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INC:n 16. kongressi järjestettiin syyskuussa Varsovassa. 
Kongressin virallisen mitalin on muotoillut Robert Kotowicz. 
Mitalin etusivulla on kongressin tunnuksen lisäksi valikoima 
puolalaisia rahoja sekä Varsovan kuninkaallinen linna, 
takasivulla puolestaan Sigismund III Vaasan lyöttämä 100 
dukaatin raha vuodelta 1621. Sigismund hallitsi Puolaa 
1587–1632 ja oli vuosina 1592–1599 myös Ruotsin hallitsija. 
Kongressista enemmän s. 70–71. Kuva https://inc2022.pl/
congress_medal/.
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Suomen Numismaattisen Yhdistyksen syyskokous 2022

Työjärjestys
Torstai 1.12.2022 kello 18:00

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin valinta
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
6. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja vuosiksi 2023–2024
7. Valitaan kolme hallituksen jäsentä vuosiksi 2023–2024
8. Valitaan hallituksen varajäsen vuosiksi 2023–2024
9. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja heille varamiehet
10. Määrätään jäsenmaksut vuodelle 2023
11. Vahvistetaan vuoden 2023 talousarvio
12. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2023
13. Päätetään kirjeenvaihtajajäsenen kutsumisesta
14. Muut asiat
15. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Seuraava numero

Lehden seuraava numero ilmestyy helmikuus-
sa 2023. Siihen tarkoitettu aineisto pyydetään 
lähettämään Outi Järviselle tammikuun alussa 
(viimeistään 8.1.) mieluiten sähköpostilla outi.
jarvinen(a)snynumis.fi.
Teksti, painokelpoiset kuvat sekä taulukot pyy-
detään lähettämään erillisinä tiedostoina niin, että 
niiden paikat on merkitty tekstiin. Kirjoittajien 
toivotaan samalla ilmoittavan, mikäli kirjoitusta ei 
saa myöhemmin julkaista sähköisessä muodossa 
yhdistyksen internetsivuilla.

Seuraa Suomen  
Numismaattista  
Yhdistystä sosiaalisessa 
mediassa!

SNY:llä on käyttäjätilit Face-
bookissa ja Instagramissa. 
Niitä seuraamalla saat hel-
posti tietoa ajankohtaisista 
asioista. Yhdistyksen Youtube-
kanavalla ovat puolestaan 
nähtävissä mm. aiemmat webi-
naarit.
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Kansainvälinen numismaattinen kongressi 
Varsovassa
Tuukka Talvio

Kansainvälisen numismaattisen neuvos-
ton (INC) järjestämä XVI numismaattinen 
kongressi pidettiin 11.–16. syyskuuta 2022 
Varsovassa. Käytännön järjestelyistä vastasi 
Varsovan yliopiston arkeologian laitos. 
Kongresseja pidetään normaalisti kuuden 
vuoden välein, mutta nyt väliaika oli pan-
demian takia venynyt seitsemäksi vuodeksi. 
Seuraava kongressi aiotaan kuitenkin jär-
jestää alkuperäisen aikataulun mukaisesti 
vuonna 2027.

Osallistuttuani näihin kongresseihin 
Suomen kansallismuseon edustajana vuo-
desta 1979 alkaen edustin nyt Suomen 
Numismaattista Yhdistystä. Kansallismuseon 
edustaja oli intendentti Frida Ehrnsten. 

Kongressiin saattoi ensimmäistä kertaa osal-
listua myös etänä. Olimme ainoat suomalai-
set paikan päällä, kahden ulkosuomalaisen 
lisäksi. He olivat kirjeenvaihtajajäsenem-
me Elina Screen Oxfordista sekä Turun yli-
opiston tohtorikoulutettava Eeva Jonsson 
Tukholmasta. Toinenkin kirjeenvaihtajajä-
sen, Ivar Leimus Tallinnasta, osallistui kon-
gressiin. Hänen esitelmänsä aiheena oli 
Riian kaupungin varhaisin rahanlyönti.

Poster-esityksen välityksellä mukana 
olivat myös Eljas Oksanen Helsingin yli-
opistosta sekä Heikki Rantala ja Eero 
Hyvönen Aalto-yliopistosta. Heidän yh-
teisen esityksensä aiheena oli Diginuma: 
digital solutions for European numismatic 

Kuva 1. Varsovan yliopiston portti Krakowskie-kadulla. Kuva: Wikipedia.
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heritage. Samaan aiheeseen liittyi Oksasen, 
Ehrnstenin ja Rantalan esitelmä From closed 
catalogues into linked open numismatic 
data in Finland, jonka Frida luki tätä ai-
hepiiriä käsitelleessä sessiossa. Hänellä oli 
Pohjoismaiden keskiajan sessiossa myös 
oma esitelmä: Coins and the colonisation 
of Eastern lands – monetisation on the pe-
riphery of Europe.

Elina Screen johti puhetta järjestämässään 
keskiajan rahojen julkaisemista käsittelevässä 
pyöreän pöydän keskustelussa sekä eräässä 
toisessakin keskiajan numismatiikan ses-
siossa. Eeva Jonssonin esitelmän aiheena 
olivat viikinkiajan pohjoismaisissa löydöissä 
tavatut saksalaisten rahojen nelikulmaisille 
aihioille lyödyt jäljitelmät. 

INC:n yleiskokouksessa esillä oli ajan-
kohtaisten raporttien ohella kysymys jäsen - 

maksun mahdollisesta korottamisesta sekä 
eräistä muista jäsenyyttä koskevista asiois-
ta. Lopulliset päätökset jäivät kuitenkin uu-
delle johtokunnalle. Johtokunnan jäsenet 
valitaan joka kongressin yhteydessä uudel-
leen. Käytännössä he yleensä ovat mukana 
kaksi kuusivuotiskautta. Yhdeksästä jäsenes-
tä kaksi on ennalta määrättyjä: meneillään 
olevan sekä seuraavan kongressin järjestä-
jä – edellisen järjestäjän tarkoitus on toimia 
seuraajaansa tukena.

INC:n uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 
Ute Wartenberg, tunnettu saksalais-amerik-
kalainen Kreikan rahojen tutkija ja American 
Numismatic Societyn entinen toimitusjoh-
taja, joka oli jo ollut johtokunnassa yhden 
kauden. Muutkin vanhat jäsenet valittiin uu-
delleen, heidän mukanaan Ruotsin rahakam-
mion johtaja Cecilia von Heijne. Kokonaan 
uusina jäseninä aloittivat Frédérique Duyrat 
Ranskan kansalliskirjastosta, Haim Gitler 
Israelin museosta Jerusalemista sekä ”viran 
puolesta” mukana oleva seuraavan kongres-
sin järjestäjä Fleur Kemmers Frankfurtin yli-
opistosta. 

Kongressien ohjelmaan kuuluu myös 
INC:n kunniajäsenten kutsuminen. Tällä 
kertaa kaksi heistä oli pohjoismaisia, mo-
lemmat SNY:n kirjeenvaihtajajäseniä: profes-
sori emeritus Kenneth Jonsson Tukholmasta 
sekä allekirjoittanut. 

Olen kerran aiemmin osallistunut nu-
mismaattiseen kokoukseen Frankfurtissa 
(ICOMON 2006), ja siitä jäi varsin miellyttävä 
muisto. Toivon siksi jaksavani olla mukana 
vielä 2027. Myös tämä kongressi Varsovassa 
oli mielestäni hyvin onnistunut, kiitos siitä 
professori Aleksander Burschelle ja hänen 
työtovereilleen.  

Kuva 2. Kongressin kunniaksi julkaistiin 50 zlo-
tyn juhlaraha. Sen etusivulle on kuvattu tunnettu 
puolalainen numismaatikko ja historioitsija Joa-
chim Lelewel (1786–1861), joka vietti viimeiset 
30 vuotta elämästään maanpaossa Pariisissa ja 
Brysselissä. 
 Kookkaan hopearahan (50 mm, 93,3 g) on 
muotoillut Dominika Karpi ska-Kopiec. Kongres-
sin järjestäjät palkitsivat rahalla työhön osallistu-
neita. Kuva kirjoittajan.
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THE FINNISH NUMISMATIC JOURNAL

In this issue:

– Tuukka Talvio: Report from the INC congress 2022

– Antti Vuori: Electricity tokens used in Rovaniemi district

– Jukka Konttinen: Collecting Euro coins

Keräilijän opas 2023 on ilmestynyt

Suomalaisen numismatiikan laajalevikki-
sin julkaisu Keräilijän opas on edennyt 
jo 13. painokseensa. Se on Suomen pit-
käikäisin säännöllisesti ilmestyvä raha-
luettelo- ja hinnasto. Opas on jokaisen 
suomalaisista rahoista ja numismatiikasta 
kiinnostuneen perusteos, ja se auttaa ra-
hojen tunnistamisessa sekä niiden arvon 
ymmärtämisessä. 

Uudessa painoksessa on 225 sivua, ja 
siihen on sisällytetty yli 2 000 metalli-
rahan ja setelin hintatiedot eri kuntoluo-
kissa. Vanhimmat rahat ovat 1400-luvulla 
lyödyt Turun rahat ja uusimmat vuonna 
2022 lyödyt eurorahat.

