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SAATTEEKSI

Tässä teoksessa postilla tarkoitan postilähetyksiä ja niiden 
käsittelyä.
 Olen aikaisemmissa teoksissani (ks. kirjallisuusluette-
lo) käsitellyt Suomen postin järjestelyjä vuosina 1875-1943. 
Tuo aika on jo kansakunnan historian osalta venäläistä-
mistoimenpiteineen, maailmansotineen, sisällissotineen, 
itsenäistymisineen ja olejen vakiintumisineen sekä uusine 
sotineen hyvin merkittävä ja sitä se on myös postihistori-
allisesti.
 Tähän teos on yleistajuisempi tiivistelmä noiden teoste-
ni keskeisimmistä asioista ja sillä poikkeuksella, etten ole 
taksatietoja ottanut mukaan. Pääpaino on merkinnöissä, 
jotka näkyvät postilähetyksen jättäjälle tai vastaanottajalle 
lähetyksessä tai siihen välittömästi liittyvissä dokumen-
teissa, kuten kuiteissa. 

/ / /

Teoksen kuvittamiseksi kohteitaan ovat lainanneet Harri 
Ala-Honkola (s. 32 ja 50), Kari Lehtonen (30 ylä), Heikki 
Peltola (6 ala, 9 ylä, 15 ylä ja keski, 20, 21 ala, 33, 36 ala, 
41 ala, 43 ala, 46 ylä, 51 ala ja 63) ja Janne Sahlstein (23 ylä 
ja 28 ylä). Tästä ystävällisyydestä ja luottamuksesta  heille 
lämpimät kiitokseni. 

Petteri Hannula
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Kirjeellä ymmärretään kirjemuodossa 
olevaa lähetystä, joka sisältää yleensä 
kirjallisen tai painetun tiedonannon 
suljetussa päällyksessä. Kirjeiksi tulki-
taan myöskin sellaiset avonaiset kirjal-
liset tiedonannot, joita ei voida muu-
hun lähetysten lajiin lukea.
 Vuoden 1922 alusta lähtien ulko-
maille osoitettu kirje ei saanut painaa 
enemmän kuin 2 kg eikä ulottua mihin-
kään suuntaan yli 45 senttimetriä. Kui-
tenkin, jos kirje oli käärön muotoinen, 
sai pituus olla enintään 75 senttimetriä 
ja halkaisija korkeintaan 10 senttimet-
riä. Vuoden 1935 alusta määräykset 
muuttuivat niin, että pituus, leveys ja 
paksuus yhteensä saivat olla  enintään 
90cm, suurin ulottuvaisuus kuitenkin 
enintään 60cm. Kääröissä pituus ja 
kaksinkertainen läpimitta saivat olla 
enintään 100cm, suurin ulottuvaisuus 
kuitenkin enintään 80 cm.
 Ulkomaille osoitettuun kirjeeseen 
ei 1.10.1925 alkaen saanut sulkea kir-
jeitä, merkintöjä tai asiakirjoja, jotka oli 
osoitettu muulle kuin vastaanottajalle 
tai jollekulle hänen perheensä jäsenel-
le. Kotimaan postin osalta tämä sama 
rajoitus tuli voimaan 17.4.1931 alkaen.

Riittämättömästi frankeerattu

 Aluksi vaillinaisesti frankeeratusta 
lähetyksestä joutui sitä lunastettaessa 
maksamaan puuttuvan postimaksun 
kaksinkertaisena.
 12.4.1920 lähtien lunastusmaksu 
oli puuttuva postimaksu ynnä  0,80 
markkaa ja 1.2.1921 lähtien puuttuva 
postimaksu ynnä 1 markka. Kummas-
sakin tapauksessa näin määräytynyt 
lunastusmaksu ei saanut olla puuttu-
van kuljetusmaksun kaksinkertaista 
määrää suurempi.

Yli 15 grammaa, mutta enintään 30 grammaa painavan kirjeen normaali taksa
oli tuolloin 1,60 markkaa, mistä seuraa, että 0,60 markkaa oli tämän

kirjeentapauksessa maksamatta. Tuo puuttuva maksu lisättynä 0,80 markalla
olisi tehnyt 1,40 markkaa, joka on enemmän kuin puuttuvan maksun

kaksinkertainen määrä. Tästä syytä lunastusmaksua peritään vain puuttuvan
maksun kaksinkertainen määrä eli nyt 1,20 markkaa.

Tässä sähkettä ei voitu lukea muunlaatuisiin lähetyksiin, joten se käsiteltiin kirjeenä.

1. KIRJE
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Alun perin postikortiksi katsottiin avonainen tiedonanto, 
joka on kirjoitettu tai painettu kartonkiselle lomakkeelle, 
jossa vain toinen puoli oli varattu tiedonantoja varten, 
kun toista puolta sai käyttää yksinomaan osoitetta varten.  
Postikortit jaetaan yksinkertaisiin postikortteihin tai pos-
tikortteihin maksettuine vastauksineen (kaksoiskortteja). 
Vastauskortin saa lähettää vain siihen maahan, josta se on 
tullut. 
 Vuoden 1940 heinäkuun alusta lähtien postikortteihin 
rinnastettiin ulkomaan postiliikenteessä taitetut paperi-
liuskat, joiden molemmat sisäpinnat on kokonaan liimattu 
kiinni toisiinsa niin, ettei toisia lähetyksiä voi mennä nii-
den sisään. Kotimaan postiliikenteessä sama rinnastus tuli 
voimaan 1.12.1940.

