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tiin 22.6.1927, mutta se ei ollut mikään suuri 
mediatapahtuma. Esimerkiksi Sulo Kinnunen 
kirjoitti Suomen Postimerkkilehdessä 1/1928 
museon avaamisesta seuraavasti: ”Tässä lehdes-

Postimuseo katsotaan perustetuksi 90 vuot-
ta sitten, 1.9.1926. Tällöin Postihallitus otti 
haltuunsa neljä huonetta Yrjönkatu 5:n en-
simmäisestä kerroksesta. Yleisölle museo avat-

Keräilijät museon tukena

Postimuseon osallistuessa Wienissä kansainväliseen WIPA 33 -näyttelyyn ilmoitti 
se näyttelyluettelossa tulleensa perustetuksi 1893. Tällä ehkä tarkoitettiin, että 
tuolloin aloitettiin jonkinlainen postin vanhojen esineiden keruu postin kome-

roihin. Esineistöä hoiti sivutoimenaan kansliaosaston notaari Elis Grenman. Muuhun 
ei ollut varoja ja huoneistokin puuttui. Vuonna 1919 kehotettiin kiertokirjeessä posteja 
luetteloimaan mahdollisia museoesineitä. Mutta vasta 1.9.1926 museolle osoitettiin 
oma huoneisto, jolloin museo voitiin perustaa. Yleisölle se avattiin 22.6.1927. Tähän 
asti Postin museaalinen toiminta oli tehty ”virkatyönä” – ja niin museota on koko ajan 
hoidettukin. Mutta pian avaamisensa jälkeen museo sai keräilijöistä pitkäaikaisen ja 
innokkaan avustajakunnan, jota ilman moni asia olisi jäänyt toteutumatta.

Lauri Poropudas

Vuonna 1919 Postihallitus lähestyi postitoimipaikkoja yleisellä kirjelmällä kehottaen näitä 
luetteloimaan museoimisen arvoisia esineitä. Kuva Postimuseo.
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sä on useita kertoja esitetty hurskas toivomus postimu-
seon perustamisesta Suomeen. Kuluneen vuoden aikana 
on toivomus vihdoin toteutunut. Jo kesällä mainittiin 
pääkaupungin lehdissä jotain postimuseosta, mutta 
mitään ilmoituksia sen avaamisesta ei ole näkynyt. Äs-
kettäin päätin kuitenkin ottaa asiasta selon ja puhelinta 
ja ruotsinkieltä käyttäen pääsinkin vihdoin ovelle, jonka 
kilvessä oli ”Postimuseo” (Yrjönkatu 5, ent. Kalevan 
talo).

Kolmeen pieneen huoneeseen on tänne järjestetty 
vanhoja postilaitokselle kuuluneita esineitä, postinkulje-
tusvälineitä, postikalustoa, käsikirjoituksia, painettuja 
julkaisuja, posti- ja sotasensuurileimasimia, lakkasi-
nettejä ja viimeiseksi myös postimerkkikokoelma. Siis 
yleensäkin kaikki mitä postimuseossa tulee ollakin.

Suurimman ja maallikoille mielenkiintoisimman 
osan kokoelmista muodostavat postikalusto ja kulje-
tusvälineet. Postin symbooleja, torvia, on useampia 
kappaleita. … Piiskoja, miekkoja, pistooleja, revolve-
reja on useita. Postilaukuista herättää huomiota eräs 

suunnattoman suuri. Se on 170 sm. pitkä ja 85 sm. 
korkea, nahkasta tehty, päissä nahkahihnat joilla sen on 
voinut sitoa rekeen kiinni. Laukussa on vuosiluku 1919 
(jolloin sitä on korjattu). Käytännössä se on ollut Suo-
mussalmella – Kirjelaatikoita, postikortti-, -merkki ja 
rahalippaita, kirjoitusneuvoja, tinasia hiekkatolppoja, 
kirjevaakoja, puntareja ja punnuksia, postikilpiä y.m. 
museomateriaalia on aika runsaasti. Mielenkiintoinen 
on painomustetta sisältävä peltinen rasia, johon sivellin 
on kuivunut kiinni. Hangon ”painoasiamies” on tällä 
siveltimellä vedellyt mustia viivojaan kirjeisiin maail-
mansodan aikana.

Toisen huomattavan ja epäilemättä arvokkaan 
osan museossa muodostavat käsikirjoitukset. Niitä on 
31 numeroa. Mainitsemme niistä… 

… Filatelisteille mielenkiintoisin osa museota 
muodostavat sinetit, leimasimet, postimerkit ja -kortit. 
Viime ovat järjestelyn alaisina eivätkä ole nähtävinä. 
Lakkasinettejä on 80 numeroa, postileimasimia 89 nu-
meroa ja sotasensuurin leimasimia 50 numeroa. Sinet-

Postimuseo, johon Sulo Kinnunenkin tutustui 1927. Kuva Postimuseo.
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tipainoskokoelma, joka käsittää 1502 sinettipainosta, 
on samoin kuin leimasimista otetut jäljennöksen vain 
tutkijoiden nähtävinä. Postimerkkiosasto, jossa merkit 
ovat pystyissä näytelasikoissa, käsittää toistaiseksi 

mukaiseen kronologiseen järjestykseen. Museon tähän 
osaan palaan myöhemmin.”

Keräilijät toivoivat, Posti tarvitsi 
yhteistyötä

Kuten Kinnusen raportista vuodelta 1928 
huomataan, oli museo perustettu ja avattu il-
man keräilijöitä, virkatyönä. Tekstissä näkyy 
piikkeinä maininnat museon löytämisen vai-
keudesta, ruotsinkielisyydestä ja vaikeudesta 
päästä sinne – Kinnunen oli suomenkielisen 
Suomen Filatelistiseuran (SF) aktiivi ja sen 
äänenkannattajan Suomen Postimerkkileh-
den toimittaja. Kinnunen kirjoitti samassa ja 
seuraavassa numerossa varsin kriittisesti postin 
toiminnasta niin postimerkki- kuin postimu-
seoasiassakin. Hän olisi toivonut suurempaa 
yhteistyötä kummassakin.

Kinnunen arvosteli Postia Suomen itse-
näisyyden 10-vuotisriemujuhlamerkkien valmiste-
lusta ja julkaisemisesta. Hänen mukaansa Pos-
ti ei halunnut yhteistyötä keräilijöiden kanssa, 
jotka kuitenkin olivat eniten tekemisissä pos-
timerkkien kanssa. Keräilijät olisivat voineet 
auttaa myös museon järjestelyissä. Itsenäi-
syysmerkkien suhteen Posti ei ollut kuunnellut 
keräilijöiden lausuntoa postimerkistä: merkin-
töjä, kokoa ja lisäpainosta. Merkkiä moitittiin, 
kun sen markka-arvo ilmaistiin vain kirjaimel-
la M, ja merkki oli kooltaan yhä vanhaa, venä-
läisten postimerkkien kokoa.  Keräilijät olisivat 
jo kauan päästä koosta eroon. Kolmanneksi 
merkisn lisäpainos itsenäisyyspäivän jälkeen 
romutti sen juhlavuuden.

