan rahahuoltoa ja sen periaatteita, 

joista ei ole aikaisemmin juuri kirjoitettu. Ne 

ovat seuraavan tarkastelun keskeinen aihe.

Venäjän ruplasetelit joutuivat 
Napoleonin väärentämisen  
kohteeksi ja uusittiin 1810-luvun 
loppupuolella 
Kun Suomi liitettiin autonomisena suuri-

ruhtinaskuntana Venäjän keisarikuntaan, 

Venäjällä oli käytössä vuoden 1786 tyypin 

ruplasetelisarja. Se koostui jo aikaisemmin 

käytössä olleiden 25, 50 ja 100 ruplan lisäksi 

5 ja 10 ruplan seteleistä. Kaksi viimeksi mai-

nittua seteliä painettiin värilliselle paperille, 

5 ruplaa siniselle ja 10 ruplaa punaiselle pa-

perille, jotta myös lukutaidoton kansanosa 

pystyi helpommin tunnistamaan ne.

Olen Ruplista markkoihin -kirjassa tarkas-

tellut kuinka Napoleonin sotaretkensä aika-

na levittämien ruplaseteleiden väärennösten 

seurauksena Venäjän keisarikunta ryhtyi 

mittaviin toimenpiteisiin seteleiden turval-

lisuuden parantamiseksi. Nevan sivuhaaran 

penkereelle perustettiin vuosina 1816–1818 

tehdaskompleksi ”Toimisto valtionpape-

reiden valmistusta varten” (Expedition of 

Storing State Papers), joka käsitti painotalon, 

paperitehtaan ja kaikki seteleiden valmistus-

ta varten tarvittavat työpajat. Kun seteleiden 

tuotanto tässä Pietarin setelipainossa oli saa-

tu riittävästi käyntiin, vedettiin Napoleonin  
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Kuva 1. Vuoden 1786 tyypin 5 ja 10 ruplan setelit. Setelit painettiin vastaavasti siniselle ja punaiselle 

paperille.
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väärentämä vanha setelisarja liikkeestä ja 

uusi sarja laskettiin liikkeeseen. 

Vuoden 1818 ruplasetelisarja laskettiin 

liikkeeseen kahdessa vaiheessa. Ensiksi 

vaihdettiin liikkeessä olleet 25, 50 ja 100 

ruplan setelit uudentyyppisiin. Samalla otet-

tiin käyttöön kokonaan uusi seteliarvo 200 

ruplaa, ja toisessa vaiheessa vaihdettiin 5 ja 

10 ruplaa samanarvoisiin uudentyyppisiin 

seteleihin. Kaikki ensi vaiheen uudet sete-

lit painettiin valkoiselle paperille ja niiden 

ulkoasu oli samankaltainen. 

Venäjän vuoden 1786 tyypin  
25–100 ruplan seteleiden vaihto  
Suomen suuriruhtinaskunnassa 
edellytti huolellista suunnittelua
Setelistön vaihto koski koko keisarikuntaa 

ja siten myös Suomen suuriruhtinaskuntaa. 

Suomen suuriruhtinaskunnan Pietarissa 

toiminut valtiosihteeri Robert Henrik 

Rehbinder lähetti keisari Aleksanteri I:n 

uutta setelisarjaa koskevan päätöksen tie-

doksi Suomen kenraalikuvernöörille Fabian 

Steinheilille ja hänen välityksellään senaatin 

taloustoimikunnalle toimenpiteitä varten. 

Ensi vaiheessa Rehbinder ilmoitti seteleiden 

vaihtoajasta, joka alkoi Venäjällä käytössä ol-

leen juliaanisen kalenterin mukaan 1.7.1819 

eli Suomessa käytössä olevan gregoriaanisen 

kalenterin (jota seuraavassa noudatetaan) 

mukaan 13.7.1819. Vaihtoaika ja samalla 

vanhojen ruplaseteleiden käypyysaika oli 

puoli vuotta, eli ne kävivät Suomessa mak-

suissa 13.1.1820 asti. Suomen senaatti il-

moitti kansalaisille seteleiden vaihdosta Åbo 

Allmänna Tidningissä 31.7.1819 julkaistulla 

ilmoituksella, joka sisälsi myös kuvauksen 

uusien 25–200 ruplan seteleiden ulkoasun 

yksityiskohdista.

Seteleiden vaihto suunniteltiin siten, että 

ensi vaiheessa Suomen Pankin, läänien ra-

hakonttoreiden ja muiden julkisten kassojen 

tuli ilmoittaa, kuinka paljon niillä oli hallus-

saan vaihdettavia seteleitä ja arvioida, kuin-

ka paljon niitä vielä palautuisi vuoden 1819 

loppuun mennessä. Napoleonin väärennök-

set olivat erittäin korkeatasoisia, ja niiden 

erottaminen aidoista seteleistä edellytti se-

teleiden yksityiskohtien tutkimista. Venäjän 

valtiovarainministeriö ei voinut edellyttää, 

että Suomen Pankin ja läänien rahakonttorei-

den virkailijat pystyisivät virheettömästi erot-

tamaan vaihdossa esitettävät väärät setelit. 

Sen takia Venäjän valtion assignaattipankki 

lähetti kaksi kassanhoitajaansa nimeltään Ek 

ja Wagner hoitamaan Suomessa tapahtuvaa 

seteleiden vaihtoa ja vastaamaan vaihdetta-

vaksi tarjottavien seteleiden aitouden tarkis-

tamisesta. Näiden kahden virkailijan haltuun 

luovutettiin ensi vaiheessa 1,5 miljoonan 

ruplan edestä uuden mallisia seteleitä siten, 

että Ekin osuus oli miljoona ja Wagnerin 500 

000 ruplaa. Senaatin talousosasto määrättiin 

olemaan yhteydessä Venäjän valtion assig-

naattipankkiin lisätarpeiden toimittamiseksi 

Kuva 2. Uusi vuoden 1818 tyypin 25 ruplan seteli.
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ajoissa kassanhoitajille. Siten muun muassa 

lokakuussa 1819 toimitettiin yhden miljoo-

nan ruplan erä Turkuun ja sieltä edelleen 

kassanhoitaja Ekin tarpeisiin. Samoin mar-

raskuussa Viipurin läänin maaherra Carl 

Johan Walleen edellytti 400 000 ruplan  

setelierän lähettämistä Wagnerille. 

Suomen suuriruhtinaskunnassa oli tuo-

hon aikaan seitsemän lääniä. Vaihtopaikat 

jaettiin keisarin päätöksellä assignaatti-

pankin virkailijoiden kesken siten, että Ek 

aloitti Kymenkartanon läänin hallintopai-

kasta Heinolasta, jatkoi sieltä Uudenmaan 

ja Hämeen läänin hallintokaupunkiin Hä-

meenlinnaan, sen jälkeen Turun ja Porin lää-

nin hallintokaupunkiin Turkuun ja lopuksi 

Vaasan läänin hallintokaupunkiin Vaasaan. 

Vastaavasti Wagner aloitti vaihdon Viipurin 

läänin hallintokaupungissa Viipurissa, jatkoi 

sieltä Savon ja Karjalan läänin hallintokau-

punkiin Kuopioon ja edelleen Oulun läänin 

hallintokaupunkiin Ouluun. Ensimmäisellä 

vaihtokierroksellaan kassanhoitajat vaihtoi-

vat vain julkisten kassojen hallussa olevat 

setelit, minkä katsottiin tulevan hoidetuksi 

elokuun loppuun mennessä. Sen jälkeen 

kaikki läänien rahakonttoreiden suorittamat 

maksut tuli hoitaa uusissa joko ruplaseteleis-

sä, Venäjän 5 tai 10 ruplan seteleissä, jotka 

uusittiin myöhemmin, tai Suomen Pankin 

pikkuseteleissä.

Kun tarkastelee Venäjän assignaattipan-

kin kassanhoitajien matkareittejä, kiin-

nittää huomiota siihen, ettei kumpikaan 

heistä poikennut Helsingissä. Syynä oli se, 

että Suomen Pankki sijaitsi tuohon aikaan 

Turussa. Muutto Helsinkiin tapahtui vaihto-

ajanjakson aikana, mutta vasta ensimmäisen 

vaihtokierroksen jälkeen. Pankin ovet suljet-

tiin Turussa 3.9.1819 ja toiminta Helsingissä 

käynnistyi 1.10. samana vuonna.

