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JOHDANTO

Viron postimaksuja tarkastellaan ajanjaksolta, jolle Viron hallitus 
vahvisti postimaksut.

Viron postimaksut ajalta 24.2.1918 - 15.11.1918 pohjautuivat Venäjällä 
1914 ja 1917 voimaantulleisiin maksuihin ja asetuksiin. Nämä ja aiem
matkin postimaksut ja määräykset olivat samoja kuin Suomen ruplamää- 
räiset postimaksut.
Saksalaismiehityksen aikana 1918 Virossa olivat voimassa myös Saksan 
postimaksut (vrt Tarton tilapäisposti).
Ensimmäinen postitaksataulukko on päivätty 15.11.1918.

Viron vapaussota venäläisiä vastaan rajoitti kuitenkin postiliikenteen 
kehitystä vielä vuoden 1920 puolellakin. Vastaava analogia on nähtä
vissä myös Suomen postiliikenteen kehityksessä. Viro liittyi UPUun 
vasta 1922.

Viron oma posti päättyi 5.12.1940, kun Virossa astuivat voimaan Neu
vosto Venäjän postimaksut ja määräykset 6.12.1940. Todellisuudessa jo 
kesällä 1940 postinkulkuun tuli rajoituksia ja kaikkia 1.3.1940 voi
maantulleessa postitariffissa mainittuja lähetysmuotoja ei enää voinut 
käyttää. Samoin vuoden 1939 UPUn kongressin uudet ohjeet eivät aiheut
taneet muutoksia 1.7.1940.

Pääasiallinen lähde tässä luettelossa esitettäviin tietoihin on Riigi 
Teataja 1918 - 1940. Ranskankieliset termit ovat peräisin Riigi
Teataja?stä olevista postiasetuksista ja niiden täydennyksistä sekä 
kansainvälisistä postisopimuksista vuosilta 1924, 1929, 1935 ja 1939. 
Tästä johtuen terminologia noudattaa 1920-30 luvuilla ollutta käytän
töä .

Jaotus postimaksuissa noudattaa Viron postiasetusta, joka on päivätty 
1.12.1937 ja astui voimaan 1.1.1938. Ero aiempaan postin asetukseen 
vuodelta 1927 on lähinnä ryhmittelyssä. Sitä vastoin kansainvälisissä 
postisopimuksissa on noudatettu sopimuspohjaista jaottelua.

Postimaksuissa käytetyt rahayksiköt ovat seuraavat:

15.11.1918 - 31.12.1918 : rupla = 100 kopekkaa 
1. 1.1919 - 31.12.1927 : markka = 100 penniä

( l p  = 1  kop )
1. 1.1928 - 5.12.1940 : kroon = 100 senti

( I s  = 1 mk 5.12.1940 saakka )
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Kuva-aineisto on pienennetyssä koossa ja kohteet, joissa ei ole mai
nintaa omistajasta, ovat kirjoittajan.
Suomenkielistä asua on pidettävä alkuperäisenä eikä kirjoittaja vastaa 
mahdollisten virheiden seurauksista.

Parhaimmat kiitokset avusta ja kannustuksesta seuraavilla henkilölle:

Marja-Terttu Verho, Espoo, Finland 
Timo Verho, Espoo, Finland 
August Leppä, Järvenpää, Finland 
Pertti Hujala, Kirkkonummi, Finland 
Vambola Hurt, Lidingö, Sweden 
Elmar Ojaste, Västra Frölunda, Sweden 
Ants Linnard, Tallinn, ESSR

Ilkka Syr&n, Tampere, Finland: English text

Lähdeaineisto:
Riigi Teataja 1918 - 1940 Eesti
Eesti Filatelist 1970 - 1984 EFuR, Sweden
Estonia handbook: Vambola Hurt - Elmar Ojaste, Sweden
Internationella postfördrag 1924, Postverk, Sweden
Kansainvälinen postisopimus 1924, Posti- ja lennätinhallitus,

Finland
Kansainvälinen postisopimus 1929, Posti- ja lennätinhallitus,

Finland
Kansainvälinen postisopimus 1935, Posti- ja lennätinhallitus,

Finland
Kansainvälinen postisopimus 1939, Posti- ja lennätinhallitus,

Finland
Kansainvälisten postiosoitusten ja 

postiennakkolähetysten taksa ja
rahainperimisten taksa, 1935, Posti- ja lennätinhallitus,

Finland
Suomen postimaksuja: Esa Mattila, Finland
Universal Postal Convention 1957, Her Majesty's Stationery Office,

Great Britain
Recueil polyglotte des expressions postales, John Wirkberg,

Helsinki 1924

Espoo 30.11.1986 

Esa Mattila

Kansikuva: asiakirjoja/commercial papers 
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Postimaksut Johdanto

POSTISMDETISED - POSTILÄHETYKSET

Kirjaposti saadetised - kirjelähetykset 
- envois de la poste aux lettres

Kirjelähetyksiltä (objets de correspondance) perittiin ainoastaan 
kuljetusmaksu. Postihallinnon piiriin kuuluvat laitokset oli vapautet
tu kaikista postimaksuista. Valtion hallinnon virastot, kunnat sekä 
muutkin laitokset maksoivat postimaksunsa ns. postikirjan (postiraa- 
mat) perusteella määräajoin käteisenä. Tämä menettely muistuttaa 
Suomen virkalähetyksiä.
Virkalähetyksillä oli merkintä "Ametlik" lähetyksen päällä.
Ulkomaille menevillä postimaksuttomilla lähetyksillä piti olla merkin- 
tä "En franchise de taxe".

Paino- ja kokomääräykset koskevat koti- ja ulkomaan liikennettä.

Kiri - kirje - lettre

9.4.1921 saakka paino ja koko rajoittamattomia

10.4.1921 alkaen
paino enintään 2 kg.
koko: 45 cm x 45 cm ja

rullalle käärittynä pituus enintään 75 cm 
ja halkaisija 10 cm.

1.6.1931
koko täsmennettiin 45 cm x 45 cm x 45 cm.

21.1.1935
koko: pituus + leveys + paksuus enintään 90 cm 

ja mikään näistä mitoista ei saanut 
ylittää 60 cm.

Rullana paksuus + pituus enintään 100 cm 
ja kumpikaan mitta ei saanut ylittää 80 cm.

Postkaart - postikortti - carte postale

Kaksoiskortin (makstud vastusega - avec reponse payée) posti
maksu oli aina kaksinkertainen yksinkertaiseen korttiin 
nähden. Kaksoiskortin vastausosan osalta piti maksaa pika- ja 
lentomaksulisät, jos ne maksettiin kysymysosan osalta.
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Postimaksut Johdanto

Joulu-, pääsiäis- ja maisemakortit sekä vastaavat luettiin 
painotuotteiksi, jos niissä ei ollut toivotuksen ja lähettä
jän nimen lisäksi muuta tekstiä.

30.9.1925 saakka koko: max 14 cm x 9 cm
min 10 cm x 7 cm

1.10.1925 alkaen koko: max 15 cm x 10,5 cm
min 10 cm x 7 cm

1931
Vastaanottaja sai suorittaa myös kaksoiskortin 
lisämerkit vastauspuolen osalta.

Lähetyksellä merkintä: "Postkaart" tai "Carte postale"

Ristpael - ristiside - envoi sous bande

Rinnakkainen nimitys on "saadetis sideme ali".
Ristisiteisiin luettiin painotuotteet, asiakirjat ja tavara- 
näytteet. Lähetyksinä ristisiteiden piti olla avoimia, jotta 
sisältö voitiin tarkistaa.
Ristisidelähetys sai sisältää samalla kertaa painotuotteita, 
asiakirjoja ja tavaranäytteitä. Hinta määräytyi kalleimman 
taksan mukaan ja tällöin piti käyttää merkintää 
"segasaadetis" tai "objets groupes" lähetyksen päällä.

Trükktoode - painotuote - imprimé

1.1.1919 paino enintään 2 kg
koko enintään 45 cm x 45 cm x 45 cm sekä 
rullana 75 cm pitkä ja halkaisija 10 cm.

1.10.1925
paino enintään 2 kg ja jos sisälsi vain yhden niteen, 
niin silloin enimmäispaino sai olla 3 kg.

1.6.1931
minimikoko sama kuin postikortilla.

21.1.1935
maksimikoko sama kuin kirjeelläkin.

Lähetyksellä merkintä: "ristpael " , "triikitöö" , " trükktoode"
tai "imprimé".

Kaubaproov - tavaranäyte - échantillion de marchandise

Sisälsi tavaraa, jolla ei ollut kaupallista arvoa (arvoton 
näyte).

1.1.1919 enimmäispaino 350 g
koko 30 cm x 20 cm x 10 cm ja 

30 cm x 15 cm rullana
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Postimaksut Johdanto

10.4.1921 enimmäispaino 500 g

1.10.1925 koko 45 cm x 20 cm x 10 cm sekä 
45 cm x 15 cm rullana

Lähetyksellä merkintä: "kaubaproov" tai Méchanti 11 ion"

Äripaberid - asiakirjoja - papiers d'affaires

Enimmäispaino 2 kg ja kokorajoitukset samoja kuin painotuot
teillakin. Asiakirjat saivat sisältää papereita, joissa ei 
ollut henkilökohtaista viestiä ja esim. käsikirjoitukset 
korjauksineen olivat asiakirjoja.

Lähetyksellä merkintä : "äripaberid" tai "papiers d'affaires'*

Trükktoodete üldtaksist 50%-line alandus
- alennettu painotuotetaksa - imprimé a taxe réduite

Astui voimaan 15.12.1925. Sen piiriin kuuluivat sanoma- ja 
aikausilehdet, nidotut esitteet, nuotit, kartat jne. Luon
teenomainen piirre näille on se, että niissä ei ole mitään 
mainokseksi luokiteltavaa tekstiä tai kuvaa ja julkaisija on 
lähetyksen lähettäjä.
Siitä nimitys "julkaisijan painotuote".

Postimaksu oli puolet ristisiteen postimaksusta. Tarvittaessa 
maksu pyöristettiin ylöspäin lähinnä seuraavaan markkaan tai 
sentiin.

Lähetyksellä merkintä: esim "raamatud" tai "oma kirjastus".

Trükktoode pimedaile - sokeainlähetys
- impressions en relief à l'usage des aveugles

Sokeainlähetys sai sisältää pääasiasiassa pistekirjoitusta.
(Cecogrammes)

10.4.1921 paino enintään 3 kg.
1.6.1931 paino enintään 5 kg

Lähetyksellä merkintä: "trükktoode pimedaile".

Pisipakett - pikkupaketti - petit paquet

Pikkupaketti sai sisältää ristisiteiden lisäksi muuta vähäar
voista tavaraa, kuten lahjan jne mutta ei kirjettä tai posti
korttia.

1.7.1930 paino enintään 1 kg.

Lähetyksellä merkintä "pisipakett" tai "petit paquet".
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Postimaksut Johdanto

Ulkomailta saapuneista pikkupaketeista perittiin luovutusmak
sua 1.1.1935 alkaen. Kts. luovutus- ja kotiinkantomaksut.

painotuote - alennettu maksu 1.1.1928-29.2.1940 
printed paper - reduced rate - 50g 0,01 kr
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Postimaksut Johdanto

Registriposti saadetised - rekisteröidyt lähetykset

Nämä lähetykset piti toimittaa postiin ja lähetyksen jättäjä 
sai kuitin postiin jättämistään rekisteröidyistä lähetyksis
tä .

Tähtsaadetis - kirjattu lähetys - envoi recommandé

Kaikki tavalliset kirjelähetykset sekä kotimaan paketit 
saattoi kirjata. Kirjausmaksu suoritettiin aina lähetyksen 
kuljetusmaksujen lisäksi.

Lähetyksellä merkintä: "Tähitatud”, "Tähitud", "Tähit",
"Täht" tai "Recommande”.
Postin toimesta lähetys varustettiin R-lipukkeella tai R-lei- 
malla.

Postimaksu : lähetyksen kuljetusmaksu ja kirjausmaksu

Virkapostiin kotimaassa sovellettiin 1.1.1935 alkaen alennet
tua kirjausmaksua ja tällöin lähetyksellä piti olla merkintä 
"Erikorras tähitatud".