Postimuseosta Kinnunen kirjoitti 1928 

”… Museo käsittää myös postimerkkikokoelman, jossa 
on 17,237 merkkiä. Erikoisella mielenkiinnolla tieten-
kin etsimme Suomen osastoa. Se löytyykin perimmäises-
tä nurkasta kerrassaan mielenkiintoisena. Suomalaisen 
normaalikokoelman pitäisi käsittää n. 200 merkkiä, 
mutta tuskin puolet tästä on postimuseomme Suomi-
kokoelmassa. Ja sekin mitä siellä on vanhimmista, on 
huonoja uusintapainoksia. On enemmän kuin surkeaa, 
jos tuollaista sotkua joka ei vastaa edes koulupoika-

-
men postimuseossa. – Kuten tunnettua, ei rikkinäinen, 
loupunut tai muuten vahingoittunut merkki enää kel-
paa kokoiluesineeksi. Siksipä merkkejä käsitelläänkin 
erikoisella varovaisuudella. Niitä kiinni liimattaessa 
käytetään erikoisia liimapaperiviilekkeitä (Klebefalze), 
joissa liima on hapotonta, niin ettei se tule merkkipa-
perin läpi turmellen merkin väriä. Postimuseossa huo-
masin kuitenkin, että merkkien kanssa työskentelevän 
virkailijan pöydällä olevat viilekkeet olivat hapollisia, 
kitkerägumisia. Jos merkit kiinnitetään tällaisilla vii-
lekkeillä, niin muutamassa vuodessa on liiman happo 
tullut paperin läpi ja turmellut merkin värin. Siten ei 
satoja tuhansiakaan maksava kokoelma muutaman 
vuoden kuluttua ole kovinkaan arvokas. Kokoelmas-
sa pisti silmääni m.m. ceylonilainen 10,000 rupien 
merkki, jonka kataloogiarvo on 16,000:- Ranskan fr. 
Kun on kysymyksessä tällaiset kappaleet, pitäisi silloin 
merkkien käsittelyssä olla asiantuntemusta enemmän 
kuin mitä postimuseon merkkikokoelman järjestelystä 
voi päätellä.”

Vaikka Kinnunen kirjoitti aika voimakas-
ta arvostelua Postista ja sen museon hoidos-
ta, eivät välit olleet todellisuudessa kovinkaan 
huonot. Keräilijöiden ja Oostin yhteistyö 
näyttäytyi varsin hyvässä valossa jo Suomen 
ensimmäisen, Helsingissä marraskuussa 1928 
järjestetyn postimerkkinäyttelyn yhteydessä. 
Julkaisihan Posti näyttelyä varten kaksi erikois-
merkkiä (100 000 kpl päällepainettuja käyttö-
merkkejä), joita sai myydä näyttelyn pääsylip-
pua vastaan vain ko. näyttelyssä, ja merkkien 
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käypäisyysaika kesti näyttelyn avaamisesta sen 
päättymiseen. 

Tulevina vuosina juuri postimerkkinäytte-
lyt tulivat olemaan keskeinen Postin ja keräili-
jöiden yhteistyömuoto, joka liittyi Postimuse-
oon, vaikkakin epäsuorasti. Postimerkkinäyt-
telyiden ylijäämävaroja käytettiin Postimuseon 

muassa lisähuoneistoja Postimuseolle ja rahoi-
tettiin kokoelmien ostoja.

Tässä yhteistyökuviossa yksittäiset keräili-
jät osallistuivat Postimuseon tukemiseen suh-
teellisen pienellä panoksella, eivätkä läheskään 
kaikki edes tienneet tukevansa Postimuseota tai 

suostumuksella, ja jopa pyynnöstä, lisämak-
sullisia postimerkkejä, joiden myynti oli pit-
kään sidottu postimerkkinäyttelyihin. Näin oli 
vuosina 1928, 1948, 1955, 1956, 1960, 1966, 
1975, 1981, 1985 ja 1988. Lisämaksullisia 
postimerkkejä myytiin ensisijaisesti näyttelyn 
pääsylipun lunastaneille. Suhteellisen pienipai-
noksiset julkaisut olivat haluttuja keräilijäpii-
reissä. Vuoden 1988 kansainvälistä FINLAN-
DIA-näyttelyä varten julkaistiin myös pienen 
lisämaksun sisältäneitä – Suomen ensimmäi-
siä – pienoisarkkeja. Ne olivat myös normaa-
listi myynnissä, mutta yhden merkin sisältänyt 
Fabergé-vihko toimi näyttelyn pääsylippuna 

(merkki 5 mk + pääsylippu 25 mk). 
Keräilijöiden kannalta järjestelyssä oli sel-

lainen ristiriita, että heidän omat periaatteen-
sa olivat tällaista toimintaa vastaan: merkkejä 
pitää julkaista vain todelliseen tarpeeseen, eikä 
niistä saa tulla keräilijöiden rahastusmuotoja. 
Nyt keräilijät ja heidän järjestönsä toimivat ak-
tiivisesti vastoin omia periaatteitaan, toki siinä 
toimittiin myös omaksi hyväksi, Postimuseon ja 

-
sikirjojen kustantaminen ja taloudellinen tuki 

Kutakin postimerkkinäyttelyä varten teh-
tiin sopimus Filatelistiliiton ja Postin välillä, 
jolla määriteltiin, mihin voittovarat ohjattai-
siin, esimerkiksi 1948: ”Pääsylipputuloista Suomen 
Filatelistiliitto ry – Finlands Filatelistförbund rf. saa 
ainoastaan liiton todelliset näyttelystä aiheutuvat kulut. 
Liitto sitoutuu luovuttamaan muun osan tuloista Posti- 
ja lennätinhallitukselle niin pian kuin tilit on päätetty, 
kuitenkin viimeistään vuoden 1948 loppuun mennessä. 
Posti- ja lennätinhallitus käyttää pääsylipuista sille tu-
levan osuuden yhteistoiminnassa liiton kanssa postimu-
seota edistäviin tarkoituksiin.”

Kaikkiaan museota varten ja myöhemmin 
Posti- ja lennätinhallituksen ja Filatelistiliiton 
perustamalle (1959, oikeusministeriön lupa 
perustamiseen 4.2.1960) Postimuseosäätiölle 

Postin ja keräilijöiden yhteistyö näkyi hyvin postimerkkinäyttelyissä aina Suomen ensimmäi-
sestä, 1928 järjestetystä näyttelystä lähtien. Posti julkaisi näyttelyjä varten erikoispostimerk-
kejä, joilla houkuteltiin ihmisiä näyttelyihin, koska niitä myytiin alkuaan vain näytelyissä. 
Vuodesta 1948 lähtien merkit olivat lisämaksullisia ja lisämaksun tuotoilla rahoitettiin Posti-
museon toimintaa.
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on tuloutettu eri näyttelyistä nykyrahaksi muu-
tettuna noin 1,7 miljoonaa euroa eri näytte-
lyistä. Helmikuussa 1961 säätiö osti huoneis-
ton Tehtaankatu 21 B 40 (296 m2, 73 700 € ny-
kyrahassa), joka vuokrattiin Posti- ja lennätin-
hallitukselle Postimuseon käyttöön 25 vuoden 
vuokrasopimuksella. Vuonna 1975 hankittiin 
170 000 markalla (noin 138 000 €) lisätilaksi 
63 neliön huoneisto osoitteesta Tehtaankatu 
21 B 42, joka oli ensimmäiseksi hankitun mu-
seotilan vieressä: uudesta huoneistosta tehtiin 
arkisto-, kirjasto- ja toimistotila.