Kun julkisten kassojen hallussa olleet se-

telit oli vaihdettu, Venäjän assignaattipan-

kin kassanhoitajat aloittivat vastaavanlaisen 

seteleiden vaihdon samoilla paikkakunnilla 

yksityisten kansalaisten kanssa. Kassanhoitaja 

Ek oli päätynyt Vaasaan ensimmäisen vaihto-

kierroksen lopuksi, ja keisari määräsi hänen 

jatkamaan siellä vaihtoa sen jälkeen kolme 

viikon ajan yksityisten kansalaisten kans-

sa. Vaihto tapahtui kullakin paikkakunnal-

la maaherran osoittamassa tilassa. Vaasasta 

Ek siirtyi Hämeenlinnaan neljäksi viikoksi 

ja sieltä Heinolaan kolmeksi viikoksi. Ekin 

kierroksen päätepaikkana oli Turku, jossa 

hänen tuli olla vaihtoajanjakson loppuun 

asti. Vastaavasti Wagner aloitti vaihdon yk-

sityisten kansalaisten kanssa Oulussa, jonne 

hän oli päätynyt ensimmäisellä vaihtokier-

roksella. Kolmen Oulussa vietetyn viikon 

jälkeen Wagnerin tuli olla samanpituinen 

aika Kuopiossa ja siirtyä sieltä väkirikkaan 

Viipurin läänin hallintokaupunkiin Viipuriin, 

jossa hänen tuli vaihtaa seteleitä marraskuun 

loppuun asti. Viipurista Wagnerin oli laaditun 

aikataulun mukaan määrä siirtyä Helsinkiin, 

jonne Suomen Pankki oli nyt siirtynyt, ja 

viettää vaihdon loppuajan jakso siellä. 

Vanhanmallisia ruplaseteleitä palau-

tui läänien rahakonttoreihin luonnollisesti 

myös sen jälkeen, kun assignaattipankin 

virkailijat olivat paikkakunnalta poistuneet. 

Suunnitelman mukaan läänien rahakontto-

reiden tuli toimittaa nämä kansalaisilta vaih-

tamansa vanhanmalliset ruplasetelit Suomen 

Pankkiin Helsinkiin. Myöhemmin ilmeni, 

ettei Wagnerille ollut jäänyt Helsinkiin saa-

puessaan enää riittävästi uusia seteleitä vaih-

dettavaksi. Sen takia sinne järjestettiin vielä 

tammikuun 1820 alussa sotilaiden varmista-

ma puolen miljoonan ruplan arvoinen kul-

jetus Turusta, jossa puolestaan Ekin haltuun 

oli jäänyt ylimääräisiä uusia seteleitä. 

Venäjän assignaattipankin kassanhoitajan 

lisäksi vaihtopaikalla tuli keisarin päätöksen 

mukaan olla kaksi suomalaista virkamies-

tä, jotka läänien maaherrat nimittivät se-

naatin talousosaston määräyksestä. Vastuu 
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vaihdettavan setelin tarkistuksesta oli kui-

tenkin assignaattipankin kassanhoitajalla. 

Jotta seteli oli vaihtokelpoinen, siinä tuli olla 

vähintään yksi setelin kolmesta allekirjoi-

tuksista, joista kaksi oli setelin etusivulla ja 

yksi takasivulla, sekä lisäksi vähintään yksi 

sarjanumero, arvomerkintä ja vuosiluku. 

Kuitenkin jos seteli oli kokoonpantu useasta 

erillisestä palasesta tai sen ulkoasu oli niin 

epäsiisti, että sen virheellisyys oli välittö-

mästi nähtävissä, suomalaisten virkamiesten 

tuli selittää setelin vaihtajalle, miksei seteliä 

voitu hyväksyä vaihdettavaksi. Sen jälkeen 

kassanhoitaja veti vaihdettavan setelin pääl-

le ”henkselit” ja kirjoitti punaisella musteel-

la omistajan nimen seteliin. Asianomainen 

saattoi niin halutessaan lähettää setelin as-

signaattipankin johtokunnalle mahdollista 

vaihtoa varten. Kirjeen saattoi lähettää pos-

tissa ilman postimaksua.

Suurempia vaihdettavia summia varten oli 

omat säännöksensä. Jos vaihdettava summa 

ylitti 200 ruplaa, tuli vaihtajan laatia vaih-

dettavista seteleistä luettelo, josta ilmeni-

vät seteleiden numerot, vuosiluvut ja arvot. 

Vaihtajan tuli merkitä luetteloon allekirjoi-

tuksensa lisäksi nimensä, säätynsä ja oles-

kelupaikkakuntansa. 

Nämä Venäjän ruplaseteleiden vaihdon 

järjestelyjä koskevat hallinnolliset määräyk-

set muodostavat mielenkiintoisen ajanku-

van. Numismaattisesti mielenkiintoisin osa 

seteleiden vaihtoa koskevissa määräyksis-

sä oli kuitenkin Napoleonin väärennösten 

käsittely. Niitä ei eksplisiittisesti mainittu, 

mutta kuvauksen perusteella ne olivat tun-

nistettavissa. Sillä määräyksissä todettiin, että 

assignaattipankin kassanhoitaja saattoi vaih-

taa setelin, joka oli erityistä valmistusta ja 

erosi muista seteleistä siinä suhteessa, että 

sen allekirjoitukset olivat painettuja eivätkä 

käsin allekirjoitettuja. Vaihdon edellytyksenä 

oli lisäksi vaihdettavan summan pienuus, 

enintään 100 ruplaa per henkilö yhdellä 

kertaa vaihdettuna. Tällaisessa tapauksessa 

kassanhoitaja kirjoitti setelin sarjanumeron, 

vuosiluvun ja arvon erityiseen kirjaan, jo-

hon merkittiin myös setelinvaihtajan nimi 

ja sääty. Lisäksi asianosaisen vaihtajan tuli 

selvittää keneltä, milloin ja missä tarkoituk-

sessa hän oli setelin saanut sekä tiedot al-

lekirjoituksellaan vahvistaa, mikäli hän oli 

kirjoitustaitoinen. Muussa tapauksessa vaih-

don vahvistivat kassanhoitaja ja molemmat 

suomalaiset virkamiehet. 

Siinä tapauksessa, että erityistä valmistus-

ta olevia seteleitä oli yli 100 ruplan edes-

tä tai henkilö tuli toistamiseen vaihtamaan 

sellaisia seteleitä, päätös seteleiden vaihta-

misesta alistettiin jälleen assignaattipankin 

johtokunnan harkintaan. Seteleitä ei kuiten-

kaan palautettu ”henkselein” yliviivattuna 

vaihtajalle, vaan ne jäivät assignaattipankin 

kassanhoitajan haltuun. Vaihtaja sai niistä 

Kuva 3. Venäjän vuoden 1786 tyypin 25 ruplan 

seteli kolmine allekirjoituksineen (yksi heijas-

tuu takasivulta), joista vähintään yhden tuli olla 

tallella muiden kriteerien ohella, jotta seteli olisi 

ollut vaihtokelpoinen.
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vain kuitin, josta ilmeni setelin sarjanumero, 

arvo ja vuosiluku.

Vaikka näitä väärennöksiä ei määräyk-

sissä nimetty Napoleonin väärennöksiksi, 

Suomen viranomaisten kirjeenvaihdossa 

niitä saatettiin luonnehtia ilmaisulla, että 

ne olivat ranskalaista valmistusta (”fransys-

ka tillverkning”). Liikkeessä oli kuitenkin 

myös muita väärennöksiä, ja niitä varten oli 

voimassa omat määräyksensä. Myös muut 

väärennökset, jotka eivät olleet maallikolle 

täysin ilmeisiä, hyväksyttiin vaihdettavaksi 

joko 100 ruplaan asti tai jos väärennösten 

osuus oli alle 10 % koko vaihdettavaksi luo-

vutettujen seteleiden arvosta. Jälkimmäisessä 

tapauksessa, tai jos henkilö tuli toistami-

seen vaihtamaan näitä muita väärennöksiä, 

ne jäivät kuittia vastaan assignaattipankin  

kassanhoitajan haltuun. 

Tapauksesta riippumatta laadittiin sa-

manlainen raportti kuin Napoleonin vää-

rennöksistä yksityiskohtineen. Väärennökset 

laitettiin sinetöityyn kirjekuoreen suomalais-

ten virkamiesten läsnä ollessa ja toimitettiin 

seuraavan Pietariin menevän postin muka-

na. Tämä oli ilmeisesti tarpeen, jotta assig-

naattipankki saisi välittömästi tiedon myös 

muista kuin Napoleonin väärennöksistä. 