Väärtkiri - vakuutettu kirje - lettre avec valeur déclarée 

Kirjeet ja paketit saattoi vakuuttaa.

Vakuutuksen ylärajat, sallittavuus ja postimaksut:

1.1.1919
Rajoittamaton vakuutusmäärä, vakuutusmaksu kuljetusmaksun 
lisäksi.

10.4.1921
Vakuutus enintään 200.000 mk, kuljetus- ja kirjausmaksu 
vakuutusmaksun lisäksi.
Ulkomaille maakohtaiset maksut

1.1.1922
Vakuutus enintään 1.000.000 mk.

1.11.1922
Ulkomaille yhtenäistaksa, yläraja maakohtainen

1.10.1925
Avoimena postiin jätetyn lähetyksen vn^ jutusmäärä raja
ton.
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Postimaksut Johdanto

1.1.1928
Suljettuna postiin jätetetyn lähetyksen 
vakuutusmäärä enintään 10.000 kr.

Lähetyksellä merkintä:
"Ävaldatud väärtus kummetuhat 10.000mk" tai 
"Valeur d£c1ar^e Francs-or 143"

Postin toimesta lähetys varustettiin V-lipukkeella tai V-leimal-
la.

Väärtikastike - vakuutettu rasia - boite avec valeur déclarée

Rasiaa ei voinut lähettää sellaisenaan, vaan se edellytti 
aina vakuuttamista. Kotimaan postiliikenteessä ei tunnettu 
vakuutettua rasiaa.

28.11.1922 paino enintään 1 kg 
koko 30 cm x 10 cm x 10 cm.

Vakuutuksen ylärajat ja sallittavuus olivat maakohtaisia.

Lähetyksellä merkintä:
"Ävaldatud väärtus kiimmetuhat 10.000 mk" tai 
''Ävaldatud väärtus Francs-or 143"

Postin toimesta lähetys varustettiin V-lipukkeella tai V-lei- 
malla. Ne maat, jotka eivät tunteneet vakuutettuja rasioita, 
käsittelivät vakuutetut rasiat vakuutettuina kirjeinä tai 
paketteina.
Vakuutettuun rasiaan saattoi liittää myös frankkosetelin, 
jolloin lähetyksellä piti olla merkintä "Franc de tous 
droits" tai "Franc de droits de douane seulement", kts frank- 
koseteli.

Postimaksu :
Ulkomaille: lähetyksen kuljetusmaksu, kirjausmaksu sekä 
vakuutusmaksu ja mahdollisesti tullin pakkausmaksu.

Postpakk - postipaketti - colis postaux

Paketti ei saanut sisältää henkilökohtaista kirjettä.

1.1.1919 enimmäispaino 50 kg
koko 135 cm x 40 cm x 30 cm tai

100 cm x 50 cm x 50 cm tai
60 cm x 60 cm x 60 cm

10.4.1921
sallittu ulkomaille, jolloin maksut olivat maakohtaisia. 
Ulkomaan pakettiin oli merkittävä kuljetustie, koska 
maksu riippui myös siitä.

1.1.1922 enimmäispaino 30 kg
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Postimaksut Johdanto

Viro

1.11.1922 suurin koko 100 cm x 100 cm x 100 cm tai
150 cm x 50 cm x 50 cm

Tilaavievä paketti (colis encombrant) oli kielletty.

Kiireinen paketti (colis urgent), joka kuljetetaan kirjepos- 
tiyhteyksin, oli sallittu niihin maihin, jotka sen hyväksyi
vät .

Paketin yhteydessä käytettiin aina pakettikorttia (bulletin 
d 1expedition), jolle frankkeeraus suoritettiin. Siinä tapauk
sessa, että kaikki merkit eivät mahtuneet pakettikortille, 
sai postimerkkejä kiinnittää myös paketin päällykseen.

Paketin saattoi kirjata kotimaassa ja vakuuttaa koti- ja 
ulkomaanliikenteessä sekä ulkomaille osoitetuille paketeille 
saattoi liittää myös frankkosetelin, jolloin pakettikortilla 
piti olla merkintä "Franc de tous droits" tai "Franc de 
droits de douane seulement", kts frankkoseteli.

Vakuutettujen postipakettien ylimmät vakuutusmäärät.

15.11.1918 10.000 ruplaa
1. 1.1920 20.000 mk
1. 1.1922 500.000 mk
1.10.1925 kuten vakuutetulla kirjeelläkin.

Postimaksu:
Kotimaa: kuljetusmaksu sekä mahdolliset kirjaus- ja
vakuutusmaksut
Ulkomaat: kuljetusmaksu sekä vakuutetuilla paketeilla
toimitusmaksu (saatelisamaks = kindel saatemaks) (droit 
d ?expedition), joka on verrattavissa kirjausmaksuun ja 
lisäksi vakuutusmaksu. Latviaan ja Liettuaan osoitetuilta 
vakuutetuilta paketeilta ei peritty toimitusmaksua ja 
niiden vakuutussumma piti ilmoittaa Viron rahan määräise
nä.

Vakuutetuilla paketeilla lisäksi mahdolliset tullin 
käsittely- ja pakkausmaksut.

Perillesaamattomasta paketista perittiin lähettäjältä 
ilmoitusmaksu (instructions de 1 ’expediteur).

Ulkomailta saapuvilta paketeilta perittiin tullaus- ja 
pakkausmaksut vastaanottajalta sekä frankkosetelin yhtey
dessä ulkolaiselta lähettäjältä asioimismaksu.
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Rahakaart - postiosoitus - mandat de poste

Postimaksut Johdanto

1.1.1919
kotimaassa postiosoitusmäärä oli rajoittamaton.

10.4.1921
sallittu myös ulkomaille, jolloin postimaksu oli maakoh
tainen.

1.2.1925
ulkomaille yhtenäistaksan mukaan, yläraja kuitenkin 
maakohtainen.

Postiosoitusta varten oli erillinen lomake, jonka sai postis
ta ja jolle postimaksu suoritettiin. Sähkepostiosoituksissa 
kotimaahan sähkemaksu maksettiin käteisenä ja postiosoitus- 
maksu postiosoituskortille. Ulkomaille osoitetuissa sähkepos
tiosoituksissa postimaksu suoritettiin maksukuitille eikä 
varsinaiselle sähkepostiosoituskortille. Sähkemaksu makset
tiin tässäkin tapauksessa käteisenä.
Sähkeitse suoritettavaan postiosoitukseen (mandats télégraph
iques) voi liittää:

kiiretena - kiireinen - urgent
makstud vastusega - maksettu vastaus - reponse payee 
makstud võrdlemisega - maksettu yhdistelmä - colla- 
tionnement payee
kättesaamisteate nõudmisega - vastaanottotodistus 
accuse de reception

Nämä ovat tyypillisiä sähkeisiin liittyviä lisätoimia ja nämä 
maksut suoritettiin käteisenä (?).

Postimaksu:
Kiinteä maksu sekä suhteellinen maksu.
Eräisiin maihin, kuten esim. Kiinaan, vaihtotoiminta 
suoritettiin Saksan kautta, jolloin Saksan postilaitos 
peri lisäksi omat maksunsa.

Postiosoituksen voi lähettää lentoteitse sekä pikana. Sähke- 
postiosoituksille saattoi pyytää kotimaassa erillisen puheli
mitse ilmoittamisen, kts pikalähetys.

Lunaline saadetis - postiennakkolähetys
- envois greves de remboursement

Postiennakkona saattoi lähettää kirjatun ja vakuutetun lähe
tyksen sekä postipaketin. Postiennakon yläraja noudatti 
samoja sääntöjä kuin postiosoituksenkin.

1.1.1924 - 30.9.1925 ulkomailta tulleesta postiennakkolähe- 
tyksestä perittiin postiennakon perimismaksu, johon sisältyi 
postiosoituksen toimitusmaksu sekä erillinen perimismaksu.
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Postimaksut Johdanto

Lähetyksellä merkintä:
"Luna kakstuhat 2000 marka" kotimaassa 
"Järelmaks" esiintyy 1920 luvulla kotimaassa 
"Remboursement kakstuhat 2000 marka" ulkomaille,

joihin määrä ilmoitettiin Viron rahassa 
"Remboursement viisteist 15 franki 25c" ulkomaille

Postin toimesta lähetys varustettiin postiennakkolipukkeella.

Postimaksu :
Postiennakkolähetyksen maksu muodostui lähetyksen kulje
tusmaksusta ja mahdollisista kirjaus- ja vakuutusmaksuis
ta sekä postiennakkomaksusta.
Kotimaassa oli aina suhteellinen maksu.
Ulkomaille maksu oli 1.1.1924 kirjelähetysten osalta 
kiinteä ja paketeilta suhteellinen.
1.10.1925 ulkomaille osoitettu postiennakkomaksu muodos
tui samalla suhteellisella perusteella kuin ulkomaisen 
postiosoituksenkin maksu.

Postimaksu suoritettiin kokonaisuudessaan lähetyksen päälle 
tai pakettikortille ja postiennakon osoituskorttia ei koskaan 
frankkeerattu.

kirjattu painotuote alennetulla maksulla postiennakkona 
registered printed paper - reduced rate with C.O.D 1.1.1928-29.2.1940 

painotuote alennetulla maksulla/
printed paper - reduced rate 750-800g 0,16 kr
kirjaus/registration fee 0,10 kr
postiennakko/C.0.D . - 10 kr 0,15 kr
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Postimaksut Johdanto

POSTI ERISAADETISED JA ERITALITUSED 
- ERILLISLÄHETYKSET JA ERILLISTOIMINTA

Lähettämiseen liittyvät maksut

Väljastusteade voi väijamaksuteade - saantitodistus
- avis de reception

Saantitodistus tarkoitti postilähetyksen vastaanottajan 
allekirjoittamaa erillistä todistusta, että hän on saanut 
kyseisen postilähetyksen. Kyseinen todistus palautettiin 
postilähetyksen lähettäjälle, jolloin lähettäjä sai todisteen 
siitä, että vastaanottaja oli saanut lähetyksen.

1.1.1919
Voi liittää kaikkiin sellaisiin lähetyksiin, joista sai 
kuitin postiin jättämisen yhteydessä.

1.1.1924
Myös postiosoitus - väljamaksuteade - avis de payment.

1.10.1925
Vain kirjattu- ja vakuutettu lähetys, postipaketti, 
postiosoitus ja muut maksamiseen liittyvät toimeksiannot.

Postimaksu suoritettiin yleensä vastaanottotodistuskortille, 
mutta postiosoituksen sähkeitse suoritettavan tiedonannon 
osalta postimaksu suoritettiin postiosoituskuitille.

Lähetyksellä piti olla teksti:
Väljastusteatega - avis de reception - A.R. 

tai Väijamakseteatega - avis de payement - A.P.

Virksaadetis - pikalähetys - envoi-exprés

Pikalähetykseksi kutsuttiin lähetystä, jolle oli eri maksusta 
pyydetty kotiinkantoa välittömästi lähetyksen saavuttua 
osoitetoimipaikkaansa. Kotiinkantoalueella, vuoden 1932 
loppuun noin 1,5 km:n ja vuoden 1933 alusta noin 1 km:n 
säteellä postitoimipaikasta, tämä tarkoittaa normaalia pika- 
maksua ja kotiinkantoalueen ulkopuolella erillistä matkamak- 
sua.

Jos lähetys saapui osoitetoimipaikkaan klo 8.00 - 20.00
välisenä aikana, se toimitettiin välittömästi perille. Muuna 
aikana saapunut lähetys toimitettiin saajalleen klo 8.00:n 
jälkeen seuraavana aamuna.

Pikajakelun saattoi pyytää kaikille postilähetyksille sekä
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Postimaksut Johdanto

postisiirtotilin tilille- ja tililtämaksuihin. Tililtä mak
suissa yleisin tapa oli kuitenkin pikamaksun veloitus tilil
tä. Huom. ulkomailta tulleet postilähetykset, joille myös sai 
pyytää pikajakelun.
Sähkepostiosoitukset toimitettiin vain osoitteen ilmoittamaan 
postitoimipaikkaan, mutta niitä ei jaettu välittömästi. Eri 
maksusta suoritettiin osoitetoimipaikasta puhelimella ilmoi
tus, että vastaanottajalle on saapunut sähkepostiosoitus. 
Välitön perilletoimittaminen edellytti postiosoituksilta, 
postiennakoilta ja vakuutetuilta lähetyksiltä lisäksi eril
listä kotiinkannon pyytämistä.
Postiennakkolähetyksistä, tullilähetyksistä ja vastaavista 
toimitettiin vain tiedonanto perille pikalähetillä. 
Vaillinainen pikamaksu perittiin aina lähetyksen saajalta.