Museo takaisin Helsinkiin

Filatelistit olivat olleet aina 1920-luvun alusta 
lähtien kiinnostuneita Postimuseon perusta-
misesta ja sitten sen toiminnasta. Kun museo 
oli sodan takia ja sen jälkeen pakkilaatikoissa 
ja 1950-luvulla Vaasassa, käytiin keskustelua 
ensin sen uudelleen avaamisesta ja sitten saa-
misesta Helsinkiin. Esimerkiksi vuonna 1950 

-

kääntyivät asiassa Filatelistiliiton hallituksen 
puoleen, joka taas otti yhteyttä asian tiimoil-
ta Posti- ja lennätinhallitukseen. Käydyissä 
neuvotteluissa todettiin, että museo tarvitsee 
näyttelytoimintaa varten huoneiston, jollainen 

tilapäisesti.
Erityisesti vuoden 1956 FINLANDIA-

maailmannäyttelyn aikana kävi selväksi, että 
museon paikka on Helsingissä, koska kansain-
välisille näyttelyvieraille ei ollut museota, mitä 
esitellä. Niinpä asia nousi esille eri tilaisuuk-
sissa, mm. Filatelistiliiton vuosikokouksissa 
pidetyissä alustuksissa 1959. Kalle Vaarnas 

hankkimisesta liitolle. Vuosikokous päätti, että 
tästä aloitteesta keskustellaan ja päätetään Pos-
timuseon huoneistokysymyksen yhteydessä. 
Samassa kokouksessa Yrjö Ylänne alusti Suo-
men Filatelistiseuran aloitteesta Postimuseon 
aikaansaamisesta kiireellisenä toimenpiteenä. 
Hän ehdotti, että ellei Postimuseolle muuten 
lähitulevaisuudessa saada sopivaa huoneistoa, 
julkaistaisiin pitkäharkkoisten postimerkkien 
100-vuotisjuhlan yhteydessä yksi tai useampi 
lisämaksullinen postimerkki, joiden lisämaksu 
käytettäisiin Postimuseon huoneiston hankki-
miseen, ja että asian edelleen ajaminen jätet-
täisiin liiton hallitukselle. 

Postimuseo avattiin uudelleen 15.2.1962 
Helsingissä osoitteessa Tehtaankatu 21, siellä 
museolla oli tilaa kahdessa kerroksessa yh-
teensä noin 550 neliötä. Postimuseon avajai-
sissa pääjohtaja S. J. Ahola lausui kutsuvieraat 
tervetulleiksi mainiten mm., että "Postimuseon 
luomisessa on mukana ollut Posti- ja lennätinlaitoksen 
lisäksi suuressa määrin Suomen Filatelistiliitto, jonka 
jäsenet ovat tarmokkaasti ja suuren innostuksen valtaa-
mina myötävaikuttaneet työn loppuun saattamiseksi."

Filatelistiliiton puheenjohtaja Veikko Hie-
talahti totesi, että -
taasti tätä päivää, jolloin postimuseo jälleen avattaisiin. 

kiitollisuutta saadessaan jälleen tutustua Postimuseon 
kokoelmiin. Vielä on syytä iloita siitä, että Postimuse-

Postimuseon johtajat
Valter W. Forsblom 1926–1952
Niilo Kukkonen 1952–1975
Kaarlo Lennes 1953 tai 1955–1958 
(museonhoitaja Vaasassa)
Juhani Hyytiäinen 1976–1988
Jari Karhu 1988–2008
Petteri Takkula 2008–2012
Kimmo Antila 2013–



• 23 •

edellytykset kuin aikaisemmin todellisen tutkimustyön 
suorittamiseen. Toive Postimuseosäätiön perustamisesta 
on toteutunut ja sen varojen kartuttaminen on onnistu-

nut niin, että voidaan taata Postimuseon kehittäminen 

Keräilijöiden toiveista museota kohtaan 
kertoo Suomen Filatelistiliiton kirje jäsenyh-
distyksilleen 10.1.1961: "Postimuseon erääseen 

joka ensi sijassa käsittäisi museon oman kirjallisuu-
den ja sille tulevat aikakauslehdet. Tämän lisäksi on 

-

lahjoittamille tai tallettamille kirjastoille ja teoksille. 
Tallettaja säilyttää omistusoikeutensa teoksiinsa ja voi 
myös asettaa ehtoja niiden lainaamiselle. Tällä tavoin 
voitaisiin saada usean yhdistyksen nyt vaikeasti säily-

käyttöön".
Keräilijöille ei aina ollut aivan selvää, 

mistä Postimuseossa oli kysymys. Ajoittain on 
-

museo, eikä koko postin toimintaa tallentava 
ja esittelevä museo. Useissa artikkeleissa vuosi-
kymmenien mittaan keräilijät näkivät museon 

-
mat, arkiston ja kirjaston. 

Postimuseo palautui Vaasasta Helsinkiin 1950-luvun lopulla ja avattiin Helsingissä 15.2.1962 
osoitteessa Tehtaankatu 21, asuinkäyttöön suunnitellussa huoneistossa. Samasta portaasta os-
tettiin museon käyttöön postimerkkinäyttelyistä kertyneillä rahoilla lisähuoneistot 1961 ja 1975.

Kaksi Postimuseosäätiötä

Posti- ja lennätinhallitus ja Suomen Filate-
listiliitto perustivat Postimuseosäätiön 1959, 
toimiluvan se sai 1960. Säätiön tarkoituk-
sena oli hankkia huoneisto Postimuseolle. 
Myöhemmin se tuki museota myös koko-

toimintaa. Varat säätiö sai etupäässä pos-
timerkkinäyttelyiden tuloista. Tämä Posti-

edistämissäätiöksi 24.5.2007.
Itella Oyj:n perustaman Postimuseo-

säätiön tarkoituksena on ylläpitää Postimu-
seota. Se rekisteröitiin 10.7.2013.
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Kun museo muuttui 1962 Posti- ja lennä-
tinmuseoksi (Posti- ja telemuseo 1971), herät-
ti se ihmettelyä, ehkä syystäkin kun keräilijät 
olivat olleet keräämässä varoja Postimuseota 
varten ja nyt ”heidän rahoillaan” hankittuihin 
tiloihin tuotiin myös lennätinkalustoa. Tämä 
käy ilmi esimerkiksi R. A.:n (Rainer Ahonius) 
tekstistä Suomen Postimerkkilehdessä 1962: 
”… Museon virallisesta nimestä, "Posti- ja lennä-
tinmuseo", ihmeeksemme havaitaan, että postimuseon 
yhteyteen, samaan huoneustoon on liitetty postille täy-
sin vieraitakin esineitä. Tämä tuntuu oudolta ja aikaa 
myöten tullaan varmaankin tajuamaan, että yhdistä-
misessä on sattunut erehdys. Lennätinpuolella on niin 
runsaasti postimuseolle aivan kuulumattomia kohteita, 
että oma, erillinen museo olisi ollut hyvinkin puolus-
tettavissa. Nyt ilmeisesti molemmat tulevat kärsimään 
joten olisi mitä toivottavinta, että asia korjaantuisi lä-
hitulevaisuudessa. …”

Filatelistiliiton puheenjohtaja Björn-Eric 
Saarinen kirjoitti Philatelia Fennicassa (myöh. 
Filatelisti) 1984: ”Filatelistien kannalta ei myös-
kään ole edullista, että museoon sisältyy myös teleosas-
to, mutta tälle tosiasialle ei ilmeisesti voida mitään. 
Kuitenkin on mielestäni selvää, ettei Postimuseosäätiön 

toiminnan tuloksia, saada käyttää telemuseon tarpei-
siin, vaan siihen on PLH:n osoitettava varat. … Me 

-
ratkaisun – kaikki yhdessä tilassa – rahoitus lienee 

-

yhteydessä.”
Filatelistiliiton vaatimaton toimisto oli 

sijainnut Postimuseon yhteydessä vuoden 
1968 alusta alkuvuoteen 1984. (Filatelistilii-
ton 40-vuotishistoriikki sanoo toimiston olleen 
museolla vuodesta 1962, mutta liiton lehdessä 
toimisto mainitaan Postimuseolla vasta nume-
rossa 1/1968.) Osapäiväisen toimistonhoitajan 
(Pentti Hämäläinen) Filatelistiliitto sai 1968 

alusta, ja syyskuussa 1970 hänestä tuli toimin-
nanjohtaja. Toimisto joutui muuttamaan, kun 
sen vuokra ensin monikymmenkertaistettiin 
1983 ja kohta vuokrasopimus irtisanottiin. 
Vuoden 1984 alkupuolella Postimuseosäätiö 
osti Mannerheimintieltä pienen huoneiston, 
jonka se vuokrasi liiton toimistoksi.