Läänien rahakonttorit, postikonttorit ja 

Suomen Pankki olivat vuosien aikana en-

nen rahanvaihtoa lähettäneet Venäjän as-

signaattipankkiin vääriksi epäilemiään 

seteleitä saamatta niistä korvausta. Tällaisia 

tapauksia oli ilmennyt vuodesta 1815 läh-

tien. Setelinvaihtoa koskevien määräysten 

ja erityisesti niiden väärennösten käsittelyä 

koskevan osuuden julkaisemisen jälkeen 

senaatin taloustoimikunta laati näistä vää-

riksi epäillyistä seteleistä useita luetteloi-

ta, joita Suomen kenraalikuvernööri lähetti 

Venäjän viranomaisten käsiteltäväksi. Näitä 

aikaisemmin korvaamatta jätettyjä vanhan 

assignaattityypin väärennöksiä korvattiin 

vuosina 1820–1822 yli 3 800 ruplan edestä. 

Vaihtojärjestelyt läänien hallintopaikoilla 

eivät päättyneet siihen kun paikkakunnan 

vaihtoaika päättyi. Ennen kuin assignaatti-

pankin kassanhoitaja siirtyi seuraavalle paik-

kakunnalle, suomalaisten virkamiesten tuli 

laatia paikkakunnalla vaihdetuista seteleistä 

luettelo, joka kassanhoitajan tuli vahvistaa. 

Sen jälkeen vaihdetut setelit piti toimittaa 

pikaisesti assignaattipankin johtokunnalle 

Pietariin. Mikäli summat olivat merkittäviä 

eikä postilähetyksen katsottu olevan riittä-

vän turvallinen, tuli paikallisen sotilasko-

mentajan järjestää turvasaattue. Vastaavia 

turvajärjestelyjä edellytettiin myös kassan-

hoitajien matkoille paikkakunnalta toiselle 

ja setelien säilytyksen valvomiseksi vaihto-

paikkakunnilla.

Keisarin päätöksen mukaan vaihtoaika 

päättyi Suomessa 13.1.1820. Se seikka oli 

kuitenkin jäänyt keisarin määräyksissä avoi-

meksi, milloin Suomen Pankin tuli toimittaa 

sille läänien rahakonttoreista paikkakuntien 

vaihtoaikojen jälkeen kertyneet setelit edel-

leen Pietariin. Näille logistisille operaatioille 

Venäjän valtiovarainministeri D. A Gurjev 

varasi yhden kuukauden. 

Kun vaihtoaika läheni loppuaan vuoden 

1819 lopulla, ilmeni, ettei vaihto ollut suju-

nut täysin ennakkosuunnitelmien mukaan. 

Assignaattipankin kassanhoitaja Ek oli mat-

kan aikana sairastunut ja saapui Turkuun 

vasta 13.12. Silloin Turun ja Ahvenanmaan 

välillä oli jo kelirikko, eikä ahvenanmaalai-

silla ollut enää mahdollisuutta matkustaa 

kaupunkiin. Postinkulku saaristossa oli sa-

moin keskeytynyt, ja posteihin jätetyt setelit 

olivat jääneet sinne makaamaan. 

Läänin maaherra Carl Erik Mannerheim, 

marsalkka Mannerheimin isän isoisä, huo-

lestui tilanteesta erityisesti kaikkein köy-

himmän kansanosan kannalta. Muidenkin 

läänien alueella ilmeni ongelmia, joista 

maaherrat kirjoittivat kenraalikuvernööril-

le. Näillä perusteilla keisari päätti pidentää 



66

arvoltaan suurten assignaaattiseteleiden 

vaihtoaikaa toukokuun 13. päivään 1820. 

Aikaisemmasta poiketen valtiosihteeri 

Rehbinder ei ilmoittanut keisarin uudesta 

päätöksestä pelkästään Suomen kenraali-

kuvernöörille vaan erikseen myös kunkin 

läänin maaherralle. Uusittujen vaihtomää-

räysten mukaan seteleitä vastaanottivat nyt 

kaupunkien pormestarit ja maaseudulla 

kruununvoudit. He antoivat kuitin seteleis-

tä, olivatpa ne sitten aitoja tai väärennöksiä, 

merkitsivät setelienluovuttajien ja seteleiden 

tiedot samalla tavoin kuin aikaisemmin sekä 

lisäksi luovutuspäivämäärän. 

Antamistaan kuiteista pormestareiden ja 

kruununvoutien tuli pitää päiväkirjaa ja heti 

vaihtoajan päättymisen jälkeen lähettää se-

telit sekä niitä koskevan luettelon luovutta-

jista ja vastaavista setelinumeroista lääninsä 

maaherralle. Tämän tuli puolestaan postittaa 

lähetykset välittömästi assignaaattipankin 

johtokunnalle Pietariin. Kun setelit oli tar-

kistettu Pietarissa, kulkivat sekä seteli- että 

tietovirrat vastakkaiseen suuntaan. Mikäli 

vaihdettavaksi luovutetut setelit olivat aitoja, 

korvattiin ne uusilla, jotka toimitettiin maist-

raattien ja kruunun virkamiesten toimesta 

asianosaisille. Mikäli ne olivat väärennöksiä, 

ne hylättiin, ja tieto hylkäämisestä oli määrä 

toimittaa asianosaiselle. Kaikissa tapauksissa 

seteleiden luovuttajan piti antaa aikaisem-

min saamansa kuitti takaisin ja allekirjoittaa 

uusi kuitti siitä, että oli vastaanottanut uudet 

setelit tai tiedon vääristä vanhoista seteleistä. 

Ei ollut ihme, että näistä vastaanottokuiteista 

käytiin kirjeenvaihtoa ja niitä perättiin lää-

nien maaherroilta vielä vuonna 1823. 

1 Setelipaperin väriin niiden arvon tunnistimena viitataan venäläisen kirjallisuuden klassikossa, Gogolin 

teoksessa Kuolleet sielut. Siinä kirjan päähenkilö hieroessaan kauppaa sieluista toteaa: ”…tästä saatte 

ihan ilmaiseksi ette kahtatoista vaan viisitoista, ettekä hopeassa, vaan pelkästään sinisissä seteleissä”, 

s. 56, 7. painos 1984. Myöhemmin virkamiesten lahjontaa koskevassa kuvauksessaan Gogol kirjoittaa: 

”Ennen muinoin tiesit selvästi, mitä tehdä: kun toit kansliapäällikölle punareunaisen (10 ruplan sete-

li), niin asia järjestyi heti, mutta nyt menee vaalea (25 ruplan seteli) miestä päälle…”, s. 261. Suluissa 

olevat setelinarvot mainittiin kirjan alaviitteissä.

5 ja 10 ruplan seteleiden vaihto 
uusiin noudatti jo testattuja  
menettelyjä
Samoihin aikoihin kun keisari Aleksanteri I 

armollisesti pidensi arvoltaan suurempien 

ruplaseteleiden vaihtoaikaa, hän päätti 5 ja 

10 ruplan seteleiden vaihdon käynnistämi-

sestä uusiin, kun niitä oli siinä vaiheessa saa-

tu valmistettua riittävästi. Kansallisarkiston 

kokoelmissa on säilynyt Venäjän valtio-

varainministerin kirjeen mukana lähetetyt 

5 ja 10 ruplan setelin koevedokset. 5 ruplan 

seteli painettiin edelleen siniselle paperille ja 

10 ruplan punaiselle.1 Seteleiden ulkoasu oli 

samankaltainen kuin arvoltaan suurempien 

seteleiden. Setelin takasivulla oli vain hius-

juovitetulle alueelle painettu setelin arvo-

merkintä kirjaimin sekä yksi allekirjoitus, 

joka oli merkitty myös koevedoksiin.

Pieniarvoisten setelien vaihto järjestettiin 

siten, että julkiset tai yksityiset vaihtajat, 

joilla oli kyseisiä seteleitä 300 tai sitä suu-

remman ruplamäärän edestä saivat puolet 

kyseisestä summasta vastaavina pikkuse-

teleinä ja toisen puolen arvoltaan suurem-

pina seteleinä. Vastaavasti alle 300 ruplan 

suuruiset vaihdot tapahtuivat siten, että 2/3 

vaihdettiin vastaavan arvoisiin seteleihin ja 

1/3 arvoltaan suurempiin seteleihin. Muilta 

osin noudatettiin samanlaisia määräyksiä 

kuin edellisessä vaihdossa siten, että van-

hanmalliset 5 ja 10 ruplan setelit olivat käy-

piä 13.1.1821 asti.