Kolmattatoista painosta on uusittu mer-
kittävästi, ja siinä on otettu huomioon uu-
sin numismaattinen tutkimus. Luettelossa 
on pyritty aiempaa tarkempaan muunnos-
ten eli varianttien luokitteluun. Euro- ja 
seteliosioita on parannettu. Luettelossa 
käytetään toimialan standardiksi muo-
dostunutta yksilöivää SNY-numerointia 
kaikille rahoille ja varianteille. Sen 
avulla rahojen yksilöivä tunnistami-
nen vaikkapa huutokauppaluetteloista 
on helppoa. Oppaan alkuteksteissä on 
ennen varsinaista luettelo-osaa esitetty 
lyhyesti perustietoja mm. rahojen kunto-
luokituksesta, säilytyksestä sekä rahojen 
keräilystä yleensä. 

Opas on jaettu kaikille jäsenmaksunsa 
vuonna 2022 maksaneille yhdistyksen jä-
senille ilmaisena jäsenetuna. Luetteloa on 
myös saatavilla kaikilta hyvin varustelluil-
ta numismatiikan jälleenmyyjiltä.

Opasta valmistellut työryhmä on ollut 
laaja ja siinä on ollut mukana Suomen 
johtavia numismatiikan osaajia katta-
vasti koko laajalta numismatiikan ken-
tältä. Työryhmää on vetänyt Marko 
Manninen (marko.manninen@snynumis.
fi). Luetteloon liittyvä palaute ja kehitys-
ehdotukset kannattaa lähettää suoraan 
Markolle.

Yhdistys kiittää kaikkia luettelon te-
koon osallistuneita – toivottavasti luette-
losta on paljon iloa jäsenille!

N U M I S M A AT T I N E N
A I K A K A U S L E H T I

FINSK NUMISMATISK TIDSKRIFT

KERÄILIJÄN OPAS 2023

Syyskuu 2022

Suomen laajin ja kattavin rahaluettelo. Kuvat ja tekstit  
ajankohtaistettu ja sisältö uudistettu.

Suomalaiset metallirahat:  
Turun rahat, markat ja eurot (1410–1558 & 1864–2022).

Suomalaiset setelit:  
Faanejelmit, ruplat, markat ja eurot (1790–2002).
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Rovaniemen kauppalan sähköpoletit

Antti Vuori

1 Vuori 2021: H6.
2 Kaiku 28.6.1928; Pohjan Voima 4.7.1928; Pohjolan Sanomat 28.6.1928.
3 Lapin Kansa 5.1.1929; Perä-Pohja 5.9.1929; Rovaniemi 5.9.1929.
4 Liitto 12.12.1914; Perä-Pohjolainen 13.9.1913; Uusi Suometar 18.9.1913; Enbuske et al. 1997: 245; Jylhä 

& Torkko 2014: 15–20, 158.
5 Enbuske et al. 1997: 245; Jylhä & Torkko 2014: 22–24, 158.
6 Kaiku 31.5.1928; Perä-Pohja 30.5.1928; Suomen Virallinen Lehti 28.12.1928, 31.12.1928, 2.1.1929.
7 Perä-Pohja 3.8.1929; Jylhä & Torkko 2014: 29.

Suomesta tunnetaan runsaasti sellaisia hy-
vinkin yleisiä poletteja, joiden käytöstä ei 
nykyään tiedetä juuri mitään. Epäselvää on, 
milloin ja miten niitä on käytetty, ja mik-
si aikanaan on yli päätänsä päädytty käyt-
tämään poletteja. Eräs esimerkki tällaisista 
poleteista ovat Rovaniemen kauppalan säh-
köpoletit (kuva 1).1 Poletin takasivun teks-
tin ”PERUSMAKSUJEN TAPAHDUTTUA 5 
kWh” perusteella voidaan toki päätellä, että 
niillä olisi katettu sähkölaskun kulutuksesta 
riippuva osuus. Tässä artikkelissa pyritään 
valottamaan kyseisten sähköpolettien taus-
taa pääosin niiden käyttöaikana sanoma- ja 
aikakauslehdissä julkaistujen tietojen pe-
rusteella.

Rovaniemen kauppalan perustamisesta 
vuoden 1929 alusta lukien päätettiin val-
tioneuvoston istunnossa kesäkuussa 1928.2 
Käytännössä tämä tarkoitti lähinnä kir-
konkylän alueen erottamista Rovaniemen 
kunnasta omaksi erilliseksi kunnakseen. 
Perustamispäätöksen yhteydessä vahvis-
tettiin myös muodostettavien Rovaniemen 

kauppalan ja maalaiskunnan väliset talou-
delliset jakoperusteet.

Sähkön jakelu ja saatavuus Rovaniemen 
kunnan alueella oli kirkonkylä mukaan luki-
en vielä kauppalaa perustettaessa varsin va-
javaista.3 Vuonna 1913 oli toki jo perustettu 
yksityinen Rovaniemen Sähkö Oy, joka toi-
mitti sähköä kirkonkylän alueen valaisemi-
seksi.4 Lisäksi vuonna 1919 oli Rovaniemellä 
perustettu Pitkäniemen Saha- ja Sähkö Oy 
niminen yhtiö, jonka omistajat onnistuivat 
jo samaisen vuoden aikana hankkimaan 
osake-enemmistön Rovaniemen Sähkö 
Oy:ssä.5  Sen turvin he ajoivat läpi päätök-
sen Rovaniemen Sähkö Oy:n sulauttamisesta 
Pitkäniemen Saha- ja Sähkö Oy:n.

Muodollisesti Rovaniemen Sähkö Oy:n 
toiminta päättyi kuitenkin toiminimen pur-
kamiseen vasta vuoden 1928 lopussa.6 
Pitkäniemen Saha- ja Sähkö Oy jatkoi säh-
kön toimittamista Rovaniemen kauppalalle, 
mutta maalaiskunnan puolella sähköä saa-
tiin vain Saarenkylässä olevasta pienestä 
sähkölaitoksesta.7 
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Vuonna 1922 oli perustettu myös Rova -
niemen Vesivoima Oy. Sen tarkoituksena oli 
rakentaa Raudanjoen Vaattunki könkääseen 
voimalaitos, josta koko Rova  niemen kunta 
saisi sähkövoiman ja valaistuksen.8 Kunta 
omisti kyseisen yhtiön osakkeista yli puo-
let. Vesivoima Oy päätettiin kuitenkin pur-
kaa vuoden 1927 lopulla. Syynä oli se, että 
yhtiölle ei saatu kerättyä riittävässä mää-
rin pääomaa voimalaitoksen rakentamisek-
si.9 Purkamisen keskeneräisyydestä johtuen 
jaettiin Rovaniemen kunnan omistamat 
Vesivoima Oy:n osakkeet kauppalaa perus-
tettaessa tasan uuden kauppalan ja maalais-
kunnan kesken.10

Sähkökysymyksen ratkaiseminen oli siis 
yksi vastaperustetun Rovaniemen kauppalan 
keskeisistä ja kiireellisesti ratkaistavista kysy-
myksistä.11 Esillä oli mm. kauppalan ja maa-
laiskunnan yhteinen Vaattunkikönkääseen 
rakennettava voimalaitos, josta oli jo aiem-
min kerran luovuttu.12 Samoin esitettiin säh-
kön ostamista Kemin Sähkö Oy:ltä.13 Tässä 
yhteydessä nostettiin myös esille, että kaup-
palan olisi otettava sähkön jakelu itselleen 
riippumatta siitä, tuottaako kauppala itse 
sähkön vai ostetaanko se. Eri vaihtoehtojen 
arvioimiseksi päätettiin sähkökysymystä sel-
vittämään palkata riippumaton asiantuntija.

8 Kauppalehti 24.11.1927, 27.12.1927; Perä-Pohja 22.11.1927; Enbuske et al. 1997: 245; Jylhä & Torkko 
2014: 28.

9 Kauppalehti 9.9.1927.
10 Pohjan Voima 4.7.1928; Pohjolan Sanomat 28.6.1928.
11 Enbuske et al. 1997: 246; Jylhä & Torkko 2014: 30–31.
12 Perä-Pohja 3.8.1929.
13 Lapin Kansa 5.9.1929; Perä-Pohja 5.9.1929; Rovaniemi 5.9.1929.
14 Lapin Kansa 25.2.1930, 6.3.1930; Jylhä & Torkko 2014: 31.
15 Lapin Kansa 26.4.1930; Rovaniemi 26.4.1930, 29.4.1930, 27.5.1930.
16 Lapin Kansa 11.3.1930, 10.4.1930; Perä-Pohja 13.3.1930; Rovaniemi 11.3.1930; Vaasa 12.3.1930; Jylhä 

& Torkko 2014: 30.
17 Lapin Kansa 26.4.1930; Rovaniemi 24.4.1930, 5.6.1930.
18 Lapin Kansa 21.6.1930; Rovaniemi 21.6.1930; Enbuske et al. 1997:246; Jylhä & Torkko 2014: 32–33, 159.
19 Rovaniemi 10.3.1931; Kaario 1932b; Jylhä & Torkko 2014: 33, 35, 38–40, 159.