B.-E. Saarinen kirjoitti Philatelia Fenni-
cassa 1986: ”Viime vuonna PTH:n talousosasto 
asetti liikenneministeriön aloitteesta toimikunnan tut-
kimaan mahdollisuutta siirtää posti- ja telemuseo sää-
tiön haltuun. Siis irroitettavaksi postin organisaatiosta. 
Toimikunnan esityksen perusteella postin ylin johto on 
nyt päättänyt ryhtyä toimenpiteisiin postimuseon siirtä-
miseksi säätiön haltuun ja hoidettavaksi. Filatelisteja, 
jotka ovat Postimuseosäätiön ainoat rahoittajat, ilah-
duttaa tieto, että samalla on päätetty perustaa myös 
erillinen säätiö vastaamaan museon telepuolesta. Asian 
käytännöllinen hoitaminen on annettu postin hallinto-
osastolle.”

Kun Posti- ja telen yhtiöittäminen lähes-
tyi eriytettiin myös museo marraskuussa 1988 
Postimuseoksi ja Telemuseoksi. Telemuseo 
muutti pari vuotta myöhemmin omiin tiloihin 
Elimäenkadulle.

Apua kokoelmien hankintaan

-
nut lahjoituksista, vaihdoista ja ostoista sekä 
postimerkkipainoista ja postin eri tasoilta tul-
leista siirroista. Yhden suurista lahjoituksista 
teki Hans Lagerlöf  vuonna 1938, josta on oma 
artikkeli tässä vuosikirjassa. Kahden suuren 
ostetun kokoelman kohdalla on tarvittu myös 
keräilijäyhteisön tukea, rahallista ja asian-
tuntija-apua. Ensimmäinen näistä oli johtaja 
Richard Granbergin suuri ehiökokoelma 1930 

-

Johtaja Rich. Granberg lähetti valtioneu-
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vostolle kirjeen 3.4.1930, jossa hän tarjosi val-
tiolle lunastettavaksi kokoelmansa, joka sisälsi 
kaikki Suomessa tunnetut ehiökirjekuoret ja 
-postikortit (ehiökortit). Kokoelma käsitti kaik-
kiaan 15 kansiota. Se oli palkittu postimerkki-
näyttelyissä Tukholmassa 1926 kultamitalilla 
ja kunniapalkinnolla, Kööpenhaminassa 1927 
näyttelymitalilla, Helsingissä 1928 kultami-
talilla ja kunniapalkinnolla sekä Le Havressa 
1929 kultamitalilla. Granberg mainitsi hank-
kineensa kokoelmansa 23 vuoden aikana, ja 
hänen arvionsa mukaan kokoelman arvo oli 
1.375.076 markkaa (n. 450 000 €). Granberg 
tarjosi kokoelmaa valtiolle Postimuseota var-
ten lunastettavaksi 350.000 markalla, siis kol-

masosalla sen arvosta.
Varsinaisen kokoelman lisäksi tarjoukseen 

sisältyi runsaasti ehiöitä, joita Granbergin nä-
kemyksen mukaan Postimuseo voisi myydä 

Tampereen ja Helsingin kaupunkien paikal-
lispostimerkeistä sekä Suomen rautateitten 
pakettimerkeistä.

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
pyysi lausuntoa asiasta Suomen Filatelistiseu-
ralta, Helsingfors Filatelistföreningeniltä sekä 

-
men Filatelistiseuran lausunnossa (17.5.1930) 
todettiin, että kokoelma oli ehdottomasti ai-
nutlaatuinen ja myös laajin Suomen ehiöistä 

Lisämaksullisia postimerkkejä käytettiin pitkään keskeisenä keinona tukea Postimuseota. Rich. 
Granbergin Suomen ehiöiden kokoelman ostamista varten julkaisiin lisämaksullinen posti-
merkki 1930. Kokoelma oli ehiöiden aarreaitta, siihen kuului mm. kuvan 20 kopeekan ehiö 
vuodelta 1850. Niitä tunnetaan vain kaksi.
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koko maailmassa ja että Granbergin tarjous 
oli viimeinen tilaisuus hankkia Postimuseolle 
täydellinen ehiökokoelma kaikkine erikoisuuk-
sineen. Lausunto korosti kokoelman sisältävän 
ainutlaatuisia harvinaisuuksia ja piti sen hin-
tapyyntöä "suorastaan lahjoitusluontoisena". 
Lisäksi hankintaa puolsi Suomen Filatelisti-
seuran näkemyksen mukaan kokoelman mer-
kitys historiallisena todistuskappaleena osana 
maamme kulttuurihistoriaa. Seuran käsityksen 
mukaan kokoelma muodostaisi Postimuseon 
arvokkaimman nähtävyyden. 

Valtioneuvostokin piti ehiökokoelmaa ai-
nutlaatuisena ja erityisen tärkeänä Postimu-
seon kokoelmiin liitettäväksi, eikä ainoastaan 

-
mana vain oli rahoitus: budjettivaroja ostoon 
ei voitu osoittaa, eikä opetusministeriö suostu-
nut antamaan raha-arpajaisten voittovaroista 
tarvittavaa summaa. Lisäongelmia aiheutti 
se, että Ruotsin Postimuseo oli tehnyt koko-
elmasta ostotarjouksen. Keräilijäyhdistysten 
mielestä kokoelma tulisi kaikin käytettävissä 
olevin keinoin saada säilytetyksi pysyväisesti 
Suomessa.

Tässä vaiheessa esitti Kulkulaitosten- ja 
yleisten töiden ministeriön esittelijäneuvos 
K. R. Salovius yksityishenkilönä (ministeriön 
kansliapäällikkönä hänelle kuului myös viran 
puolesta Postin asiat), että varojen saamisek-
si julkaistaisiin lisämaksullinen postimerkki, 
jonka lisämaksun tuloilla voitaisiin ostaa ko-
koelma museolle. Näin tapahtui. Suomen 
postimerkkeilijäyhdistysten valtuuskunta sai 
valtioneuvostolta luvan painattaa Pro Filate-
lia -merkin (1 + 4 mk lisämaksu, 100 000 kpl) 
Leimakonttorissa. Näin toimittiin myös Pu-
naisen Ristin lisämaksullisten merkkien kans-
sa: järjestö painatti itse merkit, jotka posti myi 
ja tilitti rahat. 15.10.1931 ilmestyneet merkit 
myytiin loppuun kymmenessä päivässä. Gran-

bergin kokoelma luovutettiin Postimuseolle 
1.11.1931.

Hankinnan menettelytapa aiheutti kuiten-
kin ratkaisemattoman ongelman. Koska val-
tuuskunta sai rahat merkeistä ja osti niillä ko-
koelman, jonka se sijoitti sopimuksen mukaan 
”ikuisiksi ajoiksi” Postimuseoon, muodostui 
sen käytöstä omistusongelma. Kun museo olisi 
1975 halunnut vaihtaa kokoelmasta ylimääräi-
siä kohteita, ei sitä voitu tehdä, sillä museo ei 
omistanut kokoelmaa, eikä valtuuskuntaa enää 
ollut olemassakaan.