Lähetyksellä merkintä: "Virk" tai "Exprès" sekä postin toi
mesta lähetys varustettiin expres-lipukkeella.

Kotiinkantopiirin ulkopuolelle matkamaksu oli käytössä vain 
kotimaan postinkannon yhteydessä eli se käsitti kotimaan 
postin ja saapuvan ulkomaanpostin (specieale et 
complémentaire).

Lähetyksellä merkintä: "Virkmaks tasutud ... krooni"

Postimaksu:
Lähetyksen muut postimaksut ja pikamaksu.

Posti rahatelegrammi saabumisest teatamine adressaadile 
- sähkepostiosoituksesta puhelimella tiedottaminen

Sähkepostiosoitukset toimitettiin vain osoitteen ilmoittamaan 
postitoimipaikkaan, mutta niitä ei jaettu välittömästi. Eri 
maksusta suoritettiin osoitetoimipaikasta puhelimella ilmoi
tus, että vastaanottajalle on saapunut sähkepostiosoitus.

Lendsaadetis - lentopostilähetys - envoi postal aériens

Postilähetykset ja postin erillislähetykset saattoi pyytää 
toimittamaan perille lentopostilla. Lentopostia ei voinut 
yleensä käyttää vakuutetuilla lähetyksillä eikä postiosoituk- 
silla koska useat Euroopan ulkopuoliset maat kielsivät arvo- 
postin lähettämisen lentoteitse.

15.4.1928 saakka lentolisämaksu suoritettiin erillisillä 
lentomerkeillä ja^tällöin lähetyksen päällä piti olla merkin
tä: "Lendpost", "Ohupost" tai "poste aérienne".
16.4.1928 alkaen lentomaksu suoritettiin normaalien postimak
sujen tapaan. Merkintä lähetyksellä oli vuoden 1937 postiase- 
tuksen mukaan: "Lennukiga" tai "Par Avion".

Postimaksu:
lähetyksen muut maksut ja lentomaksu.
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postiennakkopikkupaketti kotiin kannettuna ja kirjattuna 
R-small packet with C.O.D and charge for porterage 1.1.1928-29.2.1940 

pikkupaketti/small packet - 150 g 0,20 kr
kirjaus/registration fee 0,10 kr
postiennakko/C.O.D - 10 kr 0,15 kr
pikkupaketin kotiinkanto/
charge for porterage for small packet 0,20 kr
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Väljastamise ja kojuviimise maksud - luovutus ja kotiinkantomaksut

Väljastamise maks - pikkupaketin luovutusmaksu
- droit de délivrance petit paquet

Ulkomailta saapuneilta pikkupaketeilta perittiin 1.1.1935 
alkaen erillinen luovutusmaksu pikkupaketin antamisesta 
vastaanottaj alle.

Kojuviimise maks - kotiinkantomaksu - droit de factage

Paketti, postiosoitus, vakuutettu lähetys, postiennakkolähe- 
tys ja pikkupaketti kannettiin kotiin pyynnöstä, ja kotiin- 
kannosta perittiin erillinen maksu. Kotiinkantoa saattoi 
pyytää lähettäjä tai vastaanottaja.

Paketin kotiinkanto 15.11.1918 - 31.12.1919 maksoi painon
mukaan.

15.11.1918 postiosoitus ja vakuutettu kirje, 
maksu lähetykseltä

1. 1.1920 arvo enintään 500 mk maaseudulla
5.000 mk kaupungeissa

1. 7.1920 arvo enintään 1.000 mk maaseudulla
10.000 mk kaupungeissa 

sähkepostiosoituksissa arvo rajoittamaton

10. 4.1921 arvo enintään 3.000 mk maaseudulla
10.000 mk kaupungeissa 

sähkepostiosoituksissa arvo rajoittamaton

1.11.1922 arvo enintään 5.000 mk maaseudulla
25.000 mk kaupungeissa 

sähkepostiosoituksissa arvo rajoittamaton

1. 1.1924 arvo enintään 10.000 mk maaseudulla
50.000 mk kaupungeissa 

sähkepostiosoituksissa arvo rajoittamaton
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1. 2.1925 postiennakko tuli kotiinkannon piiriin 
ja käsiteltiin kuin postiosoitus 
arvo enintään 10.000 mk maaseudulla

50.000 mk kaupungeissa 
vakuutetun kirjeen arvo enintään 10.000 mk

1. 1.1928 arvo enintään 100 kr maaseudulla
500 kr kaupungeissa 

vakuutettu kirje 100 kr

1. 7.1930 pikkupaketti kotiinkannon piiriin

1. 1.1933 kotiinkannon enimmäismaksu 1,00 kr

Kotiinkantoa ei pidä rinnastaa pikalähetillä perilletoimitta- 
miseen.

Nõudmiseni voi ootelpeetav saadetis - postista noudettava lähetys
- envoi poste restante

Lähetys voitiin osoittaa postista noudettavaksi postitoimis
toon, mistä se oli noudettavissa. Lähetys kannettiin kotiin 
vain valtakirjaa vasten.
Poste restante-lisämaksun maksoi lähettäjä tai lähetyksen 
noutaja. Maksu perittiin vain kotimaiselta ja ulkomailta 
saapuvalta postilta.
Postista noudettavista lähetyksistä ei peritty maksua ennen 
1.1.1933. Ulkomaille osoitettujen pakettien suhteen piti 
noudattaa maakohtaisia rajoituksia ja säädöksiä.
Paketeilta ei peritty poste restante-maksua, jos kyseiseltä 
paketilta perittiin säilytysmaksu.

Lähetyksellä merkintä: "Nõudmiseni" tai "Poste restante". 
Eräisiin maihin paketeilla piti olla merkintä "Gare restante" 
tai "Bureau restant".
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Nõudmised pärast saadetiste postitamist 
- postiin jättämisen jälkeen lähettäjän suorittamat 

vaatimukset lähetyksen suhteen

Nämä ovat postin omia lähetyksiä, joilla kerrotaan miten 
postilähetyksen lähettäjä haluaa lähetyksensä kanssa menetel
lä. Yleensä näille olivat omat lomakkeensa sekä nämä arkis
toitiin postin toimesta.

Saadetise tagasin&udmine voi pealiskirja muutmine
- lähetyksen takaisin vaatiminen, osoitteen muuttaminen jne
- demande de retrait ou de modification d 'adresse, annulation 

ou modification du montât du remboursement

Lähetyksen voi vaatia takaisin ennen lähetyksen luovuttamista 
vastaanottajalleen. Lähetyksen saajan nimen voi muuttaa tai 
korjata sekä postiennakon määrän voi alentaa tai kokonaan 
poistaa. Sähkeitse toimitettuna tulivat lisäksi sähkemaksut, 
jotka suoritettiin käteisenä.

Postpaki väljastamatuse teatele saatja poolt tehtävä korralduse 
eest

- paketin lähettäjän antamat ohjeet
- instructions de 1'expediteur

Paketin perillesaamattomuusilmoituksen (avis de non-remise) 
vastausosassa ovat vaihtoehtoina: noutamattoman paketin
palautuspyyntö (que le colis soit immédiatement renvoye) tai 
muu vastaava lähettäjän järjestely, jotta paketti saataisiin 
luovutetuksi tai edelleen lähetetetyksi saajalleen (que le 
colis soit réexpedie au meme destinataire dans une autre 
localité).

Järelesaatmine - jälkeenlähettäminen - réexpédition

Kotimaassa: kirjelähetykset ja postiosoitukset maksutta ja 
paketilla uusi maksu.
Ulkomaille: kirjelähetykset ilman postiennakkoa
lähettäjä/lähetyksen kääntäjä maksaa erotuksen, postiosoitus 
ja postiennakko tehtävä kokonaan uudestaan huomioiden postin 
määräykset ulkomaan liikenteessä. Paketeilla uusi postimaksu.

Esimerkiksi Liettuasta lähetetty kirje Virossa olevaan osoit
teeseen, mutta kirjeen vastaanottajaksi merkitty henkilö on 
muuttanut Saksaan. Lisämaksu on tällöin ulkomaille osoitetun 
kirjeen ja kotimaahan osoitetun kirjeen maksun erotus (Liet
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tuaan kirjeet olivat kotimaan taksalla). Vastaavasti Puolasta 
lähetetty tavallinen kirje käännetään maksutta mihin maahan 
tahansa (alkuperäinen ulkomaan maksu).

Järelepärimene - tiedustelu - reclamation

Virallinen lomake tai tavallinen paperi, jossa tiedustellaan 
lähetyksen kohtaloa. Paikallislähetyksissä tiedustelun voi 
suorittaa suullisesti maksutta. Tiedustelun saattoi kohdistaa 
lähes kaikkiin postilähetyksiin ja postille annettuihin 
toimeksiantoihin.

mm
Saatja  nimi ja  a a d r e s s :  ^

-^ /Q JL ju^Ju. , r\a$xxduji4J>  \ j_ - \Q
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cr\£$Lx s.cxdiQ
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.s,,i" (W O ;
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l . i n . t v ,  u ;a j ^  n r . ,  k r t .  n r . )
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L i i h t e p o s t k  on  t o r i  
k o n t r o l l t e m p e l

.•V \

postiosoitus 1.3.1940-5.12.1940
postal money order 491 - 500 kr 2,65 kr 
(ex Timo Verho)
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Korravastased ja väljastamatud saadetised 
- sääntöjenvastaiset ja perille saamattomat lähetykset

Sääntöjen vastaisia lähetyksiä olivat mm:
vaillinaisella osoitteella varustettu lähetys 
vaillinaisesti frankkeerattu lähetys 
lähetykset, jotka sisälsivät kiellettyä materiaalia 
rikkoontunut lähetys
lähetys, joka sisälsi arvotavaraa ja jota ei oltu 
kirjattu tai vakuutettu. Esimerkiksi Viron rahaa 
sisältävä tavallinen tai kirjattu kirje katsottiin 
tällaiseksi lähetykseksi.

Perillesaamattomiksi (envois tombes en rebut) katsottiin 
lähetykset:

joiden vastaanottaja kieltäytyi lähetyksen vastaa
nottamisesta
joita ei saanut lähettää edelleen saajan uuteen 
osoitteeseen <

Postimaksut oli määritelty vaillinaisesti frankkeeratulle 
lähetykselle ja kirjelähetykselle, joka olisi pitänyt vakuut
taa, mutta jota ei oltu vakuutettu. Perillesaamattoman lähe
tyksen palautusmaksut olivat samoja kuin lähetyksen peräänlä- 
hettämisessäkin.
Vaillinaisesti frankkeeratulta vakuutetulta lähetykseltä ei 
kansainvälisten sopimusten perusteella saanut periä lunastus- 
maksua .

Lähetykseltä, joka olisi pitänyt vakuuttaa tai kirjata mutta 
joka ei ollut kirjattu tai vakuutettu, perittiin kirjaus- ja 
vakuutusmaksut kaksinkertaisina.

Postikortti tulkittu kirjeeksi, koska osoitteelle varattuun 
tilaan on kirjoitettu viestiä/ This is letter because other 
writing than address on address’s part.
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Mitmesugused maksud 
- postin ja postin kautta perityt erilliset maksut

Postpaki laomaks - paketin säilytysmaksu - droit de magasinage

Säilytysmaksu koski kaikkia pakettilähetyksiä. Noutamattoman 
paketin ja poste restante-paketin suhteen maksua kannettiin 
maaseutukaupungeissa ja Narvassa. Maksu perittiin, jos paket
tia ei noudettu 7 päivän aikana saapumisesta. Maksun suuruus 
määräytyi paketin 7 päivää ylittäviltä säilytysvuorokausien 
lukumäärän mukaan paketin ulosantopäivä mukaanlukien.

