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N:o Xi.
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Angående ändring af gällande portotaxa för paket och bylten, som från
Finland afsändas till Rikets öfriga delar äfvensom till utlandet
öfver Kejsaredömets post- och posttelegrafanstalter.
Jemlikfc föreskriften uti Kommunikatiousexpeditiönens bref till Post
styrelsen af den 4 innevarande Maj meddelas postanstalterna till kännedom
och efterrättelse, att Ministern för inrikes ärendena på grund af art. I mom.
a) i Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Manifest af den
postväsendet i Storfurslendömet Finland, den jjy—y

1890, angående

detta år förordnat det

sk'ola från den 1 (13) innevarande Maj följande ändringar uti Kejsaredömets
i Finland gällande portotaxa för paket och bylten, som från Finland afsändas
till Rikets öfriga delar äfvensom till utrikes ort öfver Kejsaredömets postoch posttelegrafanstalter, införas:
§ 1.

Med hänsyn till portoafgiftens erläggande indelas paket och pen-

ningebylten i tre kategorier: Till första kategorin hänföras paket och bylten,
vägande ända till 2 funt (820 gram); till den andra paket och bylten, vägande
öfver 2 till och med 7 funt (2 kilogram 870 gram) och till tredje kategorin
paket och bylten, hvilkas vigt öfverstiger 7 funt.
§ 2.

Paket och bylten af de två första kategorierna betraktas som post-

pakrt1): för deras befordran uppbäres en likformig afgift i hvardera kategorin,
oberoende af paketets exakta vigt. Denna afgift beräknas icke, såsom nu,
efter befordringsafståndet, utan efter zoner, hvilkas antal bestämmes till tre,
*) Böra oj förvoxlas mod sådana post.pakot ollor colis postaux, å hvilka skall tilläm
pas don särskilda taxa, som tillsändts postanstalterna jomto Poststyrelsen.^ cirkulär al' den
III December 1B98 N:o XXXIT.
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nämligen: 1) Europeiska Ryssland med Transkaukasien; 2) Vestra Sibirien
och Turkestanska området (med Transkaspiska provinsen) och 3) Östra Sibirien*).
§ 3. För befordran af postpaket och bylten såväl inom första zonen,
som från denna zon till de öfriga bestämmas nedanstående portotaxor:
Inom l:st.a
zonen.

Från l:sta
till 2:dra zonen,

20 kop.

40 kop.

G0 kop.

40 kop.

80 kop.

1 rub. 20 kop.

Från l:sta
till 3:dje zonen.

För postpaket och bylten af
l:sta kategorin, (vägande
högst 2 f u n t ) ....................
För postpaket och bylten af

2:dra kategorin, (vägande
öfver 2 till och med 7
f u n t ) ...................................

§ 4.

För befordran af paket och bylten af 3:dje kategorin (vägande

öfver 7 funt) uppbäres portoafgift enligt nedanstående grunder:
För de första 7 funt — enligt ofvanangifna zontaxa.
För vigt utöfver 7 funt erlägges för hvarje funt (410 gram) postafgift
efter afstånd till följande belopp:

för afstånd ’ ända till 500 verst
öfver 500 verst „
„ 1,000
„

1,000
2,000
V

3,000
4,000

Anmärkning.

V

„

2,000

„

»

„ 3,000

„

n

„

T)

„ 4,000
„
v
för hvarje afstånd

5 kop.

10
20
25
30
35

Atstånden beräknas, såsom för närvarande: a) för inri

kes paket och bylten — från residensstaden i det län, inom hvilket försän
delsens inlemningsort är belägen, till residensstaden i det guvernement eller
den provins, der adressorten befinner sig, samt b) för internationela paket och
bylten — från residensstaden i det län inom Finland, der inlemnings- eller
adressorten är belägen, till residensstaden i det guvernement eller den pro
vins, hvarest den Kejsaredömets gränspost- eller posttelegrafanstalt befinner
*) Joniseiska och Irkutska guvernementen samt Jakutska, Amur-, Transbaikalska
och Kustprovinsen mod ön Sahalin.

sig, öfver hvilken paketet eller byltet afsändes till eller ankommer från ut
rikes ort.
§ 5.

Assuransafgiften samt afgiften för qvitto öfver till postbefordran

mottaget paket eller bylte förblifva oförändrade.
Ofvanstående bestämmelser införas att gälla vid postutvexlingen med
Östra Sibirien endast beträffande befordran och frankerlng a f penningebylten.
Vidkommande deremot paket, som från Finland afsändas till Östra
Sibirien, skall för dylika paket, intill dess derom särskildt varder förordnadt,
erläggas portoafgift enligt gällande grunder, beräknad efter hvarje pakets
exakta vigt enligt antalet funt, hvarvid dook den härofvan i § 4 angifna ned
satta versttaxan bör tillämpas.