Monien väärinkäsitysten vuoksi todet-
takoon tässä, että ensimmäinen Suomessa 
museolle – Kansallismuseolle – hankittu pos-

Harry Walli (1900-1970) oli monipuolinen 
toimija keräilijä- ja sukututkimuspiireissä. 
Hänen merkityksensä oli suuri erilaisissa 
Postimuseota tukevissa hankkeissa niin hen-
kilökohtaisesti kuin eri keräilijäorganisaa-
toiden aktiivina, vaikka hän ei juuri näkynyt 
toimissaan julkisuudessa. Kuva Postimuseo.
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timerkkikokoelma oli nk. Antellin kokoelma, 
joka ostettiin 1907 ja siirrettiin Postimuseoon 
1931. Kyseessä ei kuitenkaan nimestään huo-
limatta ollut Frithiof  Antellin keräämä, vaan 
hänen testamenttaamillaan varoilla ostettu 
Rich. Granbergin keräämä kokoelma, johon 
kuului ehiöitä ja yksityispostimerkkejä. Tästä 
kokoelmasta erotettiin 1932 Granbergin suos-
tumuksella sen rautatiepakettimerkkien osio 
Rautatiemuseoon.

Vuoden 1951 loppupuolella belgialainen 
-

seolle ostettavaksi ainutlaatuista, monia harvi-
naisuuksia ja erikoisuuksia sisältänyttä Suomi-
kokoelmaansa miljoonalla Belgian frangilla 
(noin 4,6 miljoonaa mk). Kansainvälisesti me-
nestynyt kokoelma oli palkittu New Yorkissa 

Pellervo Savolainen lahjoitti 1964 Postimuseolle poikkeuksellisen Venäjän Zemstvo-postin pos-
timerkkien kokoelman. Zemstvot olivat Venäjällä alueellisia organisaatioita, jotka huolehtivat 
muiden muassa alueen teistä, silloista ja postinkulusta. Postia varten ne julkaisivat omia pos-
timerkkejä vuodesta 1865 lähtien. Savolaisen lahjakirjan allekirjoitusta seuraavat ylikamreeri 
Kangas, johtaja Vuolle, museonjohtaja Kukkonen, Helsingin poliisikomentaja ja Filatelistiliiton 
puheenjohtaja Hietalahti ja vastaanottajana Posti- ja lennätinhallituksen pääjohtaja Saloila. 
Yllä osakuva Zolotonosha-zemstvon merkkien lehdestä. Kuvat Postimuseo.
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1947 toisella palkinnolla, Helsingissä 1948 se 
sai korkeimman palkinnon kunniapalkinnon 
kera ja BEPITEC 1949 -näyttelyssä kultami-
talin. Se, että kokoelmaa tarjottiin Suomeen, 
johtui siitä, että Filatelistiliiton sihteeri ja pit-
käaikainen vaikuttaja Harry Walli tunsi hen-

Bergerin Suomi-asiantuntijana sodan aikana 
ja välitti tälle materiaalia Suomesta.

Kokoelma päätettiin ostaa, mutta Suo-
men Pankki ei myöntänyt valuuttaa Postimu-
seolle kokoelman lunastamista varten. Asian 
käsittely viivästyi vuoteen 1954, tuolloin ko-
koelmalla oli kilpailevana ostajana ruotsalai-
nen postimerkkikauppias Rolf  Gummesson. 
Huhtikuussa 1954 Filatelistiliiton vuosikokous 
valtuutti Veikko Hietalahden, Waldemar Te-

tarpeen vaatimiin kiireellisiin toimenpiteisiin, 
jotta kokoelma saataisiin hankituksi Postimu-
seoon. Toukokuussa Suomen Pankki myönsi 
tarvittavan valuutan. Posti- ja lennätinlaitos ja 
Filatelistiliitto  sopivat, että miljoonan frangin 
ostohintaa vastaava raha kerättäisiin kasaan 

myymällä museon varastosta ulkomaalaisten 
postimerkkien kaksoiskappaleita ulkomaalai-
sissa huutokaupoissa. Filatelistiliitto toimi tässä 
asiantuntijana. 

Kun kauppa varmistui, valtuutti Posti- ja 
lennätinhallitus Veikko Hietalahden ja ilmei-
sesti Filatelistiliitto Harry Wallin hoitamaan 
varsinaisen kaupan ja noutamaan kokoelman 
Brysselistä Suomeen.

Huutokaupat eivät kuitenkaan tuottaneet 
tarpeeksi kokoelman maksamiseen, vaan siitä 
jäi velkaa kaksi miljoonaa (20 500 €) markkaa 
Postille. Järjestettiin huutokauppa myös Suo-
messa, ja kun sekään ei tuottanut tarpeeksi, 
katettiin loppuvelka vuoden 1956 maailman-
näyttelyn tuotoilla. Mainittakoon, että Gros-

mallien 1856, 1860 ja 1866 materiaalin. Kai-
ken muun, kuten runsaan mallin 1875 aineis-
ton hän luovutti kaupan päälle.

Vuoden 1948 näyttelyn ylijäämävaroilla 
hankittiin myös E. A. Hellmanilta 1953 koko-
elma Suomen kuvioleimat ja Suomen laivalei-
mat. Postimuseosäätiölle tuloutetuilla näytte-

Kuvassa toteutuu Harry Wal-
lin viimeisin avustus Posti-
museolle, 1970 testamentti-
lahjoituksena saatu Pohjois-
Inkerin kokoelma. Kuvassa 
rouva Alli Walli, Philatelia 
Fennica -lehden päätoimittaja 
ja Wallin ystävä D. A. Drom-
berg sekä lahjoituksen vas-
taanottajana Posti- ja lenn-
tätinhallituksen pääjohtaja 
Oiva Saloila.
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lyrahoilla hankittiin myöhemmin myös mm. 
hänen leimamerkkikokoelmansa 1983 sekä 
Matti Poutvaaran Vapaussodan kenttäpostia 
ja Saarismallin merkkien kokoelmat.

-
museolle ovat tehneet mm. seuraavat henki-
löt: E. J. Nyström lahjoitti testamentilla (1960) 
valtavan, lähes 30 hyllymetriä käsittävän koko 
maailman ehiöiden kokoelman, jossa kunkin 
maan osuus alkaa ensimmäisistä tai varhaisis-
ta ehiöistä. Pellervo Savolainen lahjoitti 1964 
kolme kansiota käsittävän Venäjän Zemstvo-
apupostin kokoelman, jota hän täydensi myö-
hemmin. Harry Walli testamenttasi museolle 
Pohjois-Inkerin kokoelmansa (1971). Vilho 
Railo lahjoitti laajan kukka-aiheisten posti-

merkkien kokoelman 1979 ja Zeppelin-koko-
elman. Pankkiholvin vesivahingon takia koko-
elma piti koota uudelleen ja se valmistui 1982. 
Mauri Fellmanin perikunta lahjoitti 1987 
viiden kansion laajuisen levyvirhekokoelman 
mallista 1930 ja P. O. Rundqvist puolestaan 
keräämänsä laajan kokoelman frankeeraus-
koneleimoja 1993. Harri Sihtolan perikunnan 
lahjoitus vuonna 1995 käsitti kolmen kansion 
suuruisen ehiökokoelman.