Frankosedel - frankkoseteli - bulletin d'affranchissement

Lähettäjä suorittaa lähetyksestä koituvat tulli ym maksut
vastaanottajan sijasta. Tätä varten oli erillinen lomake. 
Tähän sisältyivät mm seuraavat maksut:

tollimaks - tullimaksu - droits de douane
uuestikinn^tegemise kulu ja toimingmaks - uudelleen-
pakkaus- ja tullausmaksut - frais de remballage 
tollimaksude õiendamise maks - tullimaksujen korjaus
- droits de dédouanement
muud kulud - muut maksut - autres frais

Lähetykselle tuli lisäksi merkintä "Franc de tous droits" - 
vapaa kaikista maksuista tai "Franc de droits de douane
seulement" - vapaa tullimaksuista.

Tähän liittyi lisäksi saapuneesta paketista lähettäjältä 
perittävä asioimismaksu (droit de commission).

Pitseerimise maks - sinetöiminen postinlakalla
- fermeture par cachet du bureau de poste

Vakuutetun lähetyksen lakkaus postin lakalla. Maksu oli 
riippumaton lähetyksen arvosta ja osoitepaikasta.

Tölli toimingmaks ja tolli pakkemaks
- tullin tullaus- ja pakkausmaksu
- droits de dédouament et remballage

Ulkomailta tulleesta paketista ja vakuutetusta rasiasta 
perittiin tullausmaksu (dédouanement), ja jos lähetys tul
lauksen takia avattiin, myös pakkausmaksu.

Ulkomailta saapuneesta kirjelähetyksestä ja vakuutetusta 
kirjeestä perittiin tullausmaksu, jos lähetys pripllytti 
tullausta.

Ulkomaille lähetetyistä paketeista ja vakuutetuista rasioista 
perittiin pakkausmaksu, jos lähetykseltä perittiin tuilimak-
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su j a .
Nämä maksut saatettiin periä toistamiseen kontrolloinnin 
yhteydessä.

Välispostpaki ümberpakkimise maks - paketin uudelleen paketoiminen
- nouvel emba1lage

1.4.1939 alkaen paketin uudelleen päällystäminen määriteltiin 
omaksi palvelukseksi. Maksun veloitti se postitoimisto, joka 
päällystämisen suoritti. Maksun maksoi vastaanottaja tai 
lähettäj ä .
Aiemmin uudelleen päällystäminen oli maksullista vain tulli- 
toimenpiteiden yhteydessä.

makasiinimaksu 1.1.1928-5.12.1940
demurrage fee - 13 pv/days 0,70 kr
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Posti eritalitused - postin erilliset toiminnot
Isikutoestuskaart - henkilöllisyyskortti - carte d'identite

Postimaksut Johdanto

Viron kansalaisen saama henkilöllisyyskortti, jolla hän 
identifioi itsensä.

Rahvusvaheline vastuskupong - kansainvälinen vastauskuponki
- coupon-reponse international

Kuponkia vastaan sai lunastaa lähes kaikista UPU:un kuuluvien 
maiden postitoimista alimman painoluokan ulkomaankirjettä 
vastaavat postimerkit. Poikkeuksia olivat 1920-luvulla mm 
Uruguay ja Persia. Kansainvälisen vastauskupongin myynnin 
aloittamisen tarkka ajankohta ei ole käynyt selville.

Postitshekk - postishekki - chèque postal

Postishekki on erillinen lomake, jossa ilmoitettu rahamäärä 
on maksettu postishekin antaneessa postitoimipaikassa, ja 
joka maksettiin shekin esittäjälle käteisenä. Postishekki voi 
olla asetettu nimetylle tai nimeämättömälle henkilölle. 
Postishekki oli kolmiosainen. Ensimmäinen osa oli postilei
malla varustettu ja postitoimihenkilön allekirjoittama ja jäi 
kyseiseen postitoimipaikkaan. Kaksi muuta osaa olivat ilman 
leimaa, kunnes shekki lunastettiin, jolloin toinen osa jäi 
lunastavaan postiin ja kolmas osa oli kuitti shekin maksa
neelle asiakkaalle.
Postishekki oli käytössä 11.2.1921 - 30.9.1925.
Postishekkiä seurasi myöhemmin postisiirtotilin shekki, kts 
postisiirtotili.
Postishekin enimmäismäärät:

11. 2.1921 yläraja oli 5.000 mk
15.11.1921 yläraja oli 50.000 mk

Postishekki ei ollut varsinainen postilähetys.

Postishekkiin liittyi lisäksi seuraavia lisätoimenpiteitä 
tarvittaessa.

Uuden päivämäärän asettaminen (visa pour date) 
Hukkaantuneen postishekin sijaan annettava kaksois
kappale

Postishekin saattoi lähettää myös ulkomaille 31.12.1923 
saakka. Maksut olivat maakohtaisesti määriteltyjä.
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Tähtajaline viisa - maksuvaltuutus - visa pour date

Postimaksut Johdanto

Määräaikana lunastamattoman postiosoituksen ja shekin maksua
jan pidennys, jolloin päivämäärämerkintä (maksuvaltuutus) oli 
tehtävä itse osoitukseen ja se antaa osoitukselle tai shekil
le uuden voimassaoloajan.

Posti jooksvate arvete talitus
- postisiirtotiliin liittyvät maksut
- comptes de chèques et virements postaux

Postisiirtotilin hoitokulut perittiin yleensä tililtä, mutta 
tilillemaksun kulut maksoi maksaja postimerkeillä. Tilille 
maksun voi maksaja ottaa takaisin ennen rahan kiri aarnista 
tilille.
Tililtä maksun ja tilille maksun saattoi suorittaa "pikana", 
jolloin ko. pikamaksu suoritettiin postimerkeillä. Jos pika- 
maksua ei oltu tililtämaksun yhteydessä suoritettu postimer
keillä, se perittiin tililtä.
Tililtämaksuihin (shekki ja ottokortti) voi liittää ilmoituk
sen maksun nostamisesta eli vastaanottotodistuksen : välja- 
makseteatega - avis de payement - A.P.
Vastaavasti tilille maksuista maksaja voi pyytää ilmoittamaan 
sähkeitse tilin omistajalle. Tämä oli vain ilmoitus eikä 
pikana suoritettu kirjaus.

Postisiirtotilille maksuja saattoi suorittaa myös sähkeitse.

Erilliset postilta saatavat postisiirtokirjekuoret (objet de 
virement) kuljetettiin maksutta 30.6.1928 saakka, jos kuorel
le oli merkitty tilinomistajan nimi ja tilinumero. 1.7.1928 
alkaen postista saatavina olleilla postisiirtokuorilla oli 
oma postimaksunsa. Tavalliselta kuorelta perittiin samassa 
tarkoituksessa aina normaali kirjemaksu.

Abitöö rahvale - asiakkaiden avustuspalvelu

Postin puolesta tarjottu kirjoituspalvelu, kuten osoitteiden 
ja kirjeiden kirjoitus sekä tiedustelulomakkeen täyttö jne, 
oli maksullista palvelua 1920-luvulla. Palvelulle oli omat 
maksunsa, jotka vahvistettiin postitariffissa.

Posti kassangu talitus - rahainperiminen
- service de recouvrements

Postin kautta voitiin suorittaa perintätoimeksiantoja. Näihin 
toimenpiteisiin liittyvät seuraavat lomakkeet ja kuoret: 

sisukiri - luettelo - bordereau
väärtused kasseerimiseks - perintäkuori - valeurs a 
recovrer
kasseerimata väärtused - perinnän palautuskuori - 
valeurs non recouvrees

Kultakin perityltä asiakirjalta perittiin perimismaksu sekä
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kustakin perittäväksi esitetystä asiakirjasta perittiin 
esittämismaksu.

Riigi Teataja 1928 Nr 40 art 226 mainitsee asian uutena, 
mutta 7.3.1927 päivätty postiasetus sisältää kuitenkin saman 
asian voimassaolevana.

Perintäkirje käsitellään kirjattuna kirjeenä, jolloin lähet
tävässä postitoimipaikassa kirjausluetteloon merkitään lähe
tyksen kohdalle "kassang". Perintäkirje oli frankkeerattava 
kokonaan. Perintätoiminnan kulut maksoi velallinen. Perintä- 
lähetys voitiin osoittaa kolmannelle henkilölle, jolloin 
perinnän kiinteä maksu suoritettiin uudestaan.
Perinnän voi osoittaa myös ulkomaille.

Perintätoimintaan saattoi liittää pikamaksun, joka oli posti
merkkeinä perintälomakkeella ja jonka velkoja maksoi. Muita 
lisäpalveluita olivat takaisinottaminen, jälkeenlähettäminen 
ja tiedustelu.

Maksude vastuvott kodus - maksun suoritus kotona

Puhelin-, sähke- ja radiolupamaksujen suorittaminen postin
kantajalle maksajan kotona oli mahdollista, jolloin tästä 
palvelusta perittiin erillinen maksu. Postimerkki kiinnitet
tiin kirjeenkantajalle jäävään maksun vastaanottokuittiin.

Mm. radiolupamaksun saattoi myös suorittaa kokonaan postimer
keillä, jotka kiinnitettiin radioluvan taakse. Tämä maksu ei 
kuitenkaan enää kuulu postimaksuihin.

Nimekasti - postilokero - case ä serrure

Postilokeroiden maksut suoritettiin käteisenä (?).

Ametiasutiste käsipostisaadetis
- virastojen lokeropostilähetys

Lokeroposti tarkoitti virastojen postilokeroa, johon toimite- 
tiin paikallisposti ilman erillistä postimaksua. Lokeroposti 
maksettiin käteisenä vuosimaksuna. Vastaanottaja periaattees
sa maksoi lähetysmaksun. Lokeropostilähetyksellä piti olla 
merkintä "käsipost" ja lähetystä ei leimattu.
Lokeropostia koskeva ensimmäinen asetus on päivätty 6.3.1919, 
jolloin kyseessä oli virastoille tapahtuva postin välitys ja 
koski vain tavallisia kirjelähetyksiä.

Postimaksu suoritettiin käteisenä (?) määräajoin.
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Postivolikiri - valtakirja - autorisation

Valtakirjaan liittyvä maksu tuli kyseeseen, kun valtakirja 
laadittiin toistaiseksi voimassaolevaksi tai sille annettiin 
määrätty voimassaoloaika. 1.10.1925 valtakirjamaksu yhdistet
tiin postilokeroiden maksuihin.
Maksu suoritettiin käteisenä ( ?).

Ringkirja - kiertokirje - circulaire

Kiertokirje liittyi postitoimistoille ja postiasemille tie
dottamiseen. Tiedottamisen kohteita olivat yleensä kadonneet 
postishekit ja vastaavat rahaliikenteeseen liittyvät asiat, 
joiden perilletulosta posti ei vastannut.
Maksu suoritettiin käteisenä ( ?).

Välismaalises postiabonemendi korras tellitud ajalehe aadressi 
muutmisel

- ulkomailta postinkautta tilatun lehden osoitteenmuutos
- réexpédition

Postin kautta tilattujen sanoma- ja aikakausilehtien osoit
teenmuutos ilmoitettiin postille, joka välitti muutosilmoi
tuksen edelleen asianomaiselle lehdelle. Tästä palvelusta 
perittiin erillinen maksu. Kotimaassa ilmestyville lehdille 
tämä palvelu oli maksuton.

Lihttelegramm - sähke - télégramme

Sähkemaksut suoritettiin lähettävässä lennätinkonttorissa ja 
maksua vastaavat postimerkit kiinnitettiin lennätinkonttoriin 
jäävään alkuperäiseen sähkelomakkeeseen. Sama menettelytapa 
oli myös käytössä Suomessa.
Johtuen kyseisten lomakkeiden arkistoinnista ei näitä ole 
yleensä keräilijöiden saatavilla, joten näistä maksuista 
esitetään vain perusmaksut.
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Postimaksut Johdanto

kirjattu painotuote postiennakkona 1.1.1928-29.2.1940 
R-printed paper with C.O.D.
painotuote/printed paper - 50 g 0,-02 kr
kirjaus/registration 0,10 kr
postiennakko/C.0.D . - 10 kr 0,15 kr
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PREFACE

The postal rates of Estonia are being reviewed from the time when the 
Estonian independent government ratified them.