Ensi vaiheessa Suomessa tapahtuvaa vaih-

toa varten tilattiin uusia 5 ja 10 ruplan sete-

leitä vastaavasti 400 000 ja 600 000 ruplan 

eli yhteensä yhden miljoonan ruplan edestä. 
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Kuva 4. Vuoden 1818 tyypin 5 ruplan setelin koevedoksen etu- ja takasivu, sekä värillinen paperi  

takasivun allekirjoituksineen.
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Seteleiden vaihdosta huolehtivat jälleen sa-

mat assignaattipankin kassanhoitajat Wagner 

ja Ek kuin arvoltaan suurempien seteleiden 

tapauksessa, ja Wagnerin osuus ruplalähe-

tyksestä oli 600 000 ja Ekin 400 000 ruplaa. 

Tällä kertaa kassanhoitajien eri paikkakun-

nilla viettämät ajat ja järjestys jätettiin se-

naatin talousosaston harkittavaksi eikä se 

sisältynyt keisarin päätökseen. Talousosaston 

laatiman aikataulun mukaan Wagner aloitti 

huhtikuussa 1820 Helsingissä, jatkoi touko-

kuun Viipurissa, kesäkuun Kuopiossa, hei-

nä- ja elokuun Oulussa ja palasi sen jälkeen 

Helsinkiin. Vastaavasti Ek aloitti huhtikuussa 

Turussa, jatkoi toukokuun Hämeenlinnassa, 

kesäkuun Heinolassa, heinä- ja elokuun 

Vaasassa ja palasi sen jälkeen Turkuun. 

Kassanhoitajien aikataulut eri paikkakun-

nilla julkaistiin sen mukaisesti lehdistössä.2 

Lisäksi edellä mainitun, arvoltaan suurten 

ruplaseteleiden vaihtoaikataulun pidennyk-

sen aiheuttamaa taakkaa pormestareille ja 

kruununvoudeille helpotettiin siten, että 

Wagnerin ja Ekin sallittiin vaihtaa myös ar-

voltaan suuria seteleitä huhtikuun aikana 

Helsingissä ja Turussa. Myöhemmin aika-

tauluja korjattiin siten, että Wagner palasi 

Helsingistä vielä kahdesti Viipuriin ja jäl-

kimmäisellä kerralla vaihtoi siellä seteleitä 

15.12.1820–12.1.1821.3 

Koska oli ilmeistä, ettei kaikilla kansalaisil-

la ollut eri syistä mahdollista hoitaa vaihtoa 

kassanhoitajien oleskellessa paikkakunnil-

la, hyväksyi Venäjän valtiovarainministeri 

Gurjev samanlaisen aikataulun seteleiden 

toimittamisesta Venäjän assignaattipank-

kiin kuin arvoltaan suurten ruplaseteleiden 

ta pauksessa. Siten läänien rahakonttorit 

saat toivat ottaa vastaan seteleitä vaihtoajan-

jakson loppuun asti ja toimittaa setelit sen 

2  Finlands Allmänna Tidning 7.4.1820

3  Finlands Allmänna Tidning 27.9., 20.10 ja 3.11.1820

jälkeen Suomen Pankkiin, joka toimitti ne 

edelleen assignaattipankkiin Pietariin. 

Vaihtoaikojen pidennyksistä huolimatta 

seteleitä löytyi kansalaisten hallusta run-

saasti vielä vaihdoille asetettujen aikataulu-

jen jälkeen. Keisari, valtiosihteeri ja läänien 

maaherrat saivat runsaasti kirjeitä myöhäis-

heränneiltä kansalaisilta, joilla usein sairau-

teen vedoten oli jäänyt vaihto huomaamatta 

tai mahdollisuus osallistua siihen. Sen takia 

anottiin vielä yhtä myönnytystä, ja kokoo-

mapaketti tällaisista myöhästyneistä vaih-

doista, yhteensä 3 470 ruplaa toimitettiin 

keisarille. Hänen elokuussa 1821 hyväksy-

mänsä luettelon mukaan tämä erä koos-

tui lähinnä 5 ja 10 ruplan seteleistä, mutta 

myös joitakin 25 ja 50 ruplan seteleitä sisältyi 

erään. Vanhimmat vaihdettavat setelit olivat 

vuodelta 1790. 

Tällainen myöhästyneiden vaihtojen 

hyväksyminen oli ymmärrettävää, koska 

seteleiden vaihdolla ei ollut mitään val-

tiontalouden kohentamiseen liittyviä tar-

koitusperiä. Kyseessä oli setelistön vaihto 

Napoleonin väärennösten aiheuttaman se-

kaannuksen poistamiseksi. Ihmisten käsiin 

jääneiden vanhanmallisten seteleiden vaih-

don epääminen olisi vain heikentänyt ih-

misten luottamusta seteleihin, eikä sellaista 

haluttu aiheuttaa.

Myös uusista ruplaseteleistä löytyi väären-

nöksiä, joita ajoittain sisältyi myös Suomen 

Pankin valtiosihteerinviraston välityksellä 

Venäjän assignaattipankkiin toimittamiin ku-

luneiden seteleiden rahalähetyksiin. Eräästä 

tällaisesta lähetyksestä, jonka kokonaisarvo 

oli 37 960 ruplaa, löytyi yksi osista koottu 5 

ruplan seteli ja yksi 5 ruplan seteliväären-

nös. Osista kootun setelin assignaattipank-

ki palautti Suomen Pankkiin ”henkselein” 
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Kuva 5. Venäjän Kauppapankin 3 ruplan seteli vuodelta 1840.

yliviivattuna, mutta väärennöksen se toi-

mitti väärennöksiä tutkivalle salaiselle yk-

sikölleen. Suomen Pankki sai myöhemmin 

korvauksen tästä väärennöksestä sillä perus-

teella, että väärentäjä oli tunnettu.

Venäjän vuoden 1839 rahareaali-
saation jälkeen Venäjän setelistö 
vakiinnutettiin kahdessa vaiheessa
Vaikka väärennöksiä ilmaantui myös Venäjän 

vuoden 1818 tyypin ruplaseteleistä, ei sete-

lityyppiä ollut tarpeen uudistaa pariin vuo-

sikymmeneen. Silloinkaan muutos ei olisi 

ollut tarpeen setelihuollon näkökulmasta, 

vaan se perustui laajempaan rahapoliitti-

seen pohdintaan eli Venäjän raha-asioiden 

tervehdyttämiseen. 1830-luvulla paperirup-

lan ulkomainen arvo oli vakaantunut ja sen 

seurauksena keisari Nikolai I päätti Venäjän 

rahareaalisaatiosta 1.7.1939 annetulla julis-

tuksella. Sen mukaan hopearahasta tuli ai-

noa laillinen arvonmitta Venäjällä. Liikkeessä 

olevien assignaattisetelien arvo määriteltiin 

siten, että 1 hopearupla vastasi niin yksityi-

sissä kuin julkisissa maksuissa 3,50 assig-

naattiruplaa, mikä virallisti olemassa olevan 

tilanteen. Samanaikaisesti keisarin julistuk-

sen kanssa Venäjän senaatti antoi oman 

määräyksensä hopearahojen talletuspaikois-

ta. Tällainen talletuspaikka perustettiin val-

tion Kauppapankkiin, joka ryhtyi laskemaan 

liikkeeseen seteleitä 1.1.1840 (juliaanisen 

kalenterin mukaan). Valtion Kauppapankin 

setelisarja käsitti kuusi seteliarvoa eli 3, 5, 

10, 25, 50 ja 100 ruplaa, ja ne olivat aina 

vaihdettavissa hopearahoihin. 

Assignaattisetelit pysyivät kuitenkin 

edelleen liikkeessä edellä mainitussa kiin-

teässä suhteessa hopearahaan, ja yhden 

yhtenäisen setelisarjan aikaansaamisek-

si tarvittiin vielä toinen päätös. Keisarin 

julistuksella 1.6.1843 assignaattisetelit ja 

Kauppapankin setelit vaihdettiin luottosete-

leihin. Luottosetelisarjassa oli Kauppapankin 

liikkeeseen laskemien seteliarvojen lisäksi 

myös 1 ruplan seteli. Sen sijaan assignaat-

tisetelisarjan 200 ruplan setelistä luovuttiin. 