Helmikuussa 1930 jätettiin Rovaniemen 
kauppalanhallitukselle asiantuntijaselvityk-
set, jotka tarjosivat neljä eri perusvaihto-
ehtoa sähkökysymyksen ratkaisemiseksi.14 
Parhaan vaihtoehdon valitseminen vaati 
sekä useita valtuuston kokouksia että erilli-
sen työryhmän asettamisen.15 Asian käsitte-
lyä hämmensi osaltaan myös Pitkäniemen 
Saha- ja Sähkö Oy:n rooli Rovaniemen kaup-
palan sähkötoimituksissa. Kyseisen yhtiön 
osakkeenomistajat päättivät nimittäin maa-
liskuussa 1930 myydä toiminimen koko-
naisuudessaan johtaja Gustaf Fellmanille ja 
kauppias Robert Saastamoiselle.16 Heidän 
aikomuksenaan arveltiin olevan lähitulevai-
suudessa uusia yhtiölle kuuluva sähkölaitos 
kokonaisuudessaan.

Kauppalan neuvottelut sähkön ostami-
sesta Pitkäniemen Saha Oy:ksi nimetyltä 
Fellmanin ja Saastamoisen yhtiöltä jäivät kui-
tenkin tuloksettomiksi johtuen mm. vaadi-
tusta korkeasta sähkön toimitushinnasta.17 
Siksi kesäkuussa 1930 valtuusto teki vihdoin 
päätöksen oman kunnallisen sähkölaitoksen 
perustamisesta Rovaniemelle.18 Sen tarvitse-
man linjaverkoston kauppala sai kuitenkin 
ostettua Pitkäniemen Saha Oy:ltä.19

Uuden sähkölaitoksen toiminnan käynnis-
tyessä oli tariffikysymys yksi ratkaistavista 
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asioista. Pitkäniemen Saha Oy oli veloitta-
nut sähköstä pelkästään mittaukseen perus-
tuvaa kulutuksen mukaista hintaa.20 Se oli 
kuitenkin toimittanut 2x220 voltin tasavirtaa, 
mitä 1930-luvun alussa pidettiin jo teknisesti 
vanhentuneena.21 Siksi kauppalan sähkölai-
tos rakennettiin toimittamaan 380/220 voltin 
vaihtovirtaa. Tämä merkitsi sitä, että kaikki 
sähkömittarit oli vaihdettava, mikä antoi sa-
malla myös mahdollisuuden laskutusperus-
teiden muuttamiseen.22

Ratkaisua haettaessa nostettiin esille, että 
vuotuisen mittauksen ja kirjanpidon aiheut-
tamia kustannuksia tulisi pienentää tuntu-
vasti. Tähän arveltiin päästävän ottamalla 
käyttöön nykyaikaiset n.s. ”rahamittarit”. 
Taustalla oli arvio, jonka mukaan vain vä-
hän sähköä kuluttavien talouksien sähköstä 
maksama hinta ei aiemmassa järjestelmässä 
kattanut edes linjajohdoista, sähkömittarista 
ja sen lukemisesta aiheutuvia kustannuksia.

Rovaniemen kauppalanhallitus päätyi esit-
tämään valtuustolle, että sähköstä perittäisiin 
sekä kulutusmaksua (2 mk/kWh) että eril-
listä vuotuista pohjamaksua (perusmaksu), 
joka koostuisi johto- ja mittarimaksusta sekä 
valaistuksen ja voimavirran perusmaksuista. 
Vaihtoehtoisesti tarjottaisiin vuosikuluttajil-
le ilman mitään perus- ja kulutusmaksuja 
virtaa hintaan 6 markkaa vuodelta kultakin 
liittymismäärän watilta.

Vilkkaan keskustelun jälkeen hyväk-
syttiin sekä kauppalanhallituksen esitys 
että rahamittareiden käyttöönotto sähkön-
kulutuksen mittaamiseen.23 Samoin hyväk-
syttiin käyttöön 5 kilowattitunnin arvoiset 
mittarirahat (poletit), joiden hinnaksi tuli 

20 Suomen kunnallislehti 1931:8, 154; Kaario 1931; Jylhä & Torkko 2014: 42–43.
21 Kaario 1932b.
22 Lapin Kansa 11.6.1931; Rovaniemi 11.6.1931.
23 Rovaniemi 16.6.1931, 18.6.1931; Suomen kunnallislehti 1931:8, 155; Kaario 1931; Jylhä & Torkko 2014: 

43.
24 Kaario 1931.

tehtyjen päätösten mukaisesti 10 markkaa. 
Mittarirahoista todettiin myös, että 10 mark-
kaa on vielä siksi pieni maksu, että jokainen 
voi kerralla lunastaa sen edestä sähkövirtaa. 
Paljon sähkövirtaa kuluttavien oli puolestaan 
mahdollista laittaa mittariin kerrallaan jopa 
yhdeksän mittarirahaa. Mittareiden tyhjen-
tämistä arveltiin silti tarvittavan vain keski-
määrin kerran vuodessa, eli näin päästäisiin 
tavoiteltuun säästöön sähkökulutuksen mit-
tauskustannuksissa (valmistajan ilmoituksen 
mukaan mittarin laatikkoon mahtui noin 200 
kpl mittarirahoja).

Kustannussäästöä saavutettiin myös siitä, 
että valituilla sähkömittareilla oli mahdollista 
periä aikaan perustuva etukäteen säädetty 
perusmaksu mittarirahoina, eli erillistä las-
kutusta ei siltäkään osin tarvittu.24 Koska 
mittari veloitti kulutusmaksun ohella mitta-
rirahan arvosta osan perusmaksuna, ei yh-
dellä mittarirahalla käytännössä suinkaan 
saanut 5 kWh edestä sähköä. Etenkin va-
loisaan aikaan, kun sähkövalolle ei ollut 
tarvetta, veloitti mittari mittarirahoja ensi-
sijaisesti vain aikasidonnaisen perusmak-
sun verran. Tämä selventää Rovaniemen 
kauppalan sähköpolettien tekstin merkitystä 
(vertaa kuva 1).

Kuva 1. ROVANIEMEN KAUPPALA / PERUS-
MAKSUJEN TAPAHDUTTUA 5 kWh. Messinkiä, 
19,5 mm, 3,09 g.
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Sähkömittarit, joihin maksettiin kulu-
tuksesta etukäteen joko rahoilla tai pole-
teilla, olivat 1930-luvun alussa Suomessa 
suhteellisen uusi ilmiö.25 Ensimmäisenä täl-
laisia mittareita oli lehtitietojen perusteella 
otettu käyttöön Kuopiossa, jossa oli asen-
nettu epävarmoille maksajille noin 30 raha-
mittaria.26 Ne olivatkin alkujaan etupäässä 
vain huonojen maksajien erikoismittareita. 
Rahamittareiden käytössä sähkölaitoksen 
kustannusten alentamiseen oli Rovaniemi 
Suomessa edelläkävijä.27

Rovaniemen kauppalan sähkölaitos al-
koi toimittaa kuluttajille sähköä vähäisessä 
määrin jo joulukuussa 1931, mutta varsi-
naisesti vasta tammikuussa 1932, kun oli 
päästy asentamaan uusia rahamittareita.28 
Tammikuun lopulla paikkakunnan lehdissä 
ilmoitettiin mittarirahojen (polettien) myyn-
nistä useissa eri liikkeissä (kuva 2).29 Lisäksi 
niitä oli saatavilla kaikista paikkakunnan 

25 Svenska Pressen 17.4.1930; Vuori 2005.
26 Pohjois-Savo 16.1.1930; Kuopion mittarit toimivat markan kolikoilla.
27 Kaario 1931, 1932a.
28 Kaleva 2.12.1931, 17.1.1932; Lapin Kansa 3.12.1931, 30.1.1932; Pohjolan Sanomat 19.1.1932.
29 Lapin Kansa 28.1.1932; Rovaniemi 28.1.1932.
30 Lapin Kansa 30.1.1932; Kaario 1932b.

pankkikonttoreista, mutta silloin niitä oli 
kerralla ostettava vähintään 250 markan  
arvosta.30

Mittarirahojen hankinnasta tai niiden ko-
konaismäärästä Rovaniemellä ei aikakauden 
lähteistä löydy suoraan tietoa. Kaario (1931) 
oli kuitenkin esittänyt tähän liittyen joitakin 
huomioita: 

Käytettäessä erityisiä mittarirahoja on 
näiden kauppa järjestettävä sopivalla ta-
valla paikkakunnan eri liikkeisiin. Tulee 
kulumaan siis jonkun verran aikaa siitä 
kun mittariraha on jättänyt sähkölaitoksen 
kassan ja joutuu mittariin. Sitäpaitsi saatta-
nee olettaa, että osa mittarirahoista ei kos-
kaan palaa mittarien kautta sähkölaitoksen 
kassaan. Tuo ”likkeessä oleva” mittariraho-
jen määrä tulee epäilemättä vuosi vuodel-
ta kasvamaan ja sillä tavoin koroittamaan 
mittarirahojen tarvetta. Mittarirahoja tilat-
taessa on otettava sitäpaitsi huomioon, ettei 