From February 24, 1918 till November 15, 1918 the rates were based on 
those of Imperial Russia given in 1914 and 1917. The rates were the 
same in Finland which also used roubles at this time.
Under the German occupation in 1918 the German postal rates were valid 
(cf. provisional mail in Tarto).
The first Estonian table of rates is dated on November 15, 1918.

However the War of Independence against the Russians still limited the 
development of Postal Services in 1920. The same analog can be seen 
also in the development of Finnish Postal Services. Estonia joined UPU 
first in the year 1922.

The Postal Rates of Estonia were not valid after December 5, 1940,
when the Soviet Russian Postal rates became effective. One should
anyhow bear in mind that already in the summer of 1940 some restricti
ons on Postal Services came into force and some types of mail, mentio
ned in the rates of March 1, 1940, could no longer be used. The new
regulations of the UPU congress of 1939 did not cause any changes in
Estonia.

The main source for the rates in this catalog has been Riigi Teataja 
1918-1940 (the official paper of Estonian Government). The French 
terms are directly from the Postal Decrees and their supplements as 
published in Riigi Teataja, and from the international postal codes of 
1924, 1929, 1935 and 1939. Terminology follows the terms used in the 
1920!s and 1930's.

The classification of rates follows that of the Estonian Postal Decree 
published on December 1, 1937, to come into force on January 1, 1938. 
The difference from the 1927 decree was mainly in the arrangement of 
rates. In international postal codes the classification of rates was 
based on mutual agreements.

The currency units used in the rates are:

15th Nov 1918 - 31st Dec 1918: 1 rouble = 100 kopek
1st Jan 1919 - 31st Dec 1927: 1 mark = 100 penni

( 1 penni = 1 kopek )
1st Jan 1928 - 5th Dec 1940: 1 krooni = 100 senti

( 1 senti = 1 mark until 5th Dec 1940 )

Photographs are presented on a reduced scale. The ones which do not 
indicate the owner are contributed by the writer.
The Finnish text, on which this translation is based, is original.
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postikortti 15.11.1918-31.12.1918 
postcard (ex Timo Verho)

paikallispainotuote 10.4.1921-31.12.1923 
local printed paper - 50 g 0,50 mk 
(ex Vambola Hurt)
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POSTISAADETISED - POSTAL PACKETS

Kirjaposti saadetised - letter-post articles 
. - envois de la poste aux lettres

For letter-post articles (objets de correspondance) only a transporta
tion fee was carried. The organs belonging to the Postal Administrati
on were freed from all postal fees. Municipalities, Government Offices 
and other offices paid their postal fees in cash according to a speci
al mailbook (postiraamat) in certain intervals. This is similar to the 
Finnish official mail.
The official mail had the word "Ametlik" on the cover.
Letter-post articles which were sent abroad without postal fee were 
marked "En franchise de taxe".

The size and weight regulations apply to both national and internatio
nal mail.

Kiri - letter -lettre

Size and weight unlimited until April 9, 1921

From April 10, 1921 
weight max 2 kg 
size: 45 cm x 45 cm and

rolled length max 75 cm 
and diameter max 10 cm

June 1, 1931
size was given more exactly 

as 45 cm x 45 cm x 45 cm

January 21, 1935
size: length + width + depth max 90 cm 

and no dimension over 60 cm.
As rolled depth + length max 100 cm 
and neither dimension more than 80 cm.

Postkaart - postcard - carte postale

The payment for a double card (makstud vastusega = with paid 
reply) was always the double of a normal postcard. If express 
or air mail fees were charged for the question part of a 
double card they also had to be paid for the reply part. 
Christmas, Eastern and view cards etc. were counted as prin
ted papers, if they did not contain anything else but a short 
greeting and the name of the sender.
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Until September 30, 1925
Size: max 14 cm x 9 cm

min 10 cm x 7 cm

From October 1, 1925
Size: max 15 cm x 10,5 cm

min 10 cm x 7 cm

From 1931
The additional stamps for the reply on reply-paid cards 
could also be paid by receiver.

The card was marked: "Postkaart" or "Carte postale"

Ristpael - wrapper - envoi sous bande

A parallel term is "saadetis sideme all". To wrappers were 
included printed papers, commercial papers and samples of 
merchandise. Wrappers were sent open, so that the contents 
could be checked.
A wrapper could contain printed papers, commercial papers and 
samples of merchandise at the same time. The charge was paid 
after the highest charge, and the article was marked 
"segasaadetis" or "objets groupes" (grouped catégorie).

Trükktoode - printed paper - imprimé

January 1, 1919 weight max 2 kg
size max 45 cm x 45 cm x 45 cm and 
rolled length 75 cm and diameter 10 cm.

October 1, 1925
weight max 2 kg or if it contained only one volume 
max 3 kg.

June 1, 1931
minimum size same as for postcard.

January 21, 1935
maximum size same as for letter.

The article was marked: "ristpael", "trükitôô",
"segasaadetis" or "imprimé". ^

Kaubaproov - sample of merchandise
- échantillions de marchandise

Contained goods without commercial value (sample of no 
value).
January 1, 1919 weight max 350 g

size: 30 cm x 20 cm x 10 cm and 
rolled 30 cm x 15 cm

April 10, 1921 weight max 500 g
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October 1, 1925
size: 45 cm x 20 cm x 10 cm and 

rolled 45 cm x 15 cm

The samle was marked: "kaubaproov" or "&chantillion"

Äripaberid - commercial papers - papiers d ’affaires

Weight max 2 kg and size limits the same as for printed 
papers.

The article was marked: "äripaberid" or "papiers d'affaires"

Trükktoodete üldtaksist 50%-line alandus
- printed papers with reduced rate
- imprimé a taxe réduite

Reduced rates came into force on December 15, 1925. To reba
ted printed papers were included newspapers and magazines, 
binded brochures, music books, maps etc. Printed papers with 
reduced rates had two common features: They did not include 
advertisements, and the publisher was the sender. Therefore 
the name "printed paper of publisher".

The postage was half of that of a normal printed paper. If 
needed the sum was rounded up to the nearest mark or senti.

The article was marked: e.g. "raamatud" or "oma kirjastus".

Trükktoode pimedaile - blind literature
- impressions en relief à l'usage des aveugles

The sendings were allowed to contain mainly braille.

April 10, 1921 weight max 3 kg.
June 1, 1931 weight max 5 kg.

Blind literature was marked: "trükktoode pimedaile".

Pisipakett - small packet - petit paquet

A small packet could contain, in addition to wrappers, some 
other low value goods as gifts etc. but not letters or post
cards .

July 1, 1930 weight max 1 kg.
The packet was marked: "pisipakett" or "petit paquet".

For incoming foreign small packets a release fee had to be 
paid starting January 1, 1935. See: Release and home delivery 
fees.

Estonia - 33 -



Postal rates Preface

asiakirjoja Suomeen 1.4.1939-5.12.1940
commercial papers to Finland - 100 g 0,15 kr
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Registriposti saadetised - entered articles

These articles were to be delivered at the counter of the 
post office and the sender received a receipt for them.

Tähtsaadetis - registered postal articles - envoi recommandé

All the regular letter-post articles and inland parcels could 
be registered. The fee was always paid in addition to the 
normal postage.

The article was marked: "Tähitatud", "Tähitud", "Tähit",
"Täht" or "Recommande".
The Postal office put on the registered sending a label R or 
a cachet R.

Postage: transportation fee plus registration fee.

The government offices had from January 1, 1935 on the possi
bility to mark "Erikorras tähitatud" and to pay a lowered 
registration fee.

Vaartkiri - insured letter - lettre avec valeur déclarée 

All letters and parcels could be insured.

The maximum limits for insurance amount, permission and 
postage :

January 1, 1919
Insurance amount unlimited, insurance fee in addition to 
the transportation fee.

April 10, 1921
Insurance not more than 200.000 mark, transportation and 
registration fee additional to insurance fee.
To foreign countries fees differed for each country.

January 1, 1922
Insurance max 1.000.000 mark.

November 1, 1922
A uniform fee for foreign countries, max. limit varied 
for each country.

October 1, 1925
Insurance amount for sendings brought open to the post 
office unlimited.

Estonia - 35 -



Postal rates Preface

January 1, 1928
Insurance amount for articles brought closed to the post 
office not more than 10.000 kroon.

The packet was marked:
"Avaldatud väärtus kümmetuhat 10.000 mk" or 
"Valeur déclarée Francs-or 143"

The article was marked by the post office with a label V or a 
cachet V.

Väärtikastike - insured box - boite avec valeur déclarée

A box could not be sent as such, it had always to be insured. 
In inland mail an insured box was not known.

November 28, 1922 weight max 1 kg
size 30 cm x 10 cm x 10 cm.

The maximum limits for insurance and permission differed for 
each country.

The article was marked:
"Avaldatud väärtus kümmetuhat 10.000 mk" or 
"Avaldatud väärtus Francs-or 143"

The box was marked with a label V or cachet V by the post 
office. Those countries, which did not know insured boxes, 
handled them as insured letters or parcels.
To an insured box one could also attach a franking note. Then 
the box was marked "Franc de tous droits" or "Franc de droits 
de douane seulement". See: Franking note.

Postage :

Abroad: The postage comprised of a transportation fee, a 
registration fee and an insurance fee. An additional 
packaging fee by customs officials was possible.

Postpakk - parcel - colis postaux

A parcel was not allowed to include any personal message.

January 1, 1919 weight max 50 kg
size 135 cm x 40 cm x 30 cm or

100 cm x 50 cm x 50 cm or
60 cm x 60 cm x 60 cm

April 10, 1921
Parcels also to foreign countries. The fees differed from 
country to country. On the package the transportation 
route had to be marked, because the fee was dependent on 
it.

January 1, 1922 weight max 30 kg
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November 1, 1922
max size 100 cm x 100 cm x 100 cm or 

150 cm x 50 cm x 50 cm

Bulky packages (colis encombrant) were not permitted.
Urgent parcels (colis urgent) which were transported through 
correspondence routes were permitted only to those countries 
which admitted that kind of procedure.

A parcel ticket (bulletin d ’expedition) was always used and 
postage franking was done on it. If all stamps could not fit 
on the ticket they could be put on the parcel.

A parcel could be registered inland and insured both in 
Estonia and to foreign countries. Parcels going to foreign 
countries could be sent with a franking note. Then the parcel 
ticket was marked "Franc de tous droits" or "Franc de droits 
de douane seulement". See: franking note.
The highest insurance amounts for insured parcels were:

10.000 roubles 
< 20.000 marks
500.000 marks 
as for insured letters

Postage :
Inland: transportation fee plus possible registration and 
insurance fees.
Abroad: transportation fee plus for insured parcels
despatch fee (saatelisamaksu = kindlat saatemaksu) (droit 
d 'expedition) and insurance fee. For insured parcels to 
Latvia and Lithuania the despatch fee was not taken and 
the insurance amount was to be marked in Estonian curren
cy.
Insured parcels could also have additional handling and 
packing fees by customs officers.

For an undelivered parcel a notifying fee was charged 
from the sender - orders given by the sender (instructi
ons de 1 ’expediteur).

For parcels coming from abroad customs and packing fees 
were charged from the reciever. If a franking note was 
used, a commission fee was charged from the foreign 
sender.

November 15, 1918
January 1920
January 1, 1922
October 1, 1925

Rahakaart - postal money-order - mandat de poste

January 1, 1919
inside Estonia the amount was unlimited.

April 10, 1921
was allowed also to foreign countries, postage differed 
for each country.
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February 1, 1925
uniform fees to foreign countries, max limit differed for 
each country.

There was a separate form for a postal money-order, which was 
available at the post office. The fee was to be paid at the 
office. In case of a telegraph money-order the fee for the 
telegram was paid in cash and the fee for the money-order on 
the form with stamps. In case of a telegraph money-order to 
foreign countries the postage was marked on a receipt and not 
on the money-order. The fee for the telegram was paid in 
cash. Express delivery and air mail fee could be added. On 
inland telegraph money-orders there was a separate telephone 
advice fee, which was a part of express delivery. See: exp
ress delivery.
To a telegraph money-order (mandats telegraphiques) could be 
attached:

kiiretena - urgent - urgent
makstud vastusega - reply-paid - reponse payee 
makstud võrdlemisega - paid combination - collation- 
nement payee
kättesaamisteate nõudmisega - advice of delivery - 
accuse de reception

These were typical additions to telegrams and they were paid 
in cash.