Tamara Reppoltin testamenttilahjoitukse-
na Postimuseo sai laajan postikorttikokoelman 
2006. Se käsittää noin 130 000 postikorttia.

Yksittäisistä kohteista voidaan mainita esi-
merkkinä Christian Sundmanin perikunnan 
lahjoittama Pietari Brahen kirje vuodelta 1638 

E. J. Nyström lahjoitti Postimuseolle kokomaailman ehiökokoelmansa, joka käsittää lähes 30 
hyllymetriä. Osa kokoelmasta on edelleen sinetöitynä Postimuseon holvissa. Oikealla nähdään 
yksi lehti kokoelman Japanin ehiöistä.
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ja Christian Sundmanin muistona 10 vuoden 

Kauko Räsäsen muotoileman Kolmijalka-ni-
misen veistoksen.

Lahjoituksista on muistettava myös keräi-
lijöiden tuki museon arkistolle/kirjastolle, jon-
ka kokoelmia yksittäiset keräilijät ja yhdistykset 
ovat tukeneet huomattavasti. Suurin kirjaston 
saamista lahjoituksista on ollut Juhani Olamon 
perikunnan yli 2000 teoksen lahjoitus vuonna 
2011. Vuosien ja vuosikymmenien mittaan 
lahjoituksia ovat tehneet mm. Sulo Kinnunen, 
Olla Teräsvuori, Harry Walli, Kustaa Laka-
nen, Rainer Ahonius, D. A. Dromberg, Pentti 
Hämäläinen, Pentti Anttila, joka lahjoitti Fila-
teelisen lehdistön hakemistonsa digitaalisessa 
muodossa, Reino Forstén, Björn-Eric Saari-
nen, Kaarlo Hirvikoski, Seppo Arvelin, Janne 
Sahlstein, Terttu Österman, Henrik Wirzenius 
ja Pertti Leppänen, jolta erityisesti kirjasto on 
saanut useita kirjeisiin liittyvien kirjojen lah-
joituksia, sekä monet, monet muut. Vuonna 
2006 lahjoitti Matti Kastemaa museolle 16 
postimerkkialbumia vuosilta 1875–1914. Kari 
Rahiala on lahjoittanut paljon keräilyyn liit-
tyvää materiaalia, samoin Kaj Hellman, joka 
mm. lahjoitti 2015 useita eri-ikäisiä – vanhin 
1870 – postimerkkialbumeita, säilytyskirjoja ja 
valintavihkoja museolle. 

Järjestöistä isoja kirjastolahjoituksia ovat 
tehneet Postikorttiyhdistys Apollo, Suomen 
Filatelistiseura (SF), Helsingfors Frimärkssam-
lareförening (HFF) ja Suomen Filatelistiliitto 
sekä eräät muut yhdistykset. Filateeliset yhdis-
tykset ja eri näyttelyorganisaatiot (mm. FIN-
LANDIA 88 ja 95) ovat tallettaneet myös ar-
kistojaan museon arkistoon. Näin ovat tehneet 
Filatelistiliiton ohella mm. HFF ja Finland 
Frimärkssamlare Förening, SF sekä Aihe- ja 

Arkistolahjoittajista keskeinen on ollut 

Vaasan postipiirin postitarkastaja Simo Grön-
roos, joka teki myös paljon esinelahjoituksia 
yhtä hyvin työ- kuin harrastuspohjaltakin. Ris-
to Hänniseltä museo sai runsaasti arkistoma-
teriaalia luovutetun alueen posteista, lähinnä 
Karjalan kannakselta.

Asiantuntija-apua

Keräilijäyhteisöt, kuten eri kerhot, Suomen 
Postimerkkeilijäyhdistysten Valtuuskunta ja 
Suomen Filatelistiliitto, ovat antaneet run-
saasti myös asiantuntija-apua museolle. Yhtei-
söt ovat antaneet lausuntoja ja asettaneet eri 
alojen asiantuntijoita museon käyttöön. Tämä 
käytäntö jatkuu edelleen esimerkiksi Postimu-
seon Ystävät -yhdistyksen antamana tukena ja 
yksittäisten keräilijöiden asiantuntija-apuna. 
1950-luvulta lähtien 1980-luvulle Filatelistilii-
ton hallitus toimi museon asiantuntija-apuna, 
kun museolle tarjottiin ostettavaksi kokoelmia. 
Aina sen lausunnot eivät miellyttäneet hankin-
nan tarjoajaa – hankintaa saatettiin pitää mu-
seon kannalta tarpeettomana tai liian kalliina. 

Yksi keskeinen museon avustaja oli kans-
liaesimies Harry Walli, joka osallistui Filatelis-
tiliiton nimeämänä aktiivisesti museon kehittä-
miseen. Hän oli ensin pitkäaikainen Suomen 
Postimerkkeilijäyhdistysten Valtuuskunnan ja 
sitten Filatelistiliiton sihteeri, mutta myös ak-
tiivinen sukututkija. Kun Postimuseota oltiin 
avaamassa Vaasaan, alkoi tilojen kunnostus 
Vaasan uudessa postitalossa syksyllä 1953. 
Marraskuussa lähti pieni iskujoukko, Harry 
Walli, K.A. Lennes (Vaasan postikonttorin 
hoitaja ja museon hoitaja siellä) ja Niilo Kuk-
konen (museojohtaja 1952–75), tutustumaan 
Ruotsin, Tanskan, Hollannin ja Länsi-Saksan 
postimuseoihin, ja näitä kokemuksia käytettiin 

kokoelmien järjestämisessä oli Eirik Krogerus.
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Walli ja Kukkonen tekivät uuden tutus-
tumismatkan 1957, kun valmisteltiin museon 
siirtoa Helsinkiin, tällä matkalla kolmantena 
oli Urho Toppinen. Tällöin he kävivät Köö-
penhaminassa ja Hampurissa. Harry Walli 

-
sia kokoelmia, postimerkkimallista 1891 lähti-
en. 1930-luvulla museon asiantuntijana oli toi-
minut Rich. Granberg, joka samalla täydensi 

sinne myymiään kokoelmiaan. 
1950-luvulta lähtien museon klassisten 

merkkimallien asiantuntija-apuna toimi alan 
tuolloinen ehdoton ykkönen, Leo Linder. 
Merkit mallista 1875 lähtien 1890-luvun puo-
liväliin uskottiin Anton Salmenkylälle, Aunus-
merkit taas Alf. Sundqvistille, teknisenä asian-
tuntijana toimi Eirik Krogerus.

Filatelistiliitto antoi jatkuvasti asiantunti-

Postimuseo on tarvinnut usein keräilijöiden antamaa asiantuntija-apua etenkin museon pos-
timerkki- ja ehiökokoelmien arvioinnissa ja järjestämisessä. Juhani Olamo ja Christian Sund-
man esittelevät järjestämiään mallien 1885 ja isohampaisten merkkejä. Oikealla nähdään toi-
mistopäällikkö Toini Kuusisto, myöhempi Postimerkkikeskuksen johtaja. Olamon perikunta 

-
kula, Postimuseo.



• 32 •

ja-apua esimerkiksi lausunnoilla hankittavasta 
materiaalista ja kokoelmista, joita tarjottiin 
myyntiin Postimuseolle joko suoraan rahaa 
vastaan tai vaihtoina museon materiaaliin. 
Erityisesti Zeppelin-merkkien virhepainamat 
ovat olleet kysyttyjä vaihtotarjouksissa. Niitä 
käytettiin esimerkiksi vaihdettaessa Wilhelm 
Rosenlewin arkkikokoelma perikunnalta 1944. 