Luottoseteleitä laski liikkeeseen vuosina 

1843–1860 Venäjän valtiovarainministeriön 

luottosetelitoimituskunta, ja Venäjän valtion-

pankin perustamisen jälkeen vuodesta 1860 

lähtien sen luottoseteliosasto.   
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Lopuksi
Rahareaalisaatio koski myös Suomea osana 

Venäjää. Keisarin päätöksellä asetettiin toi-

mikunta valmistelemaan sen toimeenpanoa 

Suomessa. Toimikunta esitti muun muassa, 

että Suomen Pankille myönnettäisiin oikeus 

laskea liikkeeseen 60, 75 ja 100 ruplan arvoi-

sia seteleitä. Siten komitean jäsenten mieles-

sä oli ilmeisesti venäläisten ruplaseteleiden 

korvaaminen Suomen Pankin seteleillä jopa 

suurissa maksuissa. Komitean ehdotuksen 

ollessa Suomen suuriruhtinaskunnan se-

naatin käsiteltävänä myös muunlaisia nä-

kemyksiä tuotiin esiin. Näin keisari päätyi 

lopulta siihen, että Suomessa käytettäisiin 

samoja seteliarvoja kuin Kauppapankin  

seteleissä lukuun ottamatta niiden kahta 

suurinta arvoa. 

Vuoden 1841 alusta Suomen Pankki ryh-

tyi laskemaan liikkeeseen omia hopeakat-

teisia 3–25 ruplan arvoisia seteleitä. Suomen 

Pankki sai samanaikaisesti oikeuden laskea 

liikkeeseen myös 300 ja 900 ruplan sekä 

myöhemmin myös 100 ruplan määräisiä 

obligaatioita, jotka alkoivat liikkua myös 

maksuvälineinä. Sen seurauksena Suomen 

Pankilla ei ollut enää tarvetta laittaa uudel-

leen kiertoon pankkiin palautuneita Venäjän 

Kauppapankin tai vuoden 1818 tyypin as-

signaattiseteleitä. Ne toimitettiin Pietariin, 

ja vaihdettiin siellä hopeaan. Kun venäläis-

ten luottoseteleiden liikkeeseen laskusta 

tiedotettiin Suomessa vuonna 1843, lienee 

ilmoituksen olennainen sisältö ollut lo-

pullinen luopuminen assignaattiseteleistä. 

Suomalaisten maksukäyttäytymiseen luotto-

seteleiden liikkeeseenlaskulla ei ollut enää 

olennaista vaikutusta, vaikka ne luonnolli-

sesti hyväksyttiin Suomen Pankin setelei-

den tavoin maksuissa. Näin päättyi Venäjän 

rupla seteleiden aika Suomen suuriruhtinas-

kunnan keskeisinä maksuvälineinä.

Kuva 6. Venäjän 1 ruplan luottoseteli vuodelta 1843.
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Helsinkiläisten ravintoloitsijoiden  
poleteista 4.2

1 Aura 16.6.1882; Sanomia Turusta 22.5.1882, 4.9.1882; Åbo Underrättelser 21.5.1882, 15.6.1882, 2.9.1882.

2 Åbo Underrättelser 9.12.1884.

3 Sanomia Turusta 14.1.1885; Åbo Underrättelser 13.1.1885, 23.1.1885.

4 Aura 25.4.1885, 16.5.1885; Turun Lehti 25.4.1885; Åbo Underrättelser 24.4.1885, 31.5.1885, 13.12.1885, 

7.1.1886.

Antti Vuori

Kirjoitus on jatkoa numerosta 2/2021 (s. 43–49)

Ravintoloitsija Adolf Törnbergiltä tunne-

taan sekä kuparinen 5 pennin (kuva 4) että 

kuparinikkelinen 25 pennin poletti (kuva 

5). Hänen uransa ravintoloitsijana käyn-

nistyi, kun Turun maistraatti toukokuussa 

1882 antoi ravintolanpalvelija Adolf Fredrik 

Törnbergille luvan harjoittaa ravintolalii-

kettä Kupittaalla.1 Vuoden 1884 joulukuus-

sa maistraatti ei kuitenkaan enää uusinut  

lupaa.2 Törnberg valitti päätöksestä, mutta  

turhaan.3

Seuraavana vuonna Törnberg sai touko-

kuun alusta lukien vuoden ajaksi haltuunsa 

Ruissalon ravintolan (Allmänna Promenaden 

å Runsala) vuokraoikeudet.4 Elokuussa hän 

teki myös korkeimman tarjouksen Turun 

Lähteet: 
Heinonen, Antti (2018) Ruplista markkoihin  

Suomen suuriruhtinaskunnan setelit 1812  

1898. Helsinki.

Kuusterä, Antti – Tarkka, Juha (2011) Suomen 

Pankki 200 vuotta. Keisarin kassasta keskuspan-

kiksi. Osa I. Helsinki 

Monetary Circulation of Russia. Historical sketch-

es I – From Ancient times to the present (2010). 

Moscow.

Paatela, Hannu (1980) Czarist Russian Paper Money 

1769 1917. Helsinki.

Pipping, Hugo E. (1961) Paperiruplasta kultamark-

kaan. Suomen Pankki 1811 1877. Helsinki.

Schybergson, Emil (1914) Suomen Pankki 

1811 1911. Helsinki.

Talvio, Tuukka (2003) Suomen rahat. Kolmas laa-

jennettu painos. Helsinki.

Suomen Pankin johtokunnan pöytäkirjat

Valtiosihteerin viraston aktit ja muu kirjeenvaihto.

Kuvat: 
Jaakko Koskentola: 1–3, 5 ja 6 

Kansallisarkisto: 4

Kuva 4. 5 P ADOLF TÖRNBERG. / takasivu sileä.  

Kuparia, 28 mm, 4,15 g. Kuva: Bernt Thelin.

Kuva 5. 25 P ja sen alla pieni ympyräleima ADOLF 

TÖRNBERG.  / takasivu sileä. Kuparinikkeliä, 

20 mm, 1,7 g. Kuva: Reijo Mäkinen.
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kaupungintalon ravintolaoikeuksien huuto-

kaupassa, mutta ennen tilaisuutta oikeuksis-

ta oli kirjallisesti tehty korkeampi tarjous.5 

Helmikuussa 1886 Törnberg ehti jo voit-

taa tarjouskilpailun Ruissalon ravintolaoi-

keuksien jatkosta kolmen vuoden ajaksi,  

mutta Turun rahatoimikamari päätti hylätä 

tarjouksen liian alhaisena.6 Uusitun tarjous-

huutokaupan voitti neiti Mathilda Eriksson.7 

Vastoinkäymiset johtivat lopulta Törnbergin 

omaisuuden takavarikkoon ja konkurssiin 

vuonna 1888.8 Törnberg joutui palaamaan 

tarjoilijaksi.9

Vuonna 1892 sanomalehdissä kerrot-

tiin, että Ylioppilastalon ravintoloitsijaksi 

Helsingissä oli hakenut mm. turkulai-

sen hotelli Phoenixin hovimestari herra 

Törnberg.10 Häntä ei kuitenkaan valittu. 

Seuraavana vuonna Törnberg haki jälleen 

turhaan samaa tehtävää.11 Tällä kertaa 

hänen kerrottiin olevan Maarianhaminan 

kylpylaitoksen hovimestari. Vasta vuonna 

1896 Törnbergin onni kääntyi. Kesäkuun 

alussa hänet valittiin usean hakijan jou - 

5 Sanomia Turusta 25.8.1885; Åbo Underrättelser 25.8.1885.

6 Aura 25.2.1886; Turun Lehti 23.2.1886.

7 Aura 16.3.1886; Åbo Tidning 25.5.1886; Åbo Underrättelser 16.3.1886, 8.4.1886, 13.5.1886.

8 Aura 26.2.1888; Finlands Allmänna Tidning 19.9.1888; Nya Pressen 13.10.1888; Åbo Tidning 27.2.1888, 

17.10.1888.

9 Adresskalender för Helsingfors stad 1889, 168; Folkwännen 16.3.1891; Nya Pressen 7.8.1890.

10 Finland 6.5.1892; Nya Pressen 6.5.1892; Åbo Tidning 6.5.1892; Kahdessa ensin mainitussa häntä kutsu-

taan virheellisesti hotelli Phoenixin ravintoloitsijaksi.

11 Helsingfors Aftonblad 1.9.1893; Hufvudstadsbladet 2.9.1893.

12 Aftonposten 1.6.1896, 21.10.1896; Nya Pressen 2.6.1896; Åland 6.6.1896; Aftonpostenin ja Nya Pressenin 

tiedot Törnbergin aiemmasta urasta ovat osittain virheellisiä.