Postage:
Fixed fee and proportional fee in relation to the amount. 
To some countries, e.g. China, transfers were done 
through Germany, and the German Post charged their own 
additional fees.

A postal money-order could be sent via air mail or express 
mail. For inland telegraph money-orders one could have a 
separate notification by phone. See: express delivery.

Lunaline saadetis - trade charges on packet (C.O.D.)
- envois greves de remboursement

Registered and insured articles and parcels could be sent as 
C.O.D.'s (öollect on delivery). The max charge for C.O.D.?s 
was the same as for money-orders.
Between January 1, 1924 and September 30, 1925 an extra C.O.D 
fee was collected from the beneficiary for all foreign col
lections .

The article was marked:
"Luna kakstuhat 2.000 marka” inland 
"Järelmaks" could be used inland in the 20ies 
"Remboursement kakstuhat 2.000 marka" to foreign 

countries, when the amount was in Estonian marks 
"Remboursement viisteist 15 franki 25c"

to foreign countries 

The article was equipped with a C.O.D label by the post 
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office.

Postage:
The fee comprised of transportation and registration and 
possible insurance fees and of C.O.D fee. A proportional 
fee was used for inland postage.

To foreign countries the fee was from 1st of January, 
1924 fixed for letter-post articles and proportional for 
parcels.
From October 1, 1925 the C.O.D fee to foreign countries 
was charged by the same proportional basis as for foreign 
money-orders.

Postage was put on the article or on the parcel ticket 
and the C.O.D. form was never prepaid.

kirje pikana ulkomaille 1.1.1928-31.12.1932 
express-letter abroad

kirje/letter - 20g 0,20 kr
pikamaksu/express fee 0,40 kr
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POSTI ERISAADETISED JA ERITALITUSED 
- FORMS OF DELIVERY

Dispatch charges

Väijastusteade voi väijamaksuteade - advice of delivery
- avis de reception

Advice of delivery meant a form signed by the recipient 
saying that he has received the article in question. The 
advice was returned to the sender to certify that the reci
pient had received the article.

From January 1, 1919
An advice of delivery could be attached to all those 
articles for which the sender could get a receipt when 
leaving the article at the post office.

January 1, 1924
Also postal money-order - return receipt (avis de pay
ment) could be required.

October 1, 1925
Only registered and insured articles, postal parcels and 
money-orders.

Postage was usually put on the advice of delivery card, but 
in case of telegraph money-order it was put on the money- 
order receipt.

The article was marked:
Väljastusteatega - avis de reception - A .R .

or
Väijamakseteatega - advice of payement

- avis de payement - A.P.

Virksaadetis - express packet - envoi-exprés

An express packet was a postal article for which home delive
ry was required immediately on arrival at the receivers post 
office. Inside the home delivery limits, i.e. until 1933 
within 1.5 km and from 1933 within about one kilometer from 
the post office, the charge was normal express fee, and 
outside these limits, postage was paid according to the 
distance. If the postal article arrived at the post office 
between 8 a.m and 8 p.m., it was delivered at once otherwise 
it was delivered to the recipient immediately after 8 o'clock 
in the next morning.
Express delivery could be asked for all kinds of mail plus
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deposits on and withdrawals from postal cheque accounts.

When money was withdrawn from an account the express fee was 
usually charged from the account. It was also possible to 
have packets delivered express from abroad.
In case of for postal money orders, C.O.D.?s and insured 
articles were delivered home only if especially requested. 
Postal orders, C.O.D.fs, packets at customs office, etc., 
only a notice was delivered express. An underpaid express fee 
was allways charged from the recipient.

Express mail was marked: "Virk" or "Exprès". The mail was
equipped with an express-label by the post office.

The postage according to distance for pieces of mail outside 
the home delivery limits was only applied to inland mail 
delivery i.e. inland mail and mail from foreign countries.

Mail was marked: "Virkmaks tasutud ... krooni".

Postage: Normal charge plus express fee.

Posti rahatelegrammi saabumisest teatamine adressaadile 
- telephone notification of a telegraph money order

Telegraph money orders were delivered to the post office. 
They were not delivered immediately to the recipient. For an 
extra charge a phone call was given to the recipient of the 
arrival of a telegraph money order.

Lendsaadetis - air mail packet - envoi postal aériens

All normal post could be asked to be sent by air mail. How- 
ever air mail could usually not be used for insured postal 
matters or for postal money-orders. For example: USA and via 
Great Britain.

Until April 15, 1928 air mail fee was paid with separate air 
mail stamps and the postal packets were marked "Lendpost", 
"Ohupost" or "Poste aérienne".
From April 16, 1928 the air mail fee was paid as normal
postage. The mail was marked according to the postal decree
of 1937: "Lennukiga" or "Par Avion".

Postage: Normal charges plus air mail fee.
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Väljastamise ja kojuviimise maksud 
- delivery and home delivery fees

Väljastamise maks - delivery fee for small packet
- droit de délivrance petit paquet

For foreign small packets an extra delivery fee was charged 
from 1.1.1935 onwards.

Kojuviimise maks - charge for porterage - droit de factage

Parcels, postal money-orders, insured articles, C.O.D's and 
small packets were carried home at request. For this an extra 
fee had to be paid. Home delivery could be requested either 
by the sender or by the receiver.

Home delivery was applicable for inland mail and incoming 
foreign mail.

Note: Home delivery is not the same as express delivery.

The home delivery fee for parcels was charged by the weight 
between November 15, 1918 and December 31, 1919

15.11.1918 fee per every article for
money-orders and insured letters

1. 1.1920 value max 500 mk in the country
5.000 mk in cities

1. 7.1920 value max 1.000 mk in the country
10.000 mk in cities

for telegraph money orders no max limit

10. 4.1921 value max 3.000 mk in the country
10.000 mk in cities

for telegraph money orders no max limit

1.11.1922 value max 5.000 mk in the country
25.000 mk in cities

for telegraph money orders no max limit

1. 1.1924 value max 10.000 mk in the country
50.000 mk in cities

for telegraph money orders no max limit

Estonia - 42 -



Postal rates Preface

1. 2.1925 C.O.Ds were included in the home delivery 
articles and were handled as money-orders 
value max 10.000 mk on the country

50.000 mk in cities 
value of insured letter max 10.000 mk

1. 1.1928 value max 100 kr on the country
500 kr in cities 

value of insured letter max 100 kr

1. 7.1930 small packets were included in the home 
delivery articles

1. 1.1933 highest fee for home delivery 1,00 kr

Noudmiseni v6i ootelpeetav saadetis - poste restante packet
- envoi poste restante

A piece of mail coultj be directed as poste restante to a post 
office from which it could be collected. Such an article was 
only carried home by power of attorney. The fee could either 
by paid by the sender or by the recipient. For foreign mail 
the fee was carried only for incoming mail.
A poste restante-fee was not charged before the 1st of Janua
ry 1933. For outgoing foreign parcels the restrictions and 
regulations of destination countries were used. For parcels 
an extra poste restante-fee was not collected if a storage 
fee was paid.

The article was marked: "Noudmiseni" or "Poste restante".
To some countries parcels had to be marked "Gare restante" or 
"Bureau restant".

postiosoitus ulkomaille 1.1.1928-31.12.1934 
postal money order abroad - 10 kr 0,25 kr
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Nõudmised pärast saadetiste postitamist 
- claims by the sender after sending the mail

These claims implied how the sender wanted his or her mail to 
be handled. Claims were written on special forms and they 
were filed by the post office.

Saadetise tagasinõudmine voi pealiskirja muutmine
- withdrawal from the post, alteration of address, cancella

tion or alteration of amount of trade charge
- demande de retrait ou de modification d'adresse, annulation 

ou modification du montat du remboursement

A reclaim could be made if a postal article was not yet 
delivered to the receiver. The name of the receiver could be 
changed or corrected?and the amount of C.O.D could be lowered 
or removed completely. For a telegram one had to pay the 
telegram fee in cash.

Postpaki väljastamatuse teatele saatja poolt tehtava korralduse 
eest

- orders given by the sender
- instructions de l'expediteur

On the reply part of a report of non-delivery were written 
two alternatives: a request to return an article not fetched 
from the post office (que le colis soit réexpedie au meme 
destinataire dans une autre localité) or some other arrange
ment by the sender to enable the article to be delivered or 
forwarded to the recipient (que le colis soit immédiatement 
renvoye).

Järelesaatmine - re-direction - réexpédition

Inland mails: letters and postal money-orders without extra 
payment, but for parcels a new postage.
Foreign mails: for letters (not including C.O.Ds) the
sender/re-director had to pay the difference. Postal money- 
orders and C.O.Ds had to be remade taking notice of the 
postal decrees for foreign mails.
For parcels a new postage.

For example, a letter was sent from Lithuania to an address 
in Estonia but the addressee had moved to Germany. The extra 
fee was, in this case, the difference between the postages of 
an inland letter and a letter sent abroad. (Letters to Lithu
ania were charged as inland letters.) Respectively, a letter 
from Poland was re-directed to any other country without
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extra charge ( the orginal charge paid in Poland was enough).

Jareleparimene - enquiry - reclamation

An official form or ordinary paper with which one could 
enquire the whereabouts of mail. For local mail the enquiry 
could be done at post office orally without fee.

An enquiry could be made on almost all kinds of mail.

Postal rates Preface

kirje pikana Suomeen 1.3.1940-5.12.1940 
express-letter to Finland

kirje/letter - 20g 0,15 kr
pika/express 0,20 kr
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Korravastased ja väljastamatud saadetised 
- irregular and non-deliverable mail

Irregular mail included for instance:
articles with incomplete address 
articles with incomplete postage 
mail which contained forbidden materials 
torn mail
articles which contained valuables and were not 
insured or registered. For instance normal or regis
tered letters containing Estonian money were consi
dered to be such articles.

Non-deliverable mail meant articles
which the receiver refused to receive
which were not allowed to be forwarded to the new
address of receiver

There were fees for underpaid articles and for letters which 
should have been insured but were not.
The return fee for a non-deliverable article was the same as 
for a readdressed article.
According to international agreements it was not allowed to 
charge a fee for underpaid insured article.
For articles which should have been registered or insured but 
were not the registration and insurance fees were charged 
double.

h is

u.

kirjattu postikortti/R-postcard 15.11.1918-31.12.1918 
postikortti/postcard 0,05 r
kirjaus/registration 0,15 r
(ex Timo Verho)
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Mitmesugused maksud 
- other postal or through post office charged fees

Postipaki laomaks - demurrage fee - droit de magasinage

The demurrage (warehousing) fee applied to all parcels. For 
parcels not claimed and for poste restante parcels the fee 
was carried in rural towns and in Narva. The fee had to be 
paid if the parcel was not claimed whithin 7 days of arrival 
at the post office. The fee was charged for each day excee
ding seven days, including the day of delivery.

Frankosedel - franking note - bulletin d'affranchissement

In the case of a franking note the sender was responsible for 
the customs and other fees of the article, not the receiver. 
There was a special form for this.
It included:

tollimaks - customs duty - droits de douane 
uuestikinnitegemise kulu ja toimingmaks - repacking
fee and customs clearance fee - frais de remballage
tollimaksude oiendamise maks - correction of customs 
duty - droits de dédouanement 
muud kulud - other fees - autres frais

The article was marked "Franc de tous droits" - free of all 
charges or "Franc de droits de douane seulement" - free of 
customs duty only.

This included a commission fee (droit de commission) charged
from the sender of an arrived article.

Pitseerimise maks - sealing up with the wax of the post office 
- fermeture par cachet du bureau de poste

The sealing of an insured piece of mail with wax. The fee did 
not depend on the value of the article or on receiver's 
address.

Tolli toiningmaks ja tolli pakkemaks
- customs clearance fee and repacking fee
- droits de dédouament et remballage

For parcels and insured boxes from abroad a customs clearance 
fee (dédouanement) was charged. If the parcel had to be 
opened for the customs reasons also a repacking fee had to be 
paid.

For letters and insured letters from abroad customs duty was 
charged if the articles required customs clearance.
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For parcels and insured boxes sent abroad a packing fee was 
charged if customs duties were charged.
These fees could have been charged again at the customs 
control.