Kuva 2. Rovaniemen Kauppalan Sähkölaitoksen ilmoitus vuosimaksujen suorittamisesta sekä mittari-
rahojen (polettien) myynnistä (Lapin Kansa 28.1.1932).
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sellaisia voida mielellään tilata joka vuo-
si, vaan tulee alussa tilattavan kassan riit-
tää muutamiksi vuosiksi eteenpäin ja lienee 
niinollen parasta varata mittarirahoja niin 
paljon, että ne vastaavat noin 1,5 kertaa en-
simmäisen vuoden kulutuksen raha-arvoa.31

Jonkinlaisen arvion hankittujen mittari-
rahojen kokonaismäärästä voi tehdä paik-
kakunnan lehdissä julkaistujen Rovaniemen 
sähkölaitoksen tilintarkastustietojen perus-
teella. Tammikuussa 1936 tehdyssä tarkas-
tuksessa todettiin, että keltaisia (maksullisia) 
mittarirahoja oli Kansallis-Osake-Pankin hol-
vissa 130 000 ja kassassa 709 kpl. Valkeita 
(maksuttomia) mittarirahoja kassassa oli  
4 529 kpl.32 Vuonna 1938 tilintarkastuksessa 
tyydyttiin vain toteamaan, että keltaisten ja 
valkoisten mittarirahojen kassa vastasi täs-
mälleen kirjanpitoa.33

Tilintarkastustietojen sekä Kaarion (1931) 
esittämien huomioiden perusteella ja olet-
tamalla, että mittarit olisi tyhjennetty lähel-
lä tilivuoden päättymistä, voidaan arvioida, 
että Rovaniemen mittarirahoja olisi alkujaan 
hankittu noin 150 000–200 000 kappaletta. 
Ottaen huomioon käyttäjien vähäisen luku-
määrän vaikuttaa tämä arvio varsin suurelta. 
Pitää kuitenkin muistaa, että tavoitteena oli 
tyhjentää mittarit keskimäärin vain kerran 
vuodessa ja yhteen mittariin mahtui enim-
millään noin 200 mittarirahaa.34 Esitetty arvio 
selittää myös Rovaniemen sähköpolettien 
nykyisen yleisyyden keräilymarkkinoilla.

Tilintarkastuslausunnossa mainitut val-
keat (maksuttomat) mittarirahat herättävät 

31 Kaario 1931.
32 Lapin Kansa 4.6.1936; Rovaniemi 4.6.1936.
33 Lapin Kansa 21.6.1938; Rovaniemi 18.6.1938.
34 600 mittaria x 200 kpl/mittari x 1,5 = 180.000 kpl.
35 Lapin Kansa 11.6.1931; Rovaniemi 18.6.1931.
36 Etusivu/takasivu. Röntgenfluoresenssianalyysit (XRF) on tehnyt SNY:n huutokaupanhoitaja Janne 

Söderholm yhdistyksen Niton DXL800-laitteella. Tästä hänelle parhaat kiitokset.
37 Pinnoitetun poletin XRF-tulokset: 64,0/64,3 % Cu ja 35,0/34,7 % Zn, mikä voisi viitata Zn-pinnoitteeseen.

kysymyksiä, erityisesti kun tarkastajat niihin 
liittyen toteavat, että ”on esiintynyt tapauk-
sia, että yksityisten virrankäyttäjien mitta-
reista on löytynyt valkeita (maksuttomia) 
mittarirahoja: tästä epäkohdasta olisi pääs-
tävä”. Todennäköisesti valkeat mittarirahat 
oli tarkoitettu kauppalan (sähkölaitoksen) 
omaan käyttöön, sillä vuoden 1931 tariffi-
päätöksen yhteydessä todettiin erikseen ta-
riffin koskevan yksityisluontoisia kuluttajia.35

Millaisia nämä valkeat mittarirahat sitten 
ovat olleet. Rovaniemellä tiedetään olleen 
käytössä vain kuvan 1 mukaisia messinki-
poletteja. Niitä tunnetaan kuitenkin joitakin 
sellaisia kappaleita, joissa näyttäisi olevan 
jäänteitä vaaleasta pinnoitteesta (kuva 3). 
Todennäköistä on, että valkeat mittarirahat 
on valmistettu tavallisista pinnoittamalla. 
Kuvan 3 poletin kummastakin pinnasta teh-
ty XRF-analyysi antoi sen koostumukseksi 
63,4/63,7 % kuparia ja 35,2/35,3 % sinkkiä.36 
Muista pinnoitteeseen mahdollisesti liitty-
vistä komponenteista ei analyysissä saatu 
selvää osoitusta. Joko jäljellä olevan pin-
noitteen määrä on liian pieni erottuakseen 
luotettavasti analyysissa tai pinnoittamiseen 
on käytetty sinkkiä.37

Kuva 3. ROVANIEMEN KAUPPALA / PERUS-
MAKSUJEN TAPAHDUTTUA 5 kWh. Messinkiä, 
jälkiä vaaleasta pinnoitteesta, 19,5 mm, 3,22 g.
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Rahamittareiden käyttöönotto ei Rova-
niemellä sujunut toivotulla tavalla. Vuonna 
1932 vain 31,07 % kuluttajista teki sopi-
muksen niiden käytöstä, sillä kuluttajat 
vieroksuivat rahamittarijärjestelmän kallii-
ta perusmaksuja.38 Lisäksi vuosisopimus 
oli huomattavasti helpompi purkaa, jos ta-
loudellinen tilanne niin vaati. Tästä syys-
tä kauppalanvaltuusto uudisti heinäkuussa 
1934 radikaalisti tariffia. Perusmaksuja pie-
nennettiin huomattavasti ja lisäksi tietyt 
käyttökohteet vapautettiin niistä. Samalla 
kWh:n hinta nostettiin 3 markkaan (mittari-
raha 15 mk).39

Vuosimaksulla puolestaan päätettiin antaa 
sähkövirtaa enintään 4 valopistettä käsittä-
vään huoneistoon, jolloin maksu vuodessa 
oli 8 markkaa watilta. Sähkövirran mittaami-
seen päätettiin jatkossa käyttää joko rahamit-
tareita tai tavallisia kWh-mittareita. Puhtaasta 
rahamittarijärjestelmästä siis luovuttiin. 
Tähän liittyen kauppalanvaltuusto päätti, 
että uusia rahamittareita ei enää niiden kal-
leuden vuoksi hankita.40 Käytännössä tehty 
tariffiuudistus merkitsi lähestulkoon paluuta 
kulutuksen mukaiseen laskutukseen.

Uuteen tariffiin siirryttiin 1.9.1934 al-
kaen. Ennen siirtymistä oli rahamittarei-
den veloittamat perusmaksut säädettävä 
tehdyn päätöksen mukaisiksi, mikä vei 
oman aikansa.41 Tariffimuutosta koskevis-
sa lehti-ilmoituksissa todettiin, että ”säh-
kövirran mittauksen toimittaa sähkölaitos 
tilaajan pyynnöstä joko raha- tai tavallisella 

38 Jylhä & Torkko 2014: 43–44.
39 Lapin Kansa 5.7.1934, 10.7.1934; Rovaniemi 5.7.1934, 7.7.1934; Jylhä & Torkko 2014: 44–45.
40 Rovaniemi 7.7.1934; Hufvudstadsbladetin 18.7.1934 mukaan rahamittarit olivat noin neljä kertaa  

kalliimpia kuin tavalliset kWh-mittarit.
41 Lapin Kansa 1.9.1934; Rovaniemi 1.9.1934.
42 Lapin Kansa 2.8.1934; Rovaniemi 2.8.1934.
43 Pohjolan Suunta 8.2.1935; Rovaniemi 5.2.1935, 6.2.1936; Jylhä & Torkko 2014: 41.
44 Ajan Suunta 10.4.1934; Hufvudstadsbladet 15.7.1934; Satakunnan Kansa 20.7.1934; Uusi Suomi 11.4.1934.
45 Turun Sanomat 12.4.1934; Turussa oli vuonna 1934 käytössä lähes 19.000 sähkömittaria.

kWh-mittarilla, rahamittarilla kuitenkin 
edellyttäen, että sähkölaitoksella on niitä 
käyttövapaina”.42 Tavallisen kWh-mittarin 
valinneiden edellytettiin maksavan sähkö-
laitokselle etukäteen takuumaksun, joka 
suuruudeltaan vastasi kolmen kuukau-
den arvioitua perus- ja kulutusmaksua.  
Uudistuksen myötä mittaritilaajien osuus 
kääntyi nousuun. Vuonna 1934 Rovaniemen 
kaikista sähkön kuluttajista (1 125 kpl) 
mittariasiakkaita oli jo 552 ja seuraavana  
vuonna 616.43

Rahamittareiden käyttöönottoa sähkömak-
sujen suorittamisessa pohdittiin 1930-luvun 
alkuvuosina myös muualla Suomessa, esi-
merkiksi Helsingissä ja Turussa.44 Tässä yh-
teydessä julkisuudessa viitattiin Rovaniemen 
hyviin kokemuksiin. Helsingissä oli tarkoi-
tus aluksi kokeilla vähäisessä määrin raha-
mittareita (polettijärjestelmää) ”heikoimpien 
maksajien asunnoissa” sekä huoneistoissa, 
joiden asukkaat vaihtuivat usein. Mittareita 
hankittiin tätä varten 600 kpl.