13 Aftonposten 17.7.1897; Nya Pressen 17.7.1897; Uusi Suometar 24.7.1897.

14 Aftonposten 7.5.1898, 21.5.1898; Hufvudstadsbladet 10.8.1889; Lördagsqvällen 15.10.1898; Nya Pressen 

18.9.1898; Uusi Suometar 18.3.1898.

15 Aftonposten 15.3.1900, 16.3.1900.

16 Nya Pressen 19.6.1900; Päivälehti 26.6.1900; Wiborgsbladet 16.6.1900, 7.10.1900.

17 Adress- och yrkeskalender för Helsingfors jämte förorter 1901, Afd. 2, 65; Hufvudstadsbladet 12.4.1900, 

26.10.1901.

18 Hufvudstadsbladet 16.1.1901.

kosta Helsingin Palokunnantalon ravinto-

loitsijaksi.12 Törnbergin aiemmasta urasta 

mainittiin tässä yhteydessä, että hän oli 

viimeksi työskennellyt Oopperakellarissa, 

mutta aiemmin myös Maarianhaminan 

Kylpyläravintolassa.

Kesällä 1897 Törnberg teki tarjouksen 

Kaivohuoneen ravintolaoikeuksista, mut-

ta sitä ei hyväksytty.13 Seuraavana vuonna 

hän sai kuitenkin Palokunnantalon oheen 

haltuunsa Korkeasaaren (kesä)ravintolan ra-

vintolaoikeudet.14 Vuonna 1900 Törnberg ei 

kuitenkaan enää osallistunut Korkeasaaren 

ravintolaoikeuksien tarjouskilpailuun.15 Sen 

sijaan hän ilmoitti kesäkuussa ottaneensa 

Viipurissa hoitoonsa Hotel Continentalin.16 

Palokunnantalon ravintola Helsingissä pysyi 

silti edelleen Törnbergin hallussa.17

Kahden eri paikkakunnilla sijaitsevan yri-

tyksen hoitaminen ei ilmeisestikään ollut 

helppoa. Tammikuussa 1901 Törnberg il-

moittikin hakevansa hotellin kassanhoitajaa 

Viipuriin.18 Tämä ei ilmeisesti kuitenkaan 

riittänyt ratkaisemaan ongelmia. Viimeinen 
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lehtihaussa löytynyt Törnbergin nimissä 

julkaistu Hotel Continentalin ilmoitus on 

maaliskuun lopulta.19 Silti vielä joulukuus-

sa 1901 viitattiin Törnbergin toimimiseen 

ravintoloitsijana Viipurissa.20  Tarkempaa 

tietoa siitä, milloin hän käytännössä luo-

pui Continentalista, ei lehtihaussa löytynyt. 

Tämä tapahtui kuitenkin viimeistään kesällä 

1902.21

Myös Palokunnantalon ravintola aiheut- 

ti Törnbergille ongelmia, jotka kärjistyi-

vät marraskuussa 1901: ”Poliisikomisarius 

A. Löfvingin ilmiannon johdosta oli tä-

käl. maistraattiin kutsuttu palokunnan-

talon ravintolan johtaja A. Törnberg ja 

hänen apulaisensa nti Rudqvist, jotka 

vaadittiin toimeensa sopimattomina sii-

tä erotettaviksi”.22 Perusteluna oli tarjoilu 

humalaisille siinä määrin, että nämä oli-

vat päätyneet putkaan eivätkä jälkeenpäin 

muistaneet tapahtuneesta mitään. Asiaa 

käsiteltiin useassa maistraatin kokouksessa.23 

Käsittelyn aikana Törnberg ilmoitti etsivänsä 

pätevää hoitajaa Palokunnantalon ravinto-

lalle niiksi ajoiksi, jolloin hän on Viipurissa 

19 Fyren 1901:13 (30.3.1901), 10.

20 Päivälehti 19.12.1901; Uusi Suometar 22.12.1901.

21 Wiborgs Nyheter 7.8.1902 viittaa Törnbergiin Hotel Continentalin entisenä ravintoloitsijana täsmentä-

mättä tätä tarkemmin.

22 Päivälehti 21.11.1901.

23 Hufvudstadsbladet 21.11.1901, 19.12.1901; Päivälehti 5.12.1901, 19.12.1901; Uusi Suometar 5.12.1901, 

19.12.1901, 22.12.1901.

24 Hufvudstadsbladet 12.12.1901.

25 Hufvudstadsbladet 17.3.1902, 27.3.1902.

26 Hufvudstadsbladet 6.8.1902, 17.2.1903.

27 Pesäero oli ennen vuotta 1930 solmittuja avioliittoja koskeva menettely, jossa tuomioistuimen päätöksellä 

lakkautettiin puolisoiden yhteisomistus pesään. Pesään kuulunut omaisuus jaettiin ja kumpikin puoliso sai 

oman osuutensa hallintaansa. Jatkossa puolisot olivat vastuussa vain omista veloistaan. Pesäerotuomion 

jälkeen kumpikin puoliso saattoi vaatia pesänositusta, vaikka puolisot vielä elivät. https://fi.wikipedia.

org/wiki/Pes%C3%A4ero (viitattu 31.1.2021); Käytännössä kyse saattoi konkurssin yhteydessä olla 

myös puolisoiden yhteisen omaisuuden osittaisesta turvaamisesta. Törnbergin velkoihin liittyen katso 

Suomalainen Wirallinen Lehti 2.12.1903, 29.6.1908.

28 Hufvudstadsbladet 27.10.1903, 1.12.1903; Päivälehti 9.10.1903; Suomalainen Wirallinen Lehti 16.11.1903; 

Uusi Suometar 9.10.1903.

hoitamassa toista ravintolaansa.24 Tästä oli 

apua, sillä maistraatin 18.12. antama pää-

tös asiasta oli, ettei Törnbergiä ollut syytä 

erottaa.

Vaikka Helsingin maistraatti ei pitänyt 

Törnbergin erottamista tarpeellisena, laitet-

tiin Palokunnantalon ravintoloitsijan paikka 

joka tapauksessa hakuun maaliskuussa 1902. 

Törnberg ei ilmeisesti ollut hakijoiden jou-

kossa, joskin lehtitietojen mukaan yksi ha-

kijoista ei halunnut nimeään julkaistavaksi.25 

Valituksi tuli ravintoloitsija Carl Söderström 

Helsingistä. Törnberg puolestaan valittiin 

elokuussa Uusmaalaisen osakunnan talon 

(Kasarmikatu 40) ravintoloitsijaksi.26

Vuonna 1903 Törnbergin nimi ei esiin-

tynyt julkisuudessa niinkään ravintoloit-

sijatoimen vuoksi vaan puolison Emilia 

Törnbergin tekemän pesäeroa27 (bo-

skillnad) koskevan anomuksen vuoksi.28 

Erojärjestelyjen jälkimainingeissa Törnberg 

valittiin seuraavana keväänä Reposaaren 

ravintolan (Pori) ravintoloitsijaksi kol-

men vuoden määräajaksi. Sopimus kui-

tenkin raukesi, koska Porin maistraatti ei 
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myöntänyt hänelle anniskeluoikeuksia.29 

Törnberg jatkoi Uusmaalaisen osakunnan 

talon ravintoloitsijana vielä runsaan vuoden 

ajan.30 Kesällä 1905 hänen tilalleen valittiin 

ravintoloitsija Ernst Ax.31

Helmikuussa 1906 kerrottiin Törnbergin 

ostaneen Oulunkylän pensionaatin Hel-

singin maalaiskunnasta.32 Heinäkuussa 

hän avasi pensionaatin tiloissa Oulunkylän 

Seurahuoneen.33 Hänen kautensa Oulun-

kylässä jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä Adolf 

Törngren kuoli huhtikuussa 1907 vain 49 

vuoden ikäisenä.34 Oulunkylän pensio-

naatti ja Seurahuone siirtyivät puolison 

Emilia Törnbergin haltuun.35 Adolf Fredrik 

Törnbergin uran ajallinen kaksijakoisuus se-

littää todennäköisesti sen, että kuvien 4 ja 5 

poletit ovat selvästi eri tyyppiä.

Ravintoloitsija T. Waltoselta tunnetaan 

kuparinen 5 [pennin] (kuva 6) sekä lisäksi 

messinkinen 25 [pennin] poletti (kuva 7). 