Välispostpaki ümberpakkimise maks - new packing
- neuvel emba11age

From April 1, 1939 onwards repacking was considered as an 
extra service. The fee was charged by that post office which 
did the repacking. It was paid either by the sender or the 
receiver.
Before that there was repacking fee only in the case of 
customs clearance.

Postistanoudettava lähetys, ulkomaille osoitetuista ei peritty 
lisämaksua/ Poste restante article, no extra fee for articles 
addressed abroad (ex Pertti Hujala)
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Posti eritalitused - separate services

Isikutoestuskaart - identity card - carte d'identite

An I.D card for citizens of Estonia with which they could 
identify themselves.

Postal rates Preface

Rahvusvaheline vastuskupong - international reply coupon
- coupon-reponse internationaux

Against the coupon it was possible to buy the stamps of 
foreign letter of lowest weight rate. This was possible in 
almost all countries belonging to UPU. In the 1920's, howe
ver, for example Uruguay and Persia were exceptions. The 
exact date when the selling of international reply coupons in 
Estonia began is not clear.

Postitshekk - postal cheque - chèque postal

The denomination of a postal cheque was paid in cash to the 
one who presented the cheque. A postal cheque could be drawn 
on a named person or in favour of the bearer.
The postal cheque consisted of three parts, of which the 
first was stamped and signed by the official. This part 
stayed in the P.O. Two other parts were not cancelled until 
the cheque was paid, when the second stayed in the paying 
P.O. The third part was receipt for the payer.

The maximum amounts for postal cheques :

from February 11, 1921 the upper limit was 5.000 mk
from November 15, 1921 the upper limit was 50.000 mk

Postal cheques were only used from 11 February, 1921 to 30
September, 1925. A postal cheque was not a regular article of
mail.
Postal cheque was followed by postal cheque card. See: postal 
cheque account.

The following extra procedures could be made in connection 
with a cheque if needed.

Authority for payment after period of validity (visa 
pour date)
Replacing a lost cheque with a duplicate (duplicata)

A postal cheque could be sent abroad until 31 December, 1923. 
Fees differed for each country.
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Postal rates Preface

If a postal order or a cheque was not paid during their 
validity the authority for payment was written on the order 
itself, and that gave the order a new period of validity.

Posti jooksvate arvete talitus
- fee for transfer to postal cheque accounts
- comptes de chèques et virements postaux

The fees for an account were taken from the account but fees 
for deposits were paid with stamps.
The payer could withdraw the deposit before the money was 
entered on the account.
Payments to and from the account could also be made express. 
The fee for this was paid with stamps. If the fee for express 
payment was not paid with stamps it was taken from the ac
count .

To payments from accounts (cheque and postal cheque card) was 
attached an advice of payment: valjamakseteatega - avis de 
payement - A.P.
The payer could ask 'that the owner of account was notified by 
telegram of a payment to the account. This was only a notifi
cation, not entering.
Payments to accounts could be made by telegram.

Separate postal cheque account envelopes, which could be 
received from P.O, were carried without postage until June 
30, 1928 if the name of account holder and account number 
were written on the envelope.
From July 1, 1928 the envelope had its own postage. For
normal envelopes used to the same reason the normal letter 
postage was taken.

Abitöö rahvale - service to the customers

The service done by postal officials, such as writing of 
addresses, letters and filling in different forms, was char
ged for in the 1920's. There were separate fees for different 
services which were confirmed in the postal decrees.

Posti kassangu talitus - collection - service de recouvrements

Collections of payments could be made through postal servi
ces. There were special forms and envelopes for this: 

sisukiri - list - bordereau
väärtused kasseerimiseks - collection envelope
- valeurs a recovrer
kasseerimata väärtused - return envelope
- valeurs non recouvrees

A fee (collection order) was charged for every collected 
document. A submission fee (collection order) was charged for
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every document submitted for collection.

Riigi Teataja, Nr. 40 art. 226, 1928, mentioned collection as 
something new, but the postal decree of 7 March, 1927 inclu
des collection.

A collection letter was handled as a registered letter. It 
was marked as "kassang" in the registration list. A collecti
on letter had to be fully prepaid. The costs for collection 
were paid by the debtor. A collection could be addressed to a 
third person. Then the fixed fee for collection had to be 
paid again. A collection could also be addressed abroad. A 
collection could be paid "express". This was done with stamps 
on the collection form, and paid by the creditor. Withdrawal 
from post, re-direction, and enquiry were other additional 
services.

Maksude vastuvott kodus - payments at home

The payment of telephone, telegram, and radio license fees 
could be maid to the mail man at ones home. For this service 
an extra fee had to be paid. The stamp was affixed on the 
receipt which was kept by the mail man.

E.g. radio license fee could be paid (completely) with 
stamps, which were affixed on back of the license. This fee 
is anyhow no more a postal fee.

Nimekastl - private box - case & serrure

Rent of private box was paid on cash (?).

Ametiasutiste kasipostisaadetis
- P.O. boxes of government offices

Local was delivered to these boxes without postage. The fee 
for a P.O.box was paid yerarly in cash. The mail was not 
stamped. In principle the receiver paid the postage. Mail was 
marked: "kasipost"

This service began on 6 March, 1919 and it could be.used for 
all normal letter articles. In the beginning it included only 
mail between government offices. A later decree, dated Janua
ry 1, 1933, included also normal mail.

Postage: cash yearly
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Postivolikiri - right of attorney - plein pouvoir

When a right of attorney was written for an indefinite period
or it was given a definite period of validity there was a fee
for it. October 1, 1925 the fee was combined with the P.O.
box fee.
The fee was paid in cash (?).

Ringkirja - circular - circulaire

A circular was used for informing a post office. The informa
tion was usually about lost postal sheques or other things 
concerning money transfer. The post office was not responsib
le for their arrival.
The fee was paid in cash (?).

Valismaalises postiabonemendi korras tellitud ajalehe aadressi 
muutmisel

- The alteration of address of a magazine subscribed from abroad 
through the post

- réexpédition

The alteration of address of newspapers and magazines subsc
ribed through the post was made in the post which notified 
the newspaper/magazine of the change. This was done for a 
separate fee. For national publications this service was done 
without charge.

Lihttelegramm - telegraph -télégramme

The fees for telegrams were paid in the sending office and 
the stamps were affixed on the orginal telegramform which 
stayed in the telegram office. The same practice was followed 
also in Finland.
Due to the filing of these forms they cannot usually be 
purchased by the collectors. For this reason only the basic 
rates are shown of their fees.
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Maiden nimiä List of countries

EUROOPA

Belgia
Daani
Hispaania
Hollandi
Iiri Priiki
Leedu
Läti
Norra
Noukogude Venemaa
Poola
Prantsuse
Rootsi
Saksa (Saksamaa) 
Soome
Suur Briti 
Taani

AAFRIKA

Alzeeria 
Assoori saared 
Edela Aafrika 
Egiptus
Kanaari saared 
Liibüa
Lõuna Afrika Liit
Maroko
Tuneesia

AASIA

Araabia
Briti India
Hiina
Irak
Jaapan
Küpruse
Levanti riigid
Liibanon
Mandzukuo
Palestiina
Pärsia
Süüria
Tagajordani

AMEERIKA

Argentiina
Brasiilia

EUROOPPA

Belgia 
Tanska 
Espanj a 
Hollanti 
Irlanti 
Liettua 
Latvia 
Nor j a
Neuvostoliitto
Puola
Ranska
Ruotsi
Saksa
Suomi
Iso Britannia 
Tanska

AFRIKKA

Algeria
Azorien saaret 
Etelä Afrikka 
Egypti
Kanarian saaret 
Libya
Lounais-Afrikka
Marokko
Tunisia

AASIA

Arabia
Brittil. Intia
Kiina
Irak
Japani
Kypros
Turkki
Libanon
Mantsuuria
Palestiina
Persia
Syyria
Jordania

AMERIIKKA

Argentiina
Brasilia

EUROPE

Belgium
Denmark
Spain
Netherland
Ireland
Lithuania
Latvia
Norway
Russia (SSSR)
Poland
France
Sweden
Germany
Finland
Great Britain
Denmark

AFRICA

Algeria 
Acores 
South Africa 
Egypt
Canary Islands 
Libya
South West Africa
Morocco
Tunisia

ASIA

Arabia
British India
China
Iraq
Japan
Cyprus
Levant
Lebanon
Manchuko
Palestine
Persia
Syria
Jordan

AMERICA

Argentine
Brazil
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Ekuador
Kanada
Kolumbia
Paraguai
Peruu
Tšiili
Uruguai
Venetsueela

Equador
Kanada
Kolumbia
Paraguai
Peru
Chile
Uruguai
Venezuela

Ecuador
Canada
Colombia
Paraguay
Peru
Chile
Uruguay
Venezuela

kirjattu kirje/R-letter 1.1.1928-29.2.1940 
kirje/letter - 20 g 0,10 kr
kirjaus/registration 0,10 kr
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Kotimaa Letter-post articles Inland

SISEMAALISED - KOTIMAAN POSTI - INLAND MAIL

Paikallispostin erillistaksoitus päättyi 31.12.1923 
Local mail rates were valid until December 31, 1923

KIRJAPOSTISAADETISED - KIRJELÄHETYKSET - LETTER-POST ARTICLES

Kiri - kirje - letter
(lettre)

kohalik - paikallinen - local

15.11.1918 - 31.12.1918
- 15 g ....0,05

16 - 30 g ....0,10
31 - 45 g ....0,15

iga/seur./each 15 g  0,05

1. 1.1919 - 31.12.1919
- 15 g ... 0,15

16 - 30 g .... 0,30
31 - 45 g .... 0,45

iga/seur./each 15 g  0,15

1. 1.1920 - 30. 6.1920
- 15 g ... 0,35

16 - 30 g .... 0,70
31 - 45 g ....  1,05

iga/seur./each 15 g  0,35

1. 7.1920 - 9. 4.1921
- 15 g ...  1,00

16 - 30 g .... 2,00
31 - 45 g .... 3,00

iga/seur./each 15 g   1,00

10. 4.1921 - 31.12.1923
- 20 g ... 2,00

21 - 40 g .... 3,00
41 - 60 g .... 4,00

iga/seur./each 20 g   1,00

sisemaaline - kotimaahan - inland

15.11.1918 - 31.12.1918
- 15 g .....0,15

16 - 30 g .....0,30
31 - 45 g .....0,45

iga/seur./each 15 g  0,15

1. 1.1919 - 31.12.1919
- 15 g .....0,35

16 - 30 g .....0,70
31 - 45 g ..... 1,05

iga/seur./each 15 g  0,35

1. 1.1920 - 30. 6.1920
- 15 g .....0,70

16 - 30 g ..... 1,40
31 - 45 g .....2,10

iga/seur./each 15 g  0,70

1. 7.1920 - 9. 4.1921
- 15 g .....2,00

16 - 30 g .....4,00
31 - 45 g ..... 6,00

iga/seur./each 15 g ..... 2,00

10. 4.1921 - 31.12.1923
- 20 g .....5,00

21 - 40 g .....7,50
41 - 60 g .....8,50

iga/seur./each 20 g   1,00

1. 1.1924 - 31. 1.1925
20 g .... 5,00

21 - 40 g ____ 8,00
41 - 60 g ____ 11,00

iga/seur./each 20 g .... 3,00

1. 2.1925 - 31.12.1927
- 20 g ____10,00

21 - 40 g ____15,00
41 - 60 g ____20,00

iga/seur./each 20 g .... 5,00

1. 1.1928 - 29. 2.1940
- 20 g ____ 0,10

21 - 40 g ____ 0,15
41 - 60 g ---- 0,20

iga/seur./each 20 g .... 0,05
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1. 3.1940 - 5.12.1940
- 20 g ----- 0,15

21 - 40 g ----- 0,25
41 - 60 g ----- 0,35

iga/seur./each 20 g ----- 0,10

1. 1.1920 - 30. 6.1920
- 15 g ____ 0,10

16 - 100 g   0,20
101 - 200 g   0,40

iga/seur./each 100 g .... 0,20

Postkaart - postikortti - postcard
(carte postale)

kohalik - paikalliset - local

15.11.1918 - 31.12.1918 .. 0,05
1. 1.1919 - 31.12.1919 .. 0,15
1. 1.1920 - 30. 6.1920 .. 0,25
1. 7.1920 - 9. 4.1921 .. 1,00