Avoimeksi jäi, missä laajuudessa ja aika-
taulussa kaikki Helsingin runsaat 70 000 
sähkömittaria olisi ollut mahdollista vaihtaa 
rahamittareiksi. Turussa puolestaan todet-
tiin, että sähkömaksujen periminen tapah-
tui jo tarkoituksenmukaisella ja joustavalla 
tavalla, eikä polettijärjestelmän käyttöönot-
tamiseen siten ollut aihetta.45

Kun rahamittarit otettiin Helsingissä käyt-
töön vuonna 1934, toimivat ne polettien 
sijaan kuitenkin 5 markan rahoilla, sillä 
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erillisten polettien valmistamista pidettiin 
mittarien pienestä lukumäärästä johtuen  
liian kalliina.46 Mahdollisista poleteista kui-
tenkin ennakoitiin, että ne tulisivat olemaan 
5 markan rahan suuruisia. Mittareiden mää-
rän noustua otettiinkin Helsingissä vuonna 
1937 käyttöön erityiset Suomen rahapajan 
valmistamat 2 kWh arvoiset sähkörahak-
keet eli poletit (kuva 4), joiden myynti alkoi 
9.1.1937.47 Myyntihinta oli 4 mk kappaleelta.

Samaisen vuoden joulukuussa rahamitta-
reita oli käytössä jo noin 4 000 kpl.48 Huolta 
aiheutti jo tässä vaiheessa se, että rahamitta-
reissa käytettiin polettien sijaan kaikenlaisia 
vastaavan kokoisia vähäarvoisia ulkomaisia 
vaihtorahoja. Myös 5 markan rahojen käytön 
jatkuminen polettien sijaan koettiin ongel-
maksi.49 Vielä joulukuussa 1945 katsottiin 
aiheelliseksi erikseen kieltää metallirahojen 
käyttö poletteina sähkömittareissa. Tuolloin 
kWh:n hinta Helsingissä oli 3 markkaa 75 
penniä, eli poletit maksoivat 7:50 mk/kpl.50 
Seuraavana vuonna niiden hinta nousi jo 8 
markkaan.51

Mainittakoon tässä yhteydessä, että aika-
kauden lehdistöstä ei ole löytynyt ainut-
takaan suoraa viittausta yhteen polettien 
merkittävimpään etuun suhteessa rahojen 
käyttöön rahamittareissa. Sähkön kulutuk-
seen perustuvan hinnan muuttuessa riittää 
nimittäin pelkkä polettien hinnanmuutos 

46 Arbetarbladet 18.7.1934; Helsingin Sanomat 18.7.1934, 19.7.1936; Hufvudstadsbladet 15.7.1934, 18.7.1934, 
14.6.1936, 6.8.1936; Ilta-Sanomat 17.7.1934.

47 Helsingin Sanomat 8.1.1937; Uusi Suomi 8.1.1937; Sälejoki 2001: 38; Vuori 2021: H1.
48 Hufvudstadsbladet 2.12.1937.
49 Kauppalehti 16.3.1939.
50 Arbetarbladet 10.12.1945; Hufvudstadsbladet 28.11.1945, 9.12.1945.
51 Folktidningen 2.7.1946.
52 Vuori 2005.
53 Enbuske et al. 1997: 338–341; Jylhä & Torkko 2014: 65–66, 159.
54 Kaiku 7.10.1945; Kauppalehti 19.9.1945; Kotimaan Viesti 11.1.1945; Jylhä & Torkko 2014: 67, 159.
55 Helsingin Sanomat 3.9.1947, 11.11.1947; Kaiku 30.11.1945; Sisämaa-Laatokka 5.9.1947; Uusi Suomi 

6.3.1946.

ilman tarvetta säätää mittareita.52 Samoin 
etuna on maksujen etukäteinen suoritus 
sekä välttyminen perintätoimilta.

Lapin sodan sytyttyä tuhosivat saksalai-
set lokakuussa 1944 pääosan Rovaniemen 
kauppalan rakennuksista mukaan luettu-
na voimalaitoksen ja muut sähkölaitoksen 
toiminnan kannalta olennaiset rakenteet.53 
Jälleenrakentaminen käynnistyi lähes vä-
littömästi, mutta esimerkiksi miinat saatiin 
raivattua kauppalan alueelta vasta 27.6.1945 
mennessä. Jo vuoden 1945 aikana saatiin 
sähkölaitos toimintakuntoon, mutta se ei 
vielä siinä vaiheessa pystynyt tarjoamaan 
säh kö virtaa kaikille halukkaille, vaan ainoas-
taan julkisille laitoksille.54

Sähkölaitoksen riittämättömän kapasi-
teetin vuoksi sähkön saantia Rovaniemellä 
säännösteltiin usean vuoden ajan, minkä 
lisäksi voimalaitoksen laiterikoista aiheutui 
ajoittain laajempia katkoksia.55 Kauppalan 

Kuva 4. HELSINGIN KAUPUNGIN SÄHKÖLAITOS 
1937 / SÄHKÖRAHAKE 2kWh. Tompakkia (ma-
talasinkkinen messinki), 23 mm, 4,61 g.
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sähkölaitos pystyi tarjoamaan kaikille kulut-
tajille heidän tarvitsemansa sähköenergian 
vasta vuodesta 1950 lähtien.56

Jylhän ja Torkon (2014) mukaan sähkölas-
ku perittiin 1940-luvun jälkipuolella asiak-
kailta kotoa suoraan käteisellä. Jos heillä 
ei ollut perijän käydessä rahaa, laskut oli 
käytävä maksamassa kauppalan tai laitok-
sen kassalla. Laskutusperusteena käytettiin 
lamppujen lukumäärää. Lamput eivät saa-
neet ylittää 25 W:n tehoa, eikä sähköläm-
mitystä sallittu.

Rinnan tämän järjestelmän kanssa alettiin 
laskuttaa myös kWh-mittarin perusteella.57 
Rahamittareiden käytön jatkumisesta ei tässä 
yhteydessä mainita mitään. Pitää kuitenkin 
huomata, että myös rahamittareissa oli eril-
linen kWh-laskuri, joten kauppalan tuhosta 
säilyneiden rahamittareiden käytön jatkumi-
nen oli periaatteessa mahdollista (jälleen-
rakentamisvaiheessa käyttöön kelpasivat 
todennäköisesti kaikki toimivat mittarit).58 
Jatkossa vuodesta 1948 alkaen pääosa mitta-
reista joka tapauksessa kuitenkin uusittiin.59

Julkaistujen tietojen perusteella ei täy-
sin varmasti pysty päättelemään, milloin 
vuoden 1932 alussa Rovaniemellä käyt-
töön otetut sähkölaitoksen rahamittarit ja 
mittarirahat (poletit) lopullisesti jäivät pois 
käytöstä. Tiedetään kuitenkin, että jo hei-
näkuussa 1934 tehtiin päätös, ettei uusia 
rahamittareita enää hankita ja sen mukai-
sesti niiden rinnalla otettiin käyttöön myös 
tavallisia kWh-mittareita.

Jo hankittujen rahamittareiden käyttö kui-
tenkin jatkui ilmeisesti aina vuoden 1944 

56 Jylhä & Torkko 2014: 77.
57 Jylhä & Torkko 2014: 159.
58 Helsingin Sanomat 18.7.1934; YLE Pohjois-Karjala (1.12.2010): Kolikoilla toimiva sähkömittari jäi  

eläkkeelle, https://yle.fi/uutiset/3-5679674 (viitattu 29.8.2022).
59 Jylhä & Torkko 2014: 76, 79.
60 Kauppalan rakennuksista tuhoutui noin 90 %.

lokakuuhun asti, jolloin ainakin pääosa niis-
tä tuhoutui.60 Rovaniemen jälleenrakentami-
sen yhteydessä, kun yksityisille kuluttajille 
oli vuodesta 1946 alkaen jälleen mahdollista 
toimittaa sähköä, ei julkaistujen tietojen pe-
rusteella enää ainakaan merkittävässä mää-
rin palattu rahamittareiden käyttöön edes 
väliaikaisesti.
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Eurorahojen ja setelien keräilystä

Jukka Konttinen

Eurovaluutta
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linkit katsottu 11.2.2022)
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3 Ml. juhlarahat, julkaisutyypit ja -laadut (sarjat, erikoiseurot, CIRC, UNC, BU, Proof).
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Euro otettiin käyttöön tilivaluuttana vuoden 
1999 alussa, ja vuoden 2002 alussa otettiin 
käyttöön myös euroarvoiset rahat ja setelit. 
Ns. euroalueeseen kuuluvien maiden yh-
teisvaluutasta saatiin iso tekijä globaaleille 
rahamarkkinoille. Yhteisvaluutan käyttöön-
otto tarkoitti käytännössä esimerkiksi rahan-
vaihdon tarpeen loppumista eurovaltioiden 
välisessä rahaliikenteessä ja mm. matkailus-
sa. Samalla se merkitsi isoa muutosta myös 
Suomen valtion raha- ja korkopolitiikassa. 
Euron vaihtokurssi oli 5,94573 markkaa. 
Markkojen lunastus Suomen Pankissa päät-
tyi lopullisesti 29.2.2012.1

Suomi on ollut Euroopan Unionin jä-
sen vuodesta 1995, ja oli mukana tilivaluu-
tan käyttöönotossa yhdessä 11 muun 
EU-maan kanssa 1999. Muut maat olivat 
Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, 
Itävalta, Luxemburg, Saksa, Portugali, 
Ranska. Näiden maiden sekä 2001 euro-
alueeseen liittyneen Kreikan kansalliset 
rahayksiköt vaihtuivat euroiksi 1.1.2002 
lähtien. Nykyään euroalueen maita on yh-
teensä 19 (edellisten lisäksi Latvia, Liettua, 
Kypros, Malta, Slovakia, Slovenia sekä Viro).  