Vaikka kyseisiä poletteja tunnetaan joitakin 

kappaleita, on niiden valmistuttaja jäänyt 

arvoitukseksi. Tehdyssä lehtihaussa vuosilta 

1880–1920 löytyi vain muutama ravintoloit-

sija T. Waltoseen liittyvä viittaus, eikä niiden 

perusteella ole ollut mahdollista selvittää 

hänen henkilöllisyyttään luotettavasti.

29 Björneborgs Tidning 23.4.1904, 11.6.1904; Helsingfors-Posten 10.5.1904; Kansalainen 22.4.1904, 27.5.1904; 

Satakunta 14.4.1904, 23.4.1904, 28.5.1904.

30 Hufvudstadsbladet 26.5.1904, 27.5.1904, 17.9.1904, 11.1.1905.

31 Hufvudstadsbladet 2.7.1905; Vuori 2010a.

32 Hufvudstadsbladet 18.2.1906; Nya Pressen 18.2.1902.

33  Helsingin Sanomat 10.7.1906; Hufvudstadsbladet 26.6.1906, 2.7.1906, 4.7.1906, 28.7.1906; Uusi Suometar 

7.7.1907; Veckobladet 23.5.1906.

34  Hufvudstadsbladet 22.4.1907, 24.4.1907, 28.4.1907, 7.5.1907.

35  Hufvudstadsbladet 2.6.1907, 8.6.1907, 20.10.1907, 5.10.1908; Nya Pressen 16.5.1908; Veckobladet 8.5.1907.

36  Adressbok och yrkeskalender för Helsingfors 1895, Adressafdelning, 11.

37  Aftonposten 24.8.1895; Uusi Suometar 24.8.1895.

38  Hufvudstadsbladet 24.8.1895; Uusi Suometar 24.8.1895.

Varhaisin tieto ravintoloitsija T. Waltosesta 

löytyy vuodelta 1895. Helsingin osoite-

kalenterissa hänet nimetään tuolloin Arkadian 

teatterin (Suomalainen teatteri) ravintoloitsi-

jaksi.36 Elokuussa sanomalehdissä kerrotaan, 

että ravintola avataan 25.8. ja sen ”isäntä on 

nyt hra T. Waltonen”.37 Ravintolan avaamista 

koskevissa lehti-ilmoituksissa on allekirjoi-

tuksena myös yksiselitteisesti T. Waltonen.38 

Silti Porissa ilmestynyt Satakunta kertoo ra-

vintolan isännän olevan herra J. Waltosen 

Kuva 7. T.WALTONEN 25. Samanlaiset puolet. 

Messinkiä, 22 mm, 4,7 g.

Kuva 6. T.WALTONEN 5. Samanlaiset puolet.  

Kuparia, 27 mm, 7,0 g.
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Porista.39 Vastaavasti myös lokakuun alus-

sa Suomalaiselle teatterille myönnetyssä  

anniskeluluvassa ravintoloitsijan nimeksi  

annetaan J. W. Waltonen.40

Arkadian teatterin ravintolan tilanne 

vuonna 1895 oli kokonaisuudessaan var-

sin monimutkainen. Ravintolasta 24 vuot-

ta vastannut Gustaf Hagström oli kuollut 

edellisen vuoden marraskuussa, minkä jäl-

keen ravintolaa tarjottiin lehti-ilmoituksilla 

vuokrattavaksi.41 Valituksi tuli Suomalaisen 

Klubin ravintoloitsija John Lundin, mutta 

anniskeluoikeudet Arkadian teatterin ra-

vintolaan hän sai vain sillä ehdolla, että 

nimeää jompaankumpaan ravintoloistaan 

vastaavan hoitajan.42 On siis mahdollista, 

että T. Waltonen toimi kyseisen ravintolan 

hoitajana. Tätä puoltaa se, että samaisessa 

osoitekalenterissa, missä T. Waltonen on 

merkitty Arkadian teatterin ravintoloitsi-

jaksi, on Lundin merkitty sen omistajaksi.43 

Marraskuun alussa 1895 Lundin kuitenkin 

hakeutui konkurssiin.44 Kuten edellä on 

kerrottu, oli Arkadian anniskeluoikeudet jo 

lokakuussa myönnetty Lundinin sijaan ra-

vintoloitsija J. W. Waltoselle. Virallisesti J. 

Waltonen muutti Porista Helsinkiin kuiten-

kin vasta kesällä 1896.45

39  Satakunta 27.8.1895.

40  Hufvudstadsbladet 6.10.1895; Nya Pressen 5.10.1895; Uusi Suometar 5.10.1895.

41  Helsingfors Aftonblad 16.11.1894; Hufvudstadsbladet 22.11.1894.

42  Helsingfors Aftonblad 4.12.1894; Hufvudstadsbladet 16.1.1895.

43  Adressbok och yrkeskalender för Helsingfors 1895, Adressafdelning, 90.

44  Uusi Suometar 5.11.1895.

45  Satakunta 15.8.1896.

46  Adressbok och yrkeskalender för Helsingfors 1895, Adressafdelning, 10; Päivälehti 14.9.1897, 15.6.1898; 

Uusi Suometar 18.5.1898, 17.7.1898, 30.7.1898.

47  Hangö 10.6.1897; Hufvudstadsbladet 22.3.1897; Nya Pressen 16.3.1897.

48  Hangö 26.5.1898.

49  Päivälehti 20.7.1898.

50  Savo-Karjala 19.9.1898; Uusi Savo 10.11.1898, 16.12.1898, 31.5.1899.

51  Savonlinna 6.5.1899, 31.8.1899.

52  Savonlinna 29.8.1899, 26.4.1900; Uusi Savo 28.11.1899, 8.5.1900, 16.8.1900

Arkadian teatterin ravintola pysyi ra-

vintoloitsija Johan (John, Juho) Walfrid 

Waltosen (1863–1934) hallussa vuoteen 

1898, jolloin oikeudet siirtyivät ravintoloit-

sija Alexander Laineelle.46 Waltonen puo-

lestaan oli jo kylpyläkaudesta 1897 alkaen 

saanut haltuunsa hotelli Bellevuen ravin-

tolan Hangossa.47 Hän jatkoi siellä myös  

kesän 1898 ajan.48

Seuraavan kerran ravintoloitsija T. Walto-

sen nimi tulee esille, kun nimimerkki A. Kpn 

kertoo Päivälehdessä heinäkuussa 1898 jul-

kaistussa kirjoituksessa, että Olavin kylpy-

laitoksen Kasinon ravintolaa Savonlinnassa 

pitää kuluvana kesänä ravintoloitsija T. 

Valtonen Helsingistä.49 Muuta mainintaa 

T. Waltosesta ei kyseiseltä vuodelta löydy. 

Sen sijaan syyskuussa 1898 lehdissä ker-

rotaan, että ravintoloitsija J. W. Waltonen 

Hangosta siirtyy Kuopioon hoitamaan 

Teaatterihuoneen ravintolaa.50 Lisäksi kesältä 

1899 löytyy tieto, että Olavin kylpylaitoksen 

ravintoloitsijaksi on valittu herra Waltonen.51 

Ravintoloitsija J. W. Waltonen joutui kuiten-

kin jo elokuussa 1899 jättämään konkurssi-

hakemuksen Kuopion raastuvanoikeuteen.52

Yhdistävä tekijä edellä esitetyissä ta-

pauksissa on ravintoloitsija J. W. Waltonen. 
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Porilaisen kauppias Johan Waltosen ura ra-

vintoloitsijana alkoi vuonna 1890, kun hän 

sai haltuunsa Porin kaupungin omistaman 

Reposaaren Hotellin ravintolaoikeudet.53 

Tätä ennen hän oli toiminut kauppiaana 

Porissa (ainakin osittain Reposaarella) suun-

nilleen vuodesta 1885 alkaen.54 Tässä yhtey-

dessä on merkillepantavaa, että syksyllä 1886 

ja 1887 julkaistiin joitakin lehti-ilmoituksia, 

joissa T. Waltonen tarjosi Reposaarella ostet-

tavaksi Petroleumi-öljyä/wuoriöljyä kannuit-

tain [käytettäväksi öljylampuissa].55

Johan Waltonen jatkoi Reposaaren 

Hotellin ravintoloitsijana tammikuuhun 1894 

asti, jolloin hän jätti konkurssihakemuksen.56 

Konkurssihakemuksen yhteydessä puoliso 

Tekla Waltonen (1862–1898) anoi pesäeroa 

[taloutensa turvaamiseksi].57 Johan Walto-

sen konkurssin käsittely kesti aina vuoteen  

1896 asti.58

Edellä esitetystä syntyy vaikutelma, että 

ravintoloitsija T. Waltonen olisi ollut lähei-

sessä suhteessa Johan Waltoseen. Hänen 

lähipiiristään ei kuitenkaan puolison Tekla 

Waltosen lisäksi löydy ketään muuta, jo-

hon etunimen alkukirjain T sopisi.59 On 

siis mahdollista, että Tekla Waltonen olisi 

53 Lounas 11.11.1890, 16.12.1890; Westra Finland 25.10.1890, 12.11.1890, 17.12.1890.

54 Lounas 2.5.1890; Satakunta 10.1.1885, 25.1.1888, 1.5.1890.

55 Satakunta 11.9.1886, 15.9.1886, 14.9.1887; Johan Waltonen oli tuohon aikaan mahdollisesti suorittamas-

sa asevelvollisuuttaan, katso Björneborgs Tidning 17.1.1885; Satakunta 10.1.1885; https://fi.wikipedia.

org/wiki/Suomen_asevelvollisuuden_historia (viitattu 17.2.2021).