Huhtikuussa 1978 Filatelistiliitto asetti 
Postimuseosäätiön pyynnöstä uuden asiantun-

-
listen) kokoelmien kartuttamisessa ja järjestä-
misessä. Työryhmään kuului aluksi Herbert 
Oesch, Pentti Hämäläinen ja Toivo J. Kivi-
lahti, myöhemmin Jorma Leinonen ja tämän 
irtauduttua Juhani Olamo. Postimuseota ovat 
asiantuntijoina avustaneet myös Bengt Zim-
mermann, Christian Sundman, Harri Sihto-
la, Erkki Larkka, Seppo Arvelin, Juha Jaati-
nen ja viime aikoina museon pyynnöstä Cyril 
Schwenson. Apua on annettu myös museon 
kirjastolle, mm. uutuushankintojen kartoitta-
misessa. Apuna tässä ovat olleet mm. Juhani 
Olamo, Kaarlo Hirvikoski, Jari Forsblom sekä 
Pertti Leppänen.

Tässä artikkelissa jää käsittelemättä varsi-
nainen näyttely-yhteistyö, jossa museon kans-
satoimijoina ja apuna ovat olleet ja ovat monet 

yksityiset henkilöt, taiteilijat, eri yhteisöt, jär-
jestöt ja mm. Helsingin kaupunki sekä muut 
museot.

2000-luvulla Postimuseon apuna on toimi-
nut erityisesti Postimuseon ystävät ry. jäseni-
neen. He ovat olleet avustamassa esimerkiksi 
ulkomaisten postimerkkikokoelmien, esine- 
ja leimasinkokoelmien, arkiston ja kirjaston 
järjestämisessä. Mutta näihin talkoisiin ovat 
osallistuneet myös monet muut henkilöt, joi-
den suhde museoon on ollut vaikkapa museon 
kirjaston asiakkuus. Museon muutettua Tam-
pereelle on avustavia käsiä tarjonnut Tampe-
reen Filatelistiseura jäsenineen. Annettu apu 
ja yhteistyö on ollut museolle tärkeää ja lähes 
välttämätöntä jo melkein 90 vuoden ajan. 

Lähteet

• J. Pertti Hyytiäinen 1997, Suomen Filate-
listiliiton historiikki, painamaton moniste.

• Tabellarius-vuosikirjat.
• Postimuseon arkisto (diaariot).
• Suomen Postimerkkilehti.
• Philatelia Fennica/Filatelisti-lehti.
• Postimuseon henkilökunnan muistitieto.

Rahanarvon laskeminen

Tässä Tabellariuksessa suhteellistetaan kahdella tavalla vanhoja rahanarvoja. Menneiden markkojen tai dol-
lareiden muuttamisella euroiksi kerrotaan, minkä suuruusluokan asiasta on ollut kyse. Rahanarvot on saatu 

-
tavasti ja monien välttämättömyystuotteidenkin hinnat alentuneet, niinpä hintoja on suhteutettu myös työmiehen 
päiväpalkkaan.
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Postimuseon vuosia
1893 Esinekeruu museota varten alkoi?
1919 Kiertokirjeellä kehotus luetteloida museaalista esineistöä 
27.6.–6.7.1920 Esineitä esiteltiin ensi kertaa Suomen Messuilla
1.9.1926 Postimuseo sai haltuunsa oman huoneiston Yrjönkatu 5:stä ja museo perustettiin 
22.6.1927 Postimuseo avattiin yleisölle
Lokakuu 1939 Sodan uhan takia suljetun museon esineet siirrettiin Vaasan 
maakunta-arkistoon
25.4.1940 Postimuseo avattiin uudelleen Helsingissä 
Kesäkuu 1941 Postimuseon kokoelmat pakattiin ja vietiin Postitalon kellariin 
Helmikuu 1944 Museon postimerkki- ja muut arvokkaimmat kokoelmat 
siirrettiin Porin postikonttorin pommisuojaan 
Lokakuu 1944 kokoelmat palautettiin Helsinkiin, museo jäi laatikoissa Postitalon varastoon
9.5.1954 Postimuseo avattiin Vaasassa uuden postitalon viidennessä kerroksessa 
1956 Postimuseolle ostettiin oma huoneisto, Tehtaankatu 21
Marraskuu 1960 Postimuseo pääsi 1956 ostettuihin Tehtaankadun tiloihin
Maalis-/kesäkuu 1961 Ensimmäisen Postimuseosäätiön samasta rapusta ostama huoneisto 
luovutettiin museon käyttöön
15.2.1962 Posti- ja lennätinmuseo avattiin yleisölle, uusi nimi vastasi museon toimintaa
1.3.1971 Nimi muuttui Posti- ja telemuseoksi
1975 Ensimmäisen Postimuseosäätiön ostama uusi huoneisto samasta rapusta
vuokrattin museolle
1.11.1988 Posti- ja telemuseo jakaantui Postimuseoksi ja Telemuseoksi
1990 Telemuseo muutti omiin tiloihin Elimäenkadulle
Marraskuu 1992 investointipäätös museon sijoittamisesta Pääpostitaloon
1.9.1994 KirjeKahvila ja Postimerkkikeskuksen myymälä, museon tulevat museon 
yhteistyökumppanit, avattiin jo yleisölle
1.3.1995 Uusi Postimuseo avattiin yleisölle
27.2.2008 Postimuseossa vieraili miljoonas asiakas 
4.9.2008 Uudistunut Postimuseo avattiin yleisölle
21.6.2012 Museo suljettiin Helsingin Pääpostitalossa, kirjasto oli avoinna vuoden loppuun asti
2012–14 Postimuseo kokoelmineen muutettiin Helsingistä, Karkkilan ja Lohjan varastoista 
Tampereelle, Toijalan välivarastoon ja Ylöjärven varastoon
10.7.2013 Postimuseosäätiö rekisteröitiin ja se aloitti toimintansa 1.10.2013, 
museo irtaantui Itella Oyj konsernista
6.9.2014 Uusi Postimuseo avautui Tampereella Vapriikissa Viestinviejät- ja Tom of  Finland 
-näyttelyillä.
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Postmuséet anses ha blivit grundat för 90 
år sedan – 1.9.1926: då tog Poststyrel-
sen över fyra rum i första våningen av 

Georgsgatan 5. Muséet öppnades för allmän-
heten 22.6.1927, men det var ingen stor me-
diahändelse.

Muséet grundades närmast som tjänste-
mannaarbete och man drog inte nytta av det 
kunnande som frimärkssamlarna företrädde. 
Det ledde också till en del misstag – bl.a. an-
vände man fastsättare med fel sorts lim som 
med tiden skulle ha förstört frimärkena. Fri-
märkssamlarna kände sig förbigångna, då Pos-
ten då inte alls brydde sig om samlarna och 
deras kunskaper. Samlarnas tankar framfördes 
kanske tydligast av Sulo Kinnunen i Suomen 
Postimerkkilehti. Kinnunen var en av de le-

kritiserade också Postens utgivningspolitik och 
de auktioner Posten ordnade. Samlarna har 
nog kritiserat Posten också under andra tider, 
ävenom relationerna fram till 1990-talet för 
det mesta har varit goda och samarbetsorien-
terade.

Samarbetet mellan Posten och samlarna 
blev bättre redan mot slutet av 1920-talet, 
mycket tack vare den första frimärksutställnin-
gen år 1928. Posten gav ut två specialmärken, 
som såldes bara på utställningen och intäkter-
na användes för att täcka kostnader för utställ-

blev en stödform, som varade årtionden (1928-
-

da, tidvis väl omedvetet, Postmuséet – genom 
köp av utställningsmärken med tilläggsavgift. I 
viss mån stred detta mot samlarnas principiel-
la inställning, som var mot ”onödiga” utgåvor 
med tilläggsavgift.