Andorra, Monaco, San Marino ja Vatikaani 
julkaisevat euroarvoisia rahoja lähinnä 
keräilymarkkinoille. Eurovaluuttaa hallin-
noi Euroopan Keskuspankki.2

Euron lyhenne-kirjainsymboli on €. Euro  
jakautuu eurosentteihn (lyhenne snt). Euro-
seteleitä ja -rahoja käyttää tällä hetkellä yli 
340 miljoonaa ihmistä. Kuinka paljon heidän  
joukossaan mahtaa olla eurokeräilijöitä?

Raha- ja setelityypit3

Euro on käteisrahana käytössä seteleinä 
ja metallirahoina. Seteleiden arvot ovat 5, 
10, 20, 50, 100, 200 ja 500 euroa. Seteleissä 
esiintyy ikkunoita ja porttikäytäviä (avoi-
muus ja yhteistyön henki) ja takasivulla 
siltoja (yhteydet Euroopassa ja muuhun 
maailmaan). Kuva-aiheiksi valitut raken-
nukset ja sillat ovat kuvitteellisia, mutta ne 
ilmentävät rakennustaiteen eri tyylisuuntia 
ja ovat myös tekniseltä toteutukseltaan rea-
listisia. Setelisarjan uudistaminen tuli ajan-
kohtaiseksi noin vuonna 2012, ja uutta sarjaa 
kutsutaan Europa-sarjaksi. 500 € setelin liik-
keeseenlasku lopetettiin vuonna 2019.4



82

Kuva 1. Eurosetelit ja niiden tyylisuunnat: 5 € klassinen, 10 € romaaninen, 20 € goottilainen, 50 € 
renessanssi, 100 € barokki ja rokokoo, 200 € 1800-luvun teräs- ja lasiarkkitehtuuri, 500 € moderni.5

5 Ibid.
6 https://snynumis.fi/wp-content/uploads/2020/12/Eurokerho-2-2020-Eurok%C3%A4ytt%C3%B6kolikoiden-

ker%C3%A4%C3%A4minen.pdf.

Metallirahojen arvot ovat 1, 2, 5, 10, 20, 
50 senttiä (snt) sekä 1 ja 2 euroa (kuvasar-
jat, arvo- ja kuvapuolet). Kaikkien maiden 
metallirahojen arvopuolet (takasivut) ovat 

yhteneväiset, mutta kuvapuolen (etusivun) 
aihe on kansallinen. Arvopuolen taustakuva-
na on Euroopan kartta, jossa näkyvät euro-
alueen maat.

Kuva 2. Eurorahat, vanhat arvopuolet ylärivissä ja uudet alarivissä. 1–5-senttisten arvopuolet eivät 
muuttuneet. Rahat eivät ole mittasuhteissa.6

Eri maiden eurojen löytyminen omasta 
lompakosta sai allekirjoittaneen kerää-
mään niitä vuonna 2002. Vuodesta 2004 
lähtien on julkaistu myös kahden euron 
arvoisia käyttöjuhlarahoja tai erikoiseuro-
ja (käytän myöhemmin tekstissä nimitystä 

”erikoiskakkoset”). Euromaat julkaisevat ny-
kyisin tyypillisimmillään korkeintaan kaksi 
kappaletta kahden euron erikoiseuroja vuo-
sittain. Tämän lisäksi euromaat ovat julkais-
seet yhteisesti kahden euron erikoiseuroja 
vuosina 2007, 2009, 2012 ja 2015. Seuraava



83

Kuva 3. Kahden euron käyttöjuhlarahoja. Kuvassa Kreikan juhlarahat vuosilta 2004 ja 2021, kuvat 
SNY Eurokerhon tietopankista.7 

7 https://tietopankki.snynumis.fi/eurot/eurokolikot/eurokolikoiden-keraily/2-e-erikoisrahat/.
8 Ks. viite 4.
9 Ks. viite 4.

yhteisjulkaisu on vuodelta 2022. Lisäksi on 
julkaistu muita kansallisia esimerkiksi 5, 
10, 20, 50 ja 100 euron arvoisia euro-juh-
larahoja. Ne eivät käytännössä ole maksu-
välineitä, vaan ne on yleensä tarkoitettu 
keräiltäviksi.

Metallirahojen laatu voidaan numismaat-
tisesta näkökulmasta luokitella seuraavasti:8

 – CIRC (Circulated): kierrossa ollut raha, 
jota on kosketeltu paljain käsin.

 – UNC (Uncirculated coin): kiertämä-
tön raha, jota ei ole kosketeltu paljain 
käsin. Niitä ovat rulliin pakatut rahat. 
UNC-laatuiset rahat ovat keräilykohteina 
suosituimpia.

 – BU (Brilliant uncirculated coin): leima-
kiiltoinen raha, jonka valmistusprosessin 
tulisi olla sellainen, ettei rahaan tule nä-
kyviä vaurioita. BU-laatuisia rahoja val-
mistetaan rahasarjoja ja rahakortteja (coin 
cards) varten.

 – Proof: rahan pohja on peilikirkas ja ku-
viot mattapintaisia, mutta myös muunlai-
set peilipinnan ja matan yhdistelmät ovat 
mahdollisia. Proof-rahojen valmistaminen 
sisältää useita käsityövaiheita ja erikois-
työkaluja, joten niiden hinta keräilijöil-
le muodostuu yleensä moninkertaisesti 
korkeammaksi kuin tavallisissa kiertoon 
tarkoitetuissa rahoissa.

Kannattaa huomata, että lompakkolaa-
tuisella (CIRC) metallirahalla ei muutamaa 
poikkeusta lukuunottamatta yleensä ole ke-
räilyarvoa nimellisarvoaan enempää. 

Seteleiden kuntoluokat voidaan eritellä 
vielä yksityiskohtaisemmin. Niiden luokitte-
lussa käytetään numismatiikan yleisiä kun-
toluokituksia. 

Keräilystä

Käyttörahat ja vuosisarjat 
Käyttörahasarjoja (1 snt–2 €) julkaistaan tyy-
pillisesti vuosittain. Rahojen tunnuspuolel-
la näkyy vuosiluku, ja tunnuspuolelta on 
helpompi havaita myös muut muutokset. 
Arvopuolen karttakuva vaihtui vuonna 2007, 
kun siihen lisättiin uusi euromaa Slovenia. 
Lisäksi rahoista voi tarkkaan katsomalla 
erottaa rahapajojen ja rahamestarien vaih-
dokset. 
Suosituksen käyttörahojen keräilyperiaat-
teesta voisi eritellä seuraavasti:9

1. Kerää maan rahat kierrosta (CIRC) tai 
käyttämättöminä (UNC).

2. Kerää maan rahat kierrosta tai käyttä-
mättömänä, kun arvopuoli on muuttu-
nut (vanhat ja uudet arvopuolet näkyvät 
kuvassa 3.).
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3. Laajenna keräilyä, mikäli tunnuspuoli on 
muuttunut (katso esim. kuva 4).

4. Ns. tyyppikeräily = Kerätään maasta uusi 
sarja, kun tunnus-- tai arvopuolella tapah-
tuu jokin muutos.

10 Ks. viite 7.
11 Ks. viite 4.

5. Otetaan mukaan rahapajojen sekä raha-
mestareiden merkintöjen muutokset.

6. Otetaan huomioon kaikki edellä esitetyt 
eroavaisuudet.
 

Kuva 4. Belgian käyttösarjan kahden euron rahan arvopuolen muutokset vuodesta 2002 vuoteen 2020. 
Vuosilukumerkintöjen vieressä on nähtävissä muut merkintämuutokset (rahapajat ja rahamestarit). 

Oma keräilyni on jossain vaiheiden  1–3 
välissä: Olen pyrkinyt keräämään UNC-
laatuisina kaikki eri tunnuspuolest, mutta 
en arvopuolia. Keräilyä voisi laajentaa tästä-
kin, jos keräisi rahat pykälän 6. periaatteella 
UNC-, BU- ja Proof-laatuisina.