•

I och med införandet af omförmälda nya portotaxa för postbefordran
af paket och bylten skola följande förordnanden rörande postväsendet upphöra
att gälla nämligen: a) af den 25 Oktober 1894 (16 September 1894 N:o 235
af „Regeringsbudbäraren“) angående postbefordran af paket och bylten, som
afsändas från Finland till Kustprovinsen och Amurlandet eller tvärtom ’), och
b) af den 14 April 1898 (4 Mars 1898 N:o 84 af „Regeringsbudbäraren“ ) 2)
innefattande förändrade föreskrifter angående portoafgiften för paket och byl
ten, som från Finland befordras till öfriga delar af Ryska riket äfvensom till
utrikesort öfver Kejsaredömets post- och posttelegrafinrättningar, sistnämnda
förordnande dock endast beträffande portoafgiften för befordran af bylten med
klingande mynt och portotaxan för paket, som sändas på afstånd utöfver
4,000 verst.
flelsingfors, å Poststyrelsen, den 12 Maj 1899.

i Generalpostdiréktöreus ställe:

Alvar Verving,
C. Bnmo Sevönius.
*) Meddelade postanstalterna uti Poststyrelsens cikulär af don 7 November 1891
N:o X X III.
-) Meddelade postanstalterna uti Poststyrelsens cirkulär den 25 Juli 1898 N:o XVIII.

Helsingfors, -J. Siinolii arlVingars boktryckeri aktiebolag, 1899.
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Koskeva muutosta voimassa olevaan postirahataksaan paketteja ja myttyjä
varten, jotka Suomesta lähetetään valtakunnan muihin osiin sekä
ulkomaahan Keisarikunnan posti= ja postitelegraafitoimistojen kautta.
Kulkulaitostoimituskuntfan kirjeessä Postihallitukselle kuluvan touko
kuun 4 päivältä annetun käskyn mukaan ilmoitetaan postitoimistojen tiedoksi
ja

noudatettavaksi, että Sisäasiainministeri Hänen Keisarillisen Majesteetin

31 piifvänä toukokuuta.
12 päivänä kesäkuuta

kevan
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Julistuskirjan

I

artikkelin

a) kohdan

perusteella

on

vuonna määrännyt että tämän toukokuun 113 päivästä
J

i

seuraayat muutokset ovat toimeen pantavat Suomessa voimassa olevaan Kei
sarikunnan postirahataksaan paketteja ja myttyjä varten, jotka Suomesta lä
hetetään Valtakunnan muihin osiin sekä ulkomaahan Keisarikunnan posti- ja
postitelegraafitoimistojen kautta.
1 §.

Postirahamaksun suorittamiseen nähden jaetaan paketit ja raha-

mytyt kolmeen luokkaan.

Ensimmäiseen luokkaan luetaan ne paketit ja my

tyt, jotka painavat enintäin 2 funttia (820 grammaa); toiseen luokkaan ne paketit
ja mytyt, jotka painavat päälle 2:n ja enintään 7 funttia (2 kilogrammaa 870
grammaa), ja kolmanteen luokkaan päälle 7:n funtin painavat paketit ja mytyt.

8 §. Kahden ensimmäisen luokan paketteja ja myttyjä pidetään postipaketteina ') ; niitten kuljettamisesta kannetaan yhtäläinen maksu kummassa0 Näitä älköön sekoitettako sellaisiin postipaketteihin tahi colis postaux’iin, joihin
on sovellutettava se erityinen taksa, joka postitoimistoille on lähetetty Postihallituksenjou, lukuun 31 päivänä 1898 julkaiseman kiertokirjeen N:o XXXIJ kerällä.
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kili luokassa, pakotin tarkasta painosta huolimatta.

Tätä maksua ei lasketa,

niinkuin nyt, kuljetettavan matkan, vaan vyöhykkeiden mukaan, joiden luku
määrätään kolmeksi, nimittäin:
Läntinen Siperia ja
Itäinen Siperia *).
o §.

1) Europan Venäjä ynnä Trauskaukasia; 2)

Turkestanin alue (ynnä Transkaspian maakunta) ja 3)

Postipakettien ja myttyjen kuljettamista varten sekä ensimmäi

sessä vyöhykkeessä että tästä vyöhykkeestä muihin määrätään alempana ole
vat postirahataksat:
l:ssä vyöliykkeessä.

l:sen luokan postipaketeista ja my
tyistä (enintään 2 lunttia paina
vista ..............................
2:sen

luokan

l:stä vyöliykkeestä 3:teen.

20 kop.

40 kop.