Samlarna som muséets stödjare

För varje utställning gjorde man upp ett 
avtal mellan Poststyrelsen och Filatelistförbun-

bara så mycket som behövdes för kostnaderna 
för utställningen och resten gick till Poststyrel-
sen för Postmuséets behov. År 1959 grundade 
man en gemensam Postmuseiistiftelse, genom 
vilken medlen sedan riktades till muséet, men 
stiftelsen beviljade också understöd åt förbun-

-

handböcker och annan verksamhet.
Under och efter kriget var Postmuséet in-

det nya post- och telegrafhuset i Vasa år 1954. 
Under världsutställningen FINLANDIA 56 

Simo Grönroos (1888–1957) från Vasa post-
distrikt var tack vare såväl sitt arbete som sitt 
intresse för posthistoria en långvarig och aktiv 
medarbetare hos Postmuséet.
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märkte man, att man i Helsingfors inte hade 
något att visa för de internationella gästerna, 
då muséet fanns i Vasa. Ärendet behandlades 
i föreningarna och på förbundsmöten och 
man beslöt att vända sig till Postens ledning. 

-
singfors, det öppnades där igen år 1962. Året 

utställningsintäkterna en extra lokal på Fab-
riksgatan i samma hus som muséet, dock i en 
nedre våning, som kom till muséets bruk. Efter 
detta köp förfogade muséet över mera än 500 
kvadratmeter. En tredje lokal näst intill lokalen 

Samlarna blev förvånade, då muséet hette 
nu Post- och telemuseum i stället för det tidiga-
re Postmuseum. Detta kritiserades i tidskrifter, 

då samlarna tyckte att de uttryckligen hade 

Tidvis hade samlarna den uppfattningen, att 

muséet i verkligheten samlade, bevarade, fors-
kade och ställde ut Post- och telegrafverkets 
historia. År 1988 delades muséet upp och Te-

Stöd för anskaffning av samlingar

-
gar har varit betydande. Utöver att samlarna 
har åt muséet donerat enskilda objekt och 
samlingar, har de bidragit till att samla in pen-

E. J. Nyström donerade åt Postmuséet sin helsakssamling omfattande hela världen, närmare 
30 hyll-meter. I bilden ser vi de första engelska helsakerna från år 1840 och nederst på samma 
blad de 50-årsjubileumshelsakerna från år 1890.
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salu. Betydande donationer har erhållits av 
Hans Lagerlöf  (bl.a. en stor Finland-samling, 
se skild artikel) och E.J. Nyström (en mycket 
omfattande hela världen helsakssamling). Av 
andra donatörer må nämnas Pellervo Savo-
lainen (rysk Zemstvo-post), Vilho Railo (Zep-
pelin-samling), Mauri Fellman (plåtfel), P.O. 
Rundqvist (frankeringsetiketter) och Harri 
Sihtolas dödsbo (helsakssamling).

Den största donationen till biblioteket 
mottogs av Juhani Olamos dödsbo (över 2000 
verk). Som övriga donatörer må nämnas Pertti 
Leppänen (skrifter om att skriva), Pentti Antti-

Kaj Hellman och Kari Rahiala (samlingsma-
terial, såsom album).

Arkivmaterial har donerats av bl.a. Risto 
Hänninen och postinspektör Simo Grönroos, 
delvis som resultat av tjänsteutövning.

sig år 1930 till utgivning av ett specialmärke 
med tilläggsavgift, då muséet erbjöds att köpa 

Richard Granbergs rätt så fullständiga och 
prisbelönade samling över Finska helsaker. 

köpet, gav man ut ett märke med tilläggsav-
gift (1mk+4mk). Märkena slutsåldes i tio da-
gar och muséet erhöll samlingen i november 
1931. Granberg hade redan tidigare år 1907 
åt Nationalmuséet sålt en samling (helsaker, 
privatpostmärken, järnvägsmärken, senare 
förlagd till Järnvägsmuséet), den sk Antellska 

-
muséet. Samlingen hade köpts med medel ur 
Frithiof  Antells testamente, därifrån namnet. 
Det kan nämnas, att Granberg under de första 
åren fungerade som sakkunnig för muséet och 
han kompletterade sina samlingar ännu efter 
transaktionen.

ut sin internationellt prisbelönade Finland 
samling. Det fanns inga pengar då heller och 
Finlands Bank beviljade inte valuta för köpet. 

vid muséets bibliotek, medlemmar i vänföreningen och som i bild talkomedarbetare från Tam-
pereen Filatelistiseura. Med i stämpeltalkon ser vi även Päivi Vasio från muséet.
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Matti Kastelmaa donerade åt muséet år 2006 
16 gamla frimärksalbum, i bilden ett av dem.

Denna samling bjöds ut till Finland uppenbar-
ligen därför, att den i Helsingfors utställningen 
1948 hade erhållit Stora priset och Harry Wal-

-
det, kände konsuln. För att kunna köpa samlin-
gen sålde man utomlands på auktion dubletter 
ur muséets samlingar och, då detta inte räckte 

man inte ihop det behövliga 1 miljon franc, 
utan resten lånades av Posten. Lånet betalades 
bort med intäkterna från världsutställningen 

-
gåvorna 1856, 1860 och 1866, resten såsom 
modell 1875 erhöll muséet på köpet.

Med överskottet från utställningen 1948 
köpte man 1953 åt muséet E.A. Hellmans 

köpte man också hans stämpelmärkessamling. 
Av Matti Poutvaara köpte man samlingarna 
över Frihetskrigets fältpost och modell Saari-
nen märken.

Helsingfors Frimärkssamlarförening, Finlands 
Frimärkssamlare Förening, Suomen Filatelis-
tiseura och Filatelistförbundet har deponerat 
sina arkiv vid Postmuséet. Muséets arkiv in-
nehåller även material från vissa nordiska och 
internationella utställningar.

En betydande stödform har också varit 
den sakkunnighjälp, som många samlare gett. 
Ända till början av 1990-talet var Filatelist-
förbundet den instans som man rådfrågade 

pris. Även biblioteket har fått stöd gällande 

Samlarna hjälpte till, när muséet på 
1950-talet ordnades upp i Vasa och på nytt på 

-
ellt. Harry Walli besökte med föreståndaren 
för posten i Vasa K.A. Lennes och museidi-
rektören Niilo Kukkonen år 1953 motsvaran-
de muséer i Sverige, Danmark, Holland och 
Tyskland. Ett nytt studiebesök gjordes år 1957 
till Köpenhamn och Hamburg; Walli, Kukko-
nen och Urho Toppinen.

Samlarnas hjälp var mycket betydande 
-

ka samlingar, för det fanns inte behövlig sak-
kunskap bland muséets personal. I allmänhet 
utsåg Filatelistförbundet de bästa tillgångliga 
sakkännarna till uppdraget, såsom Leo Lind-
ner, Anton Salmenkylä, Bengt Zimmerman 
och Christian Sundman. För tillfället bistår 
Cyril Schwenson vid behov muséet.

Vi skall inte heller glömma Föreningen 
Postmuseums Vänner som grundades år 1997. 
Föreningen har inkallat sina medlemmar att 
hjälpa till att ordna upp olika samlingar på 
muséets lager och vid själva muséet. Även 
bibliotekets kunder har deltagit i talkoarbetet, 
såsom också medlemmar i Tampereen Filate-
listiseura.