Kahden euron käyttöjuhlarahat 
(erikoiskakkoset) 
Kahden euron käyttöjuhlarahoja on jul-
kaistu vuoden 2021 loppuun mennessä yli 
500. Laskutavat vaihtelevat, ja yksityiskoh-
taista tietoa löytyy SNY:n Tietopankista.10 
Joidenkin euromaiden kuten Luxemburgin 
ja Maltan erikoiskakkosista on julkaistu ver-
sioita, joiden tunnuspuolilla on pieniä eroa-
vaisuuksia. On makuasia, haluaako kerätä 
nämä kaikki erilaiset variantit. 

Allekirjoittanut on pitänyt periaatteenaan 
kerätä kaikki eri tunnukselliset rahat UNC-
laatuisina. Joukkoon sisältyvät myös esi-
merkiksi Monacon rahat, jotka on julkaistu 
ainoastaan Proof-laatuisina. 

Eurosetelit
Saman nimellisarvon eurosetelien ulkonäkö 
on periaatteessa sama, mutta ne ovat silti 
erilaisia.11 Vanhan 2002-sarjan seteleitä tun-
netaan 1 155 erilaista, ja tätä kirjoitettaessa 
helmikuussa 2022 on uuden Europa-sarjan 
seteleistä olemassa jo 584 yhdistelmää. 
Ensimmäisen eurosetelisarjan oltua käytössä 
jo kymmenisen vuotta tuli setelisarjan uu-
distaminen ajankohtaiseksi. Tähän oli useita 
syitä joista tärkeimpiä olivat kulutuskestä-
vyyden lisääminen ja väärentämisen han-
kaloittaminen. Uudistettu sarja sai nimensä 
setelien vesileimassa esiintyvän Europa-
neidon mukaan. Uusien 500 euron seteli-
en liikkeeseenlasku lopetettiin 27.4.2019, 
mutta ne toimivat edelleen maksuvälinee-
nä. Europa-sarjan 100 ja 200 euron setelien 
korkeusmitat on muutettu samaksi kuin 50 
euron setelissä.
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Eurosetelien erot syntyvät kolmesta te-
kijästä:
1. Allekirjoittajasta, joka on EKP:n pääjohta-

ja.
2. Sarjanumeron alkukirjaimesta, joka van-

hassa sarjassa kuvasi tilaajamaata ja joka 
uudessa sarjassa kertoo painopaikan.

3. Nelimerkkisestä laattakoodista, jonka kir-
jain kertoo, missä seteli on painettu ja kol-
minumeroinen koodi kertoo painolaatan 
järjestysnumeron.

Kuva 5. Vasemmalla eurosetelin tilaajamaan koodista esimerkkinä L = Suomi. Oikealla esimerkki 
samasta setelistä löytyvästä painolaattakoodista, jossa kirjain D = Setec Oy ja numerot 001 kertovat 
painolaatan järjestysnumeron 1. Viimeiset merkit B1 puolestaan kertovat setelin sijainnin seteliarkin 
koordinaatistossa.

12 https://www.iltalehti.fi/asumisartikkelit/a/219e6f95-2a60-4f87-a65f-5837e0cead44; https://www.iltalehti.
fi/kotimaa/a/4266bf7f-fc01-4aab-96a8-3cdf71738e82.

Harvinaisuuksia ja variantteja
Suomessa julkaistiin vuonna 2004 2 euron 
käyttöjuhlaraha Euroopan unionin laajen-
tuminen kymmenellä uudella jäsenvaltiolla 
eli ns. risuraha, jota laskettiin liikenteeseen 
noin miljoona kappaletta. Arvokkain yksit-
täinen harvinaisuus on Monacon vuonna 

2007 ruhtinatar Grace Kellyn kunniaksi lyö-
ty 2 € erikoiseuro. Sen jälleenmyyntihinta 
on ollut 2 000–3 000 euroa. Sitä julkaistiin  
20 001 kappaletta, josta 5 000 kappaleen erä 
varattiin ruhtinas Albertia varten.

Kuva 6. Esimerkkejä eurorahojen harvinaisuuksista.12
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Tietyt tilaajamaan kirjainkoodin ja laatta-
koodin yhdistelmät ovat seteleissä toisia har-
vinaisempia. Esimerkkinä Suomen Pankin 
tilaamat (eli sarjanumerossa ensimmäinen 
kirjain on L) 50 euron setelit, joissa on pai-
nolaattakoodit H005 tai H007. Molemmat 
yhdistelmät ovat harvinaisia, H005 jopa erit-
täin harvinainen. Näitä voi vielä hyvällä tuu-
rilla löytyä kierrosta Suomessa. Painovirheet 
ovat setelipainojen tiukan laadunvalvonnan 
takia euroseteleissä harvinaisia. Jonkin ver-
ran niitä kuitenkin tunnetaan pääasiassa al-
kusarjan seteleissä joita valmistettiin suuria 
määriä silloin kun eurovaluutta otettiin käyt-
töön. Virheitä ovat esimerkiksi puuttuva tai 
viallinen hologrammi, virheellinen tai väärä 
turvalanka sekä erilaiset painotekniset vir-
heet. Tällaiset setelit ovat kiertäneessäkin 
kunnossa arvokkaita.

Lisäksi voi mainita esimerkiksi ns. väärän 
kartan metallirahat: joissakin vuoden 2006 
rahoissa on vuoden 2007 arvopuolen kart-
ta, jossa on Norja mukana.13 Karttojen eri 
versiot näkyvät kuvassa 2.

Painetut luettelot eurorahoista ja 
seteleistä
Vuonna 2020 ilmestyi useita painettuja luet-
teloita eurorahoista ja -seteleistä, ja niistä 
voi esimerkkinä  mainita kaksi suomeksi 
ilmestynyttä luetteloa: uro-Catalog 2020 
sekä Eurokerääjän Aapinen (4. painos 2020). 
Niissä esitellään eurorahat ja -setelit valoku-
vien ja muiden yksityiskohtien kera. Samoin 
kerrotaan UNC-, BU- ja Proof-laatuisten ra-
hojen senhetkiset numismaattiset keräily-
arvot. Luetteloiden ominaisuuksia arvioitiin 
mm. Eurokerhon perustamiskokouksessa.14

13 Ibid.
14 https://snynumis.fi/wp-content/uploads/2020/10/Eurokerho-01102020-Esitysmateriaali.pdf.
15 https://snynumis.fi/wp-content/uploads/2021/09/Eurokerho-2021-2.pdf.
16 https://snynumis.fi/wp-content/uploads/2021/05/Eurokerho-2020-4.pdf

Digitaaliset sovellukset
Älypuhelimeen voi ladata monia sovelluk-
sia erityisesti eurorahojen keräilyn tuek-
si. Jutun laatijalla on ollut käytössään 2 
Euro sekä Eurik, mutta esim. ensin mainit-
tua vastaavia sovelluksia on useampia. Ko. 
sovelluksissa on luettelo 1 snt–2 € euro-
rahoista sekä 2 € käyttöjuhlarahoista, sa-
moin niiden numismaattisista hintatasoista. 
Älypuhelinsovelluksen kiistaton etu on, että 
niihin voi merkitä omistamansa versiot, jol-
loin sovellus laskee automaattisesti niiden 
kokonaismäärät tyypeittäin. Näin saa samal-
la helposti käsityksen siitä, mitä kokoelmas-
ta vielä puuttuu.15

Keräilytarvikkeet
Metallirahojen ja setelien turvalliseen käsit-
telyyn ja säilytykseen on olemassa valtavasti 
tarvikkeita, ja ne soveltuvat myös euroraho-
jen ja -setelien keräämiseen. Eurorahojen ja 
-setelien keräilyä varten on alusta lähtien 
tuotettu myös omia kansioita ja välisivuja, 
joissa on valmiiksi merkityt paikat jokai-
selle kohteelle. Niiden lisäksi on olemassa 
erityisesti eurorahoja varten suunniteltuja 
laatikoita ja salkkuja, joiden lokeroihin tai 
aukkoihin muovikapseleissa olevat rahat 
sopivat täsmälleen.16

Oikeastaan kaikkien keräilykohteiden kä-
sittelyssä on huomioitava, ettei niihin pidä 
koskea paljain käsin. Erityisesti UNC-, BU- 
tai Proof-laatuisten rahojen laatu kärsii käy-
tännössä välittömästi, jos niitä kosketellaan 
paljain sormin. Laatuluokitus laskee silloin 
käytännössä luokkaan CIRC. Rahoja kannat-
taa siksi aina käsitellä puuvillaisin hansik-
kain, paitsi jos ne suljetaan kovamuoviseen 
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kapseliin (ns. pilleriin), joka suojaa niitä 
ihon rasvalta ja lialta sekä ilman epäpuh-
tauksilta.

Tarvikkeet kannattaa hankkia keräilyyn 
erikoistuneilta tarvikemyyjiltä (esimerkiksi 
Leuchtturm). Asianmukaisissa tarvikkeissa 
käytettävät muovilaadut ovat turvallisia, ei-
vätkä ne saa reagoida kemiallisesti keräily-
kohteen kanssa. On esimerkkejä siitä, että 
sellaiset välisivut ja muovitaskut tai kotelot, 
joita ei ole tarkoitettu keräilyyn, ovat pilan-
neet kohteen pinnan.