60 kop

40 kop.

80 kop.

1 rupi. 20 kop,

postipaketeista ja

mytyistä (yli 2:n ja enintään 7
lunttia p a in a v is t a ....................
4 §.

kstä vyöliykkeestä 2:seon.

3:nen luokan pakettien ja myttyjen (yli 7:n fuutin painavien)

kuljettamisesta
, mukaan:

kannetaan

postirahamaksua

alempana

olevien perusteitten

Ensimmäisistä 7:stä funkista ylempänä mainitun vyöhyketaksan mukaan.
Enemmän kuin 7 funtin painosta suoritetaan kultakin luntilta (410
grammalta) postimaksua matkan mukaan seuraavat määrät:
matkasta, joka tekee enintään 500 virstaa 5 kop.
yli 500 virstaa
1,000
„
10 „
„ 1,000
2,000
„
20
„
M
V)
„ 2,000
„ 3,000

3,000
„

„ 4,000
Muistutus.

„

4,000
„
>1
jokaiselta matkalta

Matkat lasketaan, niinkuin nykyään:

25

„

30

„

35

,,

a.) kotimaisilta pake

teilta ja mytyiltä sen läänin hallintokaupungista, jossa lähetteen sisäänjättöpaikka on, sen kuvernementin

tahi maakunnan hallintokaupunkiin, missä

adressipaikka on, sekä b) kansainvälisiltä paketeilta ja mytyiltä — sen Suo
messa olevan läänin hallintokaupungista, jossa sisäänjättö- tahi adressipaikka
*) Jeniseiskin ja Irkutskin kuvernementit sekä Jakutskin, Amurin, Transbaikalin
ja Rannikkomaakunta Sahalinin saaren kanssa.

s
on, sen kuvernementin talli maakunnan hallintokaupunkiin, niissä se Keisari
kunnan rajaposti- tahi postitelegraafkoimisto on, jonka kautta paketti tahi
mytty lähetetään ulkomaan paikkaan tahi tulee ulkomaan paikasta.
5 §.

Vakuutusmaksu sekä maksu kuitista postissa kuljetettavaksi vas

taanotetusta paketista tahi mytystä pysyvät muuttumatta.
Ylempänä olevat määräykset ovat voimassa postinvaihdossa Itä-Siperian kanssa ainoastaan rahamyttyjen kuljetukseen ja franlekeeraukseen nähden.
Mitä sitä vastoin tulee paketteihin, jotka Suomesta lähetetään ItäSiperiaan, on semmoisista paketeista, siksi kuin siitä erittäin määrätään, suori
tettava postirahamaksua voimassa olevain perusteitten mukaan, laskettuna kun
kin paketin tarkkaa painoa myöten funttiluvun mukaan, jolloin kuitenkin tässä
ylempänä 4 §:ssä mainittu alennettu virstataksa on noudatettava.
Kun ylempänä mainittu uusi postirahataksa pakettien ja myttyjen
postissa kuljettamista varten pannaan toimeen, lakkaavat seuraavat postitointa
koskevat määräykset voimassa olemasta, nimittäin: a) 25 päivältä lokakuuta
1894 (16 päivältä syyskuuta 1894 »Hallituksen Sanansaattajan" 235:ssä N:ssa)
semmoisten pakettien ja myttyjen kuljettamisesta postissa, jotka lähetetään
Suomesta Rannikkomaakuntaan ja Amurinmaahan taikka päinvastoin *) ja b)
14 p:ltä huhtikuuta 1898 (4 päivältä maaliskuuta 1898 »Hallituksen Sanan
saattajan" 84:ssä N:ssa)2), sisältävä muutettuja määräyksiä semmoisten paket
tien ja myttyjen postimaksusta, jotka Suomesta lähetetään muihin Venäjän
valtakunnan osiin sekä ulkomaan paikkoihin Keisarikunnan posti- tahi postitelegraafitoimistojen kautta, viimemainittu määräys kuitenkin ainoastaan mitä
tulee postirahamaksuun kovaa rahaa sisältävien myttyjen kuljettamisesta ja
postirahataksaan paketeista, jotka lähetetään enemmän kuin 4,000 virstan mat
kan päähän.
Helsingissä, Postihallituksessa, toukokuun 12 päivänä 1899.
P ä äp o s t i t ir e h t ö ö r in s i j a s s a :

Alvar Verving.
C. Bruno Sevönius.
Suomensi John Stenberg.
') Ilmoitetut postitoimistoille Postihallituksen kiertokirjeessä marraskuun 7 päivältä
1894, N:o X X III.
2) Ilmoitetut postitoimistoille Postihallituksen kiertokirjeessä heinäkuun 25 päivältä
1898, XVIII.