56 Björneborgs Tidning 10.4.1894, 1.5.1894; Porilainen 26.1.1894.

57 Suomalainen Wirallinen Lehti 2.3.1894.

58 Björneborgs Tidning 12.2.1896.

59 https://www.geni.com/people/Johan-Walfrid-Wrangen-Waltonen/6000000087107699212 (viitattu 

3.2.2021); https://gw.geneanet.org/rafaelo?lang=en&p=johan+walfrid&n=waltonen (viitattu 3.2.2021).

60 Björneborgs Tidning 12.2.1895, 26.2.1895, 1.3.1895; Satakunta 2.3.1895.

61 Björneborgs Tidning 5.1.1899; Päivälehti 21.12.1898; Uusi Savo 17.12.1898; Uusi Suometar 14.12.1898.

62 Dagligt Allehanda 18.7.1901; Hufvudstadsbladet 31.5.1903; Kauppalehti 28.5.1902;Päivälehti 22.10.1901, 

30.5.1902, 22.4.1904, 29.4.1904; Savonlinna 29.8.1899, 26.4.1900; Uusi Suometar 22.4.1904, 6.1.1905.

63 Finlandia Vuosikirja Årsbok 1920–21, 246–247; Helsingin Sanomat 9.3.1919; Hufvudstadsbladet 

27.2.1919; Karjala 26.2.1919; Keski-Savo 1.3.1919.

toiminut miehensä puolesta. Se, että joissa-

kin lehtitiedoissa käytetään nimitystä herra 

T. Waltonen, saattaa johtua stereotyyppises-

tä olettamuksesta tilanteessa, jossa uuden 

vieraspaikkakuntalaisen ravintoloitsijan etu-

nimestä on ollut tiedossa vain alkukirjain. 

Mitään varmuutta tässä esitetystä tulkinnasta 

ei kuitenkaan ole. Se kuitenkin tiedetään, 

että miehensä konkurssin jälkeen Tekla 

Waltonen anoi helmikuussa 1895 lupaa ava-

ta omissa nimissään Porissa majoitusliikkeen 

rautatiematkustajille.60 Porin kaupunginval-

tuusto ei kuitenkaan hyväksynyt anomusta.

Tekla Waltonen kuoli joulukuussa 1898 

vain 36 vuoden ikäisenä.61 Tehdyssä lehti-

haussa ei enää tämän jälkeen löytynyt mai-

nintoja ravintoloitsija T. Waltosesta. Johan 

Waltosen varojen puutteessa rauenneiden 

konkurssien sävyttämä ura ravintoloitsijana 

sen sijaan jatkui vielä suunnilleen vuoteen 

1904 asti.62 Tämän jälkeenkin hän ilmeisesti 

ainakin osittain työskenteli ravintola-alalla, 

mutta tiedot tästä ovat niukkoja. Tiedetään 

kuitenkin, että vuonna 1919 John Waltosella 

oli vajaan puolen vuoden ajan hallussaan 

hotelli Finlandia Punkaharjulla.63 Vuonna 

1921 puolestaan tuomittiin helsinkiläisen 
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ravintola Royalin kassanhoitaja Johan 

Walfrid Waltonen osallisuudesta kieltolaki-

rikkomukseen 500 markan sakkoon tai 60 

vuorokauden vankeuteen, minkä tuomion 

Turun hovioikeus vahvisti.64 Parissa sano-

malehdessä, jossa kerrottiin Johan Walfrid 

Waltosen kuolemasta vuonna 1934, on hänet 

kuitenkin varsin ylimalkaisesti nimetty liike-

mieheksi (affärsman) eikä ravintoloitsijaksi.65

Erikoisena voi pitää sitä, että huolimatta 

suhteellisen pitkästä urasta ravintola-alalla, 

ei Johan Waltoselta tunneta omia tarjoilupo-

letteja. Todennäköisesti hänellä on kuitenkin 

ollut sellaisia käytössään. On mahdollista, 

että niitä ei yksinkertaisesti ole säilynyt, 

tai sitten niitä ei vain ole osattu yhdistää  

häneen.

Tässä artikkelissa on esitelty joitakin vä-

hemmän tunnettuja Helsingissä toimineita 

ravintoloitsijoita sekä heidän käyttämiään 

tarjoilupoletteja.  Yhteistä näille poleteille 

on, että niitä on säilynyt vain joitakin harvoja 

kappaleita ja nekin lähinnä alhaisia nimel-

lisarvoja. Poleteissa on myös pääsääntöisesti 

ravintoloitsijan oma eikä ravintolan nimi. 

Tämä liittynee toistuviin paikanvaihdoksiin. 

      Etenkin ne ravintoloitsijat, joilla ei ollut 

omistuksessaan omaa ravintolaa, vaan jotka 

toimivat ravintolaoikeuksien vuokraajina, 

siirtyivät usein jopa paikkakunnalta toisel-

le sen mukaan, mistä he kulloinkin onnis-

tuivat saamaan ravintolaoikeudet itselleen. 

Toisaalta oman ravintolan kohdalla ongel-

mia saattoivat aiheuttaa sen luokan alenta-

minen ja siihen liittyen anniskeluoikeuksien 

rajoittaminen tai jopa epääminen kokonaan. 

Tämä ongelma pyrittiin usein ratkaisemaan 

avaamalla uusi ravintola toisessa osoittees-

sa. Tässä artikkelissa esitellyt ravintoloitsi-

jat ovatkin tyypillisesti vastanneet uransa 

64 Suomen Sosiaalidemokraatti 4.3.1921; Uusi Suomi 3.3.1921.

65 Hufvudstadsbladet 16.3.1934; Svenska Pressen 15.3.1934.

aikana usean eri ravintolan toiminnasta 

ja toisinaan heidän uransa on ollut myös  

hyvin rikkonainen.
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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 20.11.2021 on toimitettava huutokaupanhoitajalle 
18.10.2021 mennessä. 
Objekten till följande auktion den 20 November 2021 bör inlämnas till auktionsförrättaren senast 
den 18 October 2021. 
Objects intended to be sold at the following auction the 20th of November 2021 should be 
commissioned by the 18th of October 2021.    



Huutokaupan 419 tulokset • Uppnådda priser auktion 419 • Auction 419 results



















УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ ФИНЛЯНДСКОГО НУМИЗМАТИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА  
 
(Утверждены правлением 13.8.2020) 
 
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.  
 
1. 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.  
 
2. 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.  
 
3. 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.  
 
4. Подача предложений 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.  
 
5. Подача предложений 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 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.  
 
6. Осуществление 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.  
 
7. Принятие ставок 
 
ФНО оставляет за собой право принимать или отменять ставки в случае сомнении любого 
нечестного действия. После аукциона ФНО подтверждает ставки и оставляет за собой право не 
подтверждать ставки от неизвестных нами лиц. 
 
8. Удлинение срока предложенного времени 
 
У ФНО есть право продлить срок аукциона в случае непредвиденных обстоятепьств. 
  
9. 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)  
 
10. 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. 
 
11. 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.  
 



12. 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.  
 
13. Информация в перечне лотов  
 
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.  
 
14. Рекламации 
  
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. 
 
15. Непроданные лоты  
 
Непроданные лоты можно выкупить непосредственно после аукциона, выплатив минимальную цену и 
аукционный сбор.  
 
16. Право на использование фотографий  
 
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 собой.  
 
17. Урегулирование споров  
 
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.  
 
Если с точки зрения различных языковых переводов настоящих Условий имеются сомнения в том, 
что именно имеется в виду, финская версия имеет преимущественную силу.  

























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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