Eurokerho ja Tietopankki
Uusi Eurokerho aloitti toimintansa elokuus-
sa 2020. Kerhon tehtävänä on mm. yhdis-
tää euroarvoisia rahoja ja seteleitä kerääviä 
harrastajia sekä edistää näiden kohteiden 
numismaattista keräämistä. Se myös jakaa 
euroihin liittyvää tietoa.17

Kerhoiltoja pidetään noin neljä kertaa 
vuodessa. Niissä on käsitelty eurokohteiden 
ja -keräilyn perusteita esitelmien ja vapaan 
keskustelun muodossa. Esitelmäalustukset 
ovat ladattavissa kerhon verkkosivuilta, ja 
niitä on käyttetty pohjana tämänkin artik-
kelin laatimisessa. Kerhoillat on pidetty 
Microsoft Teams -sovelluksella, mutta jat-
kossa voidaan järjestää muitakin tapahtumia 
ja kasvotusten kokoontumisia.

17 https://snynumis.fi/yhdistys/kerhot/eurokerho/

Kerhon työryhmänä ovat toimineet Marko 
Manninen, Pekka Alatalo, Juha Pöllänen, 
Pasi Peiponen ja Jukka Konttinen.

Eurokerho on juuri julkaissut kattavan 
tietopankin, jossa on tällä hetkellä eniten 
tietoa eurorahoista ja - seteleistä, joka mah-
dollistaa kohteen tunnistamisen.

Hyödyllistä linkkejä (katsottu 11.2.2022):
Euroopan keskuspankki: https://www.ecb.europa.

eu/euro/html/index.fi.html 

Euron historia ja merkitys: https://european-union.
europa.eu/institutions-law-budget/euro/history-
and-purpose_fi

Euroseteleiden kerääminen, SNY Eurokerhon esi-
tys 22.2.2021: https://snynumis.fi/wp-content/
uploads/2021/02/Eurosetelit-esitelma-2021.pdf

Euroarvoisten käyttörahojen (1 snt–2 €) kerääminen, 
SNY Eurokerhon esitys 3.12.2020;: https://snynu-
mis.fi/wp-content/uploads/2020/12/Eurokerho-
2-2020-Eurok%C3%A4ytt%C3%B6kolikoiden-
ker%C3%A4%C3%A4minen.pdf

SNY Tietopankki 2 € käyttöjuhlarahat: https://tie-
topankki.snynumis.fi/eurot/eurokolikot/euroko-
likoiden-keraily/2-e-erikoisrahat/

Tuhansien eurojen kolikot, Iltalehti 1.1.2022: https://
www.iltalehti.fi/asumisartikkelit/a/219e6f95-
2a60-4f87-a65f-5837e0cead44

Löytyykö lompakostasi tällainen harvinainen ko-
likko tai seteli? Iltalehti 1.1.2020: https://www.
iltalehti.fi/kotimaa/a/4266bf7f-fc01-4aab-96a8-
3cdf71738e82

SNY Eurokerhon aloitus- ja suunnittelukokous, SNY 
Eurokerhon esitys 1.10.2020: https://snynumis.
fi/wp-content/uploads/2020/10/Eurokerho-
01102020-Esitysmateriaali.pdf 

Mobiililaitteissa käytettävät euroaiheiset sovelluk-
set, SNY Eurokerhon esitys 23.9.2021: https://
snynumis.fi/wp-content/uploads/2021/09/
Eurokerho-2021-2.pdf

Eurojen keräilytarvikkeet, SNY Eurokerhon esitys 
29.4.2021: https://snynumis.fi/wp-content/uplo-
ads/2021/05/Eurokerho-2020-4.pdf

Suomen Numismaattinen Yhdistys (SNY) Eurokerho: 
https://snynumis.fi/yhdistys/kerhot/eurokerho/

18 Ks. viite 7.

Kuva 7. SNY Tietopankki, eurorahoihin ja -sete-
leihin liittyvä etusivu.18
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H U U T O K A U P P A 

 
Suomen Numismaattinen Yhdistys r.y. 

järjestää huutokaupan 

lauantaina 19. päivänä marraskuuta 2022  
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. Kohteiden näyttö järjestetään 

toimistollamme Maneesikatu 2b A 201 00170 
Helsinki. Torstaina 10.11 ja Perjantaina 11.11 

Klo. 10.30 -17.00  Tervetuloa.  
 
 

 
 

A U K T I O N 
 

Numismatiska Föreningen i Finland 
håller auktion  

lördagen den 19. november 2022  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.  

 
 

A U C T I O N 
 

Нумизматическое Общество организует  
аукцион 19-ого ноябрь 2022 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.    
 
 
 

The auction of the Finnish Numismatic Society  
will be held on saturday the 19th of November 
2022. 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.  

 

 

 
 

 
 

 
 
 



   
Postitse toimitettavat kirjalliset tarjoukset toimitetaan huutokaupanhoitajalle  18. 11. klo 18.00 
mennessä  osoitteella: 
Skriftliga anbud, som skall vara hos auktionsförrättaren  senast den 18 november  kl.18  sändes 
under adress:  
Mailed bids should arrive by the 18th of November at 6 PM Finnish time to our address: 
 

SNY / Janne Söderholm    e-mail: auctions@snynumis.fi 
Maneesikatu 2 b A 201    Puhelin 050 577 0301  Telefon 
00170 Helsinki 
 
Puhelimitse tai sähköpostilla toimitettavien kirjallisten tarjouksien tulee olla perillä viimeistäin  
18.11. klo 16.00 mennessä. 
Skriftliga anbud med e-post eller i telefonen skall vara hos auktionsförrättaren  senast den 18 
november kl.16  
Email and telephone bids should be transferred by the 18th of  November at 4 PM Finnish time  
 
Huutokauppaohjelman kautta tulevien tarjousten tulee olla perillä viimeistään 19.11.2022 klo 18.00 
mennessä mutta tarjousaika jatkuu 5 minuuttia kulloiseenkin kohteeseen tulleen viimeisen 
tarjouksen jälkeen. 
Anbud till auktionsprogrammet skall anlända senast den 19 november kl 18.00. men fortsätter 5 
minuter efter det senast inlagda anbudet. 
Bids transferred using our auction programme should be ready by the 19th of November 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 11.2.2023 on toimitettava huutokaupanhoitajalle 11.1.2023 
mennessä. 
Objekten till följande auktion den 11 february 2023 bör inlämnas till auktionsförrättaren senast 
den 11 January 2022. 
Objects intended to be sold at the following auction the 11th of February 2023 should be 
commissioned by the 11th of January 2023.    



Huutokaupan 424 tulokset • Uppnådda priser auktion 424 • Auction 424 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.  



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
   



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 
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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 kokoelmia 

* Suomalaiset Osakekirjat, lähes 900 kpl 
* Polettikokoelma 
* Kari Suomalaisen pilapiirroksia lehtileikkeinä iso 
kokoelma (7 kansiota) 
* Primitiivi kokoelma 
* ATM-seteleitä kokoelma 
 

* Suomalaiset euroseteliharvinaisuudet H005 ja H007 
 
* Taulu Kytäjän Kartanon poletit ja historiaa  

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



Etsimme jatkuvasti rahoja, mitaleja ja kunniamerkkejä 
myytäväksi huutokauppoihimme.

Voit jättää rahoja, mitaleja ja kunniamerkkejä Suomen Numismaattiselle Yhdistyk-
selle myyntiin edullisesti. Provisiomme on ainoastaan 10 % myyntihinnasta ja  
4 € rivimaksu. Kuvattavista kohteista emme peri erillistä korvausta. Huutokaupat  
4 kertaa vuodessa Balderin Salissa Senaatintorin varrella Helsingissä. Lisäksi  
nettihuutokauppoja useita kertoja vuodessa.

Jatkuva sisäänjättö, ota yhteyttä niin sovitaan 
tapaamisesta sinulle sopiva ajankohtana. 
Samalla voit selvittää maksutta kohteesi 
arvon. Olemme Pohjoismaiden suurin toi-
mija sekä alan paras asiantuntija jo yli 100 
vuoden kokemuksella. Huutokauppojem-
me kautta tavoitat suuren ja kansainvälisen 
asiakaskunnan

You can sell your numismatic 
items through our society’s 
auctions.
Sell your coins, bank notes, medals and 
honours through Finnish Numismatic 
Society´s auctions. Our sales commission 
is only 10 % + 4 € fee for each lot. There 
is no extra charge for photographing to our 
auction catalogue / magazine nor on-line 
sales. Our auctions are organized four 
times a year in Balderin Sali, Aleksanterin-
katu Helsinki, and all auctions are available 
also on-line.

You can leave your numismatics to us at 
any time. Just book an appointment with 
our auction manager. The same time we 
are making objective price evaluation for 
your items. We have large, international 
and experienced customer base. Our  
society is the largest numismatic society in the Nordic Countries and have been  
running auctions already for over 100 years.

Lisätietoja / More information
Suomen Numismaattinen Yhdistys
Finnish Numismatic Society
+358 (0)50 577 0301
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