Tavallinen postikortti, jonka vasempaan reunaan lähettäjä
oli käsin kirjoittanut nimensä ja osoitteensa.

Sallitut lisäykset

Postimaksun maksamiseen käytettävä merkki piti kiinnit-
tää osoitepuolelle jompaankumpaan yläkulmaan. Mitään 
muita esineitä postikorttiin ei saanut kiinnittää. 
 29.4.1889 alkaen ulkomaille osoitetun postikortin osoi-
tepuolelle sai liittää lipukkeen, johon on painettu vastaan-
ottajan osoite. Tämän lipukkeen leveys ei saanut ylittää 5 
cm eikä korkeus 2 cm. 
 19.6.1892 alkaen lähettäjä sai ulkomaille osoitetun pos-
tikortin osoitepuolelle käsin kirjoittamalla merkitä nimen-
sä ja osoitteensa. Kotimaan postiliikenteessä tämä tuli sal-
lituksi 1.1.1893 alkaen.

3. POSTIKORTTI

Taitetut paperiliuskat, joiden molemmat sisäpinnat on kokonaan liimattu kiinni toisiin-
sa niin, ettei toisia lähetyksiä voi mennä niiden sisään, rinnastettiin postikorttiin.
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Merkinnät osoiteosaan ovat johtaneet siihen, että lähetys on tulkittu kirjeeksi, mistä on 
taas seurannut se, että puuttuva postimaksu on mennyt lunastukseen.

Tämä lähetys oli lähetetty painotuotteena, mutta postissa se oli tulkittu
postikortiksi, koska kortin kääntöpuolella oli yksityisiä kirjeellisiä tiedonantoja.

Kun postikortin taksa on ollut painotuotteen taksaa korkeampi, niin lähetys
on joutunut puuttuvan postimaksun vuoksi lunastettavaksi.
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Kaksoiskortin vastauskorttipuolisko Jenasta, Saksasta, Viipuriin.

 Vuoden 1899 alusta sallittiin osoitepuolelle painattaa 
nimikoristeita (vignettejä) ja ilmoituksia, kunhan tilaa jäi 
riittävästi osoitteelle ja postileimoille.  Kotimaan postilii-
kenteessä nimikoristeet tulivat sallituiksi 1.4.1899.
 1.10.1907 alkaen lähettäjä saattoi kirjoittaa omia tiedon-
antojaan myös osoitepuolen vasempaan puoliskoon.
 8.6.1918 sallittiin sellaiset postikortit, joissa kortin ala-
osa on käännetty osoitepuolen päälle sekä kiinnitetty sii-
hen osoitteen merkitsemistä varten.
 Vuoden 1922 alusta lukien nimikoristeiden lisäksi pos-
tikorttiin sai liittää osoiteliuskoja, paperilehtiä korttia vas-
taan taitettavaksi ja leikkeitä ehdolla, että ne ovat hyvin 
ohuesta aineesta ja kokonaan kortissa kiinni. Tavaranäyt-
teitä erityisesti kiellettiin kiinnittämästä.

Otsakemerkinnät

Vuoden 1899 alusta lähtien ulkomaille menevän postikor-
tin osoitepuolella tuli olla otsake ”Carte postale”, ”Posti-
kortti” tai ”Postkort”. Tämä oli mahdollista kirjoittaa kor-
tille myös käsin. Postikorteissa maksetulla vastauksella 

pitää vastaavasti löytyä otsake ”Carte postale avec reponse 
payee» (= postikortti maksetulla vastauksella) ja vastaus-
kortilta ”Carte postal – reponse” (= vastauspostikortti).
 Jos otsakirjoitus “Carte postale” on postikortista pois-
pyyhitty, niin tällaiset lähetykset kuljetettiin 20.2.1901 
alkaen postissa painotuotteille säädetyn taksan mukaan. 
Ehtona oli, etteivät ne sisällä yksityisiä kirjeellisiä tiedon-
antoja, joiksi ei katsottu lähettäjän kortin takapuolelle mer-
kitsemään nimeään sekä sisäänjättöpäivää ja -vuotta. 
 ”Carte postale” -otsake ei ollut enää pakollinen 
1.10.1907 alkaen. Lisäksi määrättiin, että jos postikortti 
täytti painotuotteen edellytykset, niin kortti voitiin kuljet-
taa painotuotetaksalla vaikka siinä olisi ollut tuo otsake.

Koko

Aluksi postikortin leveys ei saanut ylittää 14 cm eikä kor-
keus 9 cm. Vuoden 1907 lokakuun alussa postikorttien ko-
komääräykset muuttuivat, minkä seurauksena postikortin 
tuli olla 10-14 cm leveä ja 7-9 cm korkea. Lokakuun alusta 
1925 postikortin tuli olla 10-15 cm leveä ja 7-10,5 cm kor-
kea.

Riittämättömästi frankeerattu

Riittämättömästi frankeeratusta pos-
tikortista kannetaan vastaanottajalta 
puuttuvan kuljetusmaksun kaksinker-
tainen määrä.

Osoitepuolelle on painettu nimikoriste