10. 4.1921 - 31.12.1923 .. 2,00

sisemaaline ■- kotimaahan - inland

15.11.1918 - 31.12.1918 .. 0,05
1. 1.1919 - 31.12.1919 .. 0,15
1. 1.1920 - 30. 6.1920 .. 0,35
1. 7.1920 - 9. 4.1921 .. 1,00
10. 4.1921 - 31.12.1923 .. 2,50
1. 1.1924 - 31. 1.1925 .. 3,00
1. 2.1925 - 31.12.1927 .. 5,00
1. 1.1928 - 29. 2.1940 .. 0,05
1. 3.1940 - 5.12.1940 .. 0,10

Trükktoode - painotuote
- printed paper

(imprimé)

kohalik - paikalliset - local

15.11.1918 - 31.12.1918
15 g .... 0,02

16 - 100 g --- 0,05
101 - 200 g ___ 0,10

iga/seur./each 100 g .... 0,05

. 1.1919 - 31.12.1919
- 15 g .... 0,05

16 - 100 g ___ 0,10
101 - 200 g ___ 0,20

iga/seur./each 100 g .... 0,10

1. 7.1920 - 9. 4.1921
50 g .... 0,25

51 - 100 g ___ 0,50
101 - 150 g ___ 0,75

iga/seur./each 50 g .... 0,25

10. 4.1921 - 31.12.1923
- 50 g ____ 0,50

51 - 100 g   1,00
101 - 150 g __  1,50

iga/seur./each 50 g .... 0,50

sisemaaline - kotimaahan - inland

15.11.1918 - 31.12.1918
- 50 g ----- 0,05

51 - 100 g --- 0,10
101 - 150 g ----- 0,15

iga/seur./each 50 g --- 0,05

1. 1.1919 - 31.12.1919
- 50 g ___ 0,10

51 - 100 g ___ 0,20
101 - 150 g .... 0,30

iga/seur./each 50 g .... 0,10

1. 1.1920 - 30. 6.1920
- 50 g .... 0,20

51 - 100 g .... 0,40
101 - 150 g .... 0,60

iga/seur./each 50 g .... 0,20

1. 7.1920 - 9. 4.1921
- 50 g .... 0,50

51 - 100 g .... 1,00
101 - 150 g ___ 1,50

iga/seur./each 50 g .... 0,50
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10. 4.1921 - 31. 1.1925
- 50 g ____ 1,00

51 - 100 g   2,00
101 - 150 g   3,00

iga/seur./each 50 g .... 1,00

1. 2.1925 - 31.12.1927
50 g .... 2,00

51 - 100 g   4,00
101 - 150 g   6,00

iga/seur./each 50 g .... 2,00

1. 1.1928 - 29. 2.1940
- 50 g ____ 0,02

51 - 100 g   0,04
101 - 150 g   0,06

iga/seur./each 50 g .... 0,02

1. 3.1940 - 5.12.1940
- 50 g ____ 0,03

51 - 100 g   0,06
101 - 150 g   0,09

iga/seur./each 50 g .... 0,03

Kaubaproov - tavaranäyte
- sample of merchandise

(èchantillion de marchandise)

kohalik - paikalliset - local

15.11.1918 - 31.12.1918
- 100 g   0,05

101 - 200 g   0,10
201 - 300 g   0,15

iga/seur./each 100 g .... 0,05

1. 1.1919 - 31.12.1919
- 100 g   0,10

101 - 200 g   0,20
201 - 300 g   0,30

iga/seur./each 100 g .... 0,10

1. 1.1920 - 30. 6.1920
- 100 g   0,20

101 - 200 g   0,40
201 - 300 g   0,60

iga/seur./each 100 g .... 0,20

1. 7.1920 - 9. 4.1921
- 200 g   1,00

201 - 250 g __  1,25
251 - 300 g __  1,50

iga/seur./each 50 g .... 0,25

10. 4.1921 - 31.12.1923
- 200 g   2,00

201 - 250 g __  2,50
251 - 300 g   3,00

iga/seur./each 50 g .... 0,50

sisemaaline - kotimaahan - inland

15.11.1918 - 31.12.1918
- 100 g   0,10

101 - 150 g   0,15
151 - 200 g   0,20

iga/seur./each 50 g .... 0,05

1. 1.1919 - 31.12.1919
- 100 g .... 0,25

101 - 150 g   0,30
151 - 200 g   0,40

iga/seur./each 50 g  _ 0,10

1. 1.1920 - 30. 6.1920
- 100 g   0,50

101 - 150 g   0,60
151 - 200 g   0,80

iga/seur./each 50 g .... 0,20

1. 7.1920 - 9. 4.1921
- 100 g   1,00

101 - 150 g __  1,50
151 - 200 g __  2,00

iga/seur./each 50 g .... 0,50

10. 4.1921 - 31.12.1923
- 100 g   2,00

101 - 150 g   3,00
151 - 200 g __  4,00

iga/seur./each 50 g .... 1,00

1. 1.1924 - 31. 1.1925
- 150 g   3,00

151 - 200 g   4,00
201 - 250 g __  5,00

iga/seur./each 50 g .... 1,00
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1. 2.1925 - 31.12.1927
- 100 g   5,00

101 - 150 g   6,00
151 - 200 g ___  8,00

iga/seur./each 50 g .... 2,00

10. 4.1921 - 31.12.1923 
- 200 g .

201 - 250 g .
251 - 300 g .

iga/seur./each 50 g .

1. 1.1928 - 29. 2.1940
- 100 g   0,05

101 - 150 g   0,06
151 - 200 g   0,08

iga/seur./each 50 g .... 0,02

1. 3.1940 - 5.12.1940
- 100 g   0,05

101 - 150 g   0,06
151 - 200 g   0,08

iga/seur./each 50 g .... 0,02

Äripaberid - asiakirjoja
- commercial papers

(papiers d ’affairs)

kohalik - paikalliset - local

15.11.1918 - 31.12.1918
- 100 g   0,05

101 - 200 g   0,10
201 - 300 g   0,15

iga/seur./each 100 g .... 0,05

1. 1.1919 - 31.12.1919
- 100 g   0,10

101 - 200 g   0,20
201 - 300 g   0,30

iga/seur./each 100 g .... 0,10

1. 1.1920 - 30. 6.1920
- 100 g   0,20

101 - 200 g   0,40
201 - 300 g   0,60

iga/seur./each 100 g .... 0,20

1. 7.1920 - 9. 4.1921
- 200 g   1,00

201 - 250 g ___  1,25
251 - 300 g ___  1,50

iga/seur./each 50 g .... 0,25

sisemaaline - kotimaahan

15.11.1918 - 31.12.1918
- 100 g ..

101 - 150 g ..
151 - 200 g ..

iga/seur./each 50 g ..

1. 1.1919 - 31.12.1919
- 100 g .. 

101 - 150 g ... 
151 - 200 g ... 

iga/seur./each 50 g ..

1. 1.1920 - 30. 6.1920
- 100 g ... 

101 - 150 g ... 
151 - 200 g 

iga/seur./each 50 g ...

1. 7.1920 - 9. 4.1921
- 200 g ...

201 - 250 g ...
251 - 300 g

iga/seur./each 50 g ...

10. 4.1921 - 31. 1.1925 
- 250 g

251 - 300 g ...
301 - 350 g ...

iga/seur./each 50 g ...

1. 2.1925 - 31.12.1927
- 250 g ...

251 - 300 g ...
301 - 350 g ...

iga/seur./each 50 g ...

1. 1.1928 - 29. 2.1940
- 250 g ...

251 - 300 g ...
301 - 350 g ...

iga/seur./each 50 g ...

. 2,00  

. 2,50

. 3,00

. 0,50

inland

. 0,10 

. 0,15

. 0,20 

. 0,05

. 0,25

. 0,30

. 0,40

. 0,10

. 0,50

. 0,60 

. 0,80 

. 0,20

. 2,00 

. 2,50

. 3,00

. 0,50

. 5,00

. 6,00 

. 7,00

. 1,00

. 10,00 

. 12,00 

. 14,00 

. 2,00

. 0,10 

. 0 ,1 2  

. 0,14

. 0 , 0 2
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1. 3.1940 - 5.12.1940
- 250 g   0,10

251 - 300 g   0,12
301 - 350 g   0,14

iga/seur./each 50 g .... 0,02

Trükktoodete üldtaksist 50%-line 
alandus
- alennettu painotuotemaksu
- printed paper - reduced rate

(imprimé a taxe réduite)

15.12.1925 - 31.12.1927

Triikktoode pimedaile
- sokeain lahetys
- blind literature

(ecriture pour aveugles)

10. 4.1921 - 31.12.1923 
- 500 g

501 - 1000 g 
1001 - 1500 g 

iga/seur./each 500 g

1. 1.1924 - 30. 9.1925 
- 500 g

- 50 g .... 1,00 501 - 1000 g ___
51 - 100 g .... 2,00 1001 - 1500 g ___

101 - 150 g .... 3,00 iga/seur./each 500 g ....
iga/seur./each 50 g .... 1,00

1.10.1925 - 31.12.1927
1. 1.1928 - 29. 2.1940 1 k g ---

- 50 g .... 0,01 1 - 2 kg ---
51 - 100 g .... 0,02 2 - 3 kg ....

101 - 150 g .... 0,03
iga/seur./each 50 g .... 0,01

1. 1.1928 - 5.12.1940
1 k g ---

1. 3.1940 - 5.12.1940 1 - 2 kg ....
- 50 g .... 0,02 2 - 3 kg ....

51 - 100 g .... 0,03
101 - 150 g .... 0,05

iga/seur./each 50 g .... 0,015 Pisipakett - pikkupaketti 
- small packets

0,50
1 ,0 0
1,50
0,50

1 , 0 0
2,00
3.00
1 .0 0

2,00
4.00
6.00

0,02
0,04
0,06

(petit paquet)

1. 7.1930 - 5.12.1940
- 150 g ----- 0,20

151 - 200 g — 0,24
251 - 300 g — 0,30

iga/seur./each 500 g 0,06
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postisiirtokirje 1.7.1928-5.12.1940
postalgiro letter
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REGISTRIPOSTI SAADETISED - REKISTERÖIDYT LÄHETYKSET 
- ENTERED ARTICLES

2 901 - 3 000 mk 21,00
Tähi tu se maks - kirjaaminen 3 001 - 3 100 mk 21,40

- registration 3 101 - 3 200 mk 21,80
(recommandation) iga/seur./each 100 mk 0,40

15.11.1918 - 31.12.1918 0,15 9 901 - 10 000 mk 49,00
1. 1.1919 - 31.12.1919 0,30 10 001 - 11 000 mk 50,50
1. 1.1920 - 30. 6.1920 0,70 11 001 - 12 000 mk 52,00
1. 7.1920 - 9. 4.1921 2,00 iga/seur.. /each 1 000 mk 1,50
10. 4.1921 - 31.12.1923 5,00
1. 1.1924 - 31.12.1927 10,00
1. 1.1928 - 29. 2.1940 0,10 1. 7.1920 - 9. 4.1921
1. 3.1940 - 5.12.1940 0,15 - 200 mk 5,00

201 - 300 mk 7,50
301 - 400 mk 10,00

iga/seur./each 100 mk 2,50
Erikorras tähitatud
- virkalähetyksen kirjaaminen
- registration for official 2 901 - 3 000 mk 75,00
packet 3 001 - 3 100 mk 76,50

(recommandation) 3 101 - 3 200 mk 78,00
iga/seur./each 100 mk 1,50

1. 4.1936 - 5.12.1940 0,05
9 901 - 10 000 mk 180,00
10 001 - 11 000 mk 185,00
11 001 - 12 000 mk 190,00

Kindlustusmaks - vakuuttaminen iga/seur./each 1 000 mk 5,00
- insurance

(assurance)
10. 4.1921 - 31.12.1921

15.11.1918 - 31.12.1918 - 60 000 mk 2,00
100 mk 0,20 60 001 - 90 000 mk 3,00

101 - 200 mk 0,40 90 001 -120 000 mk 4,00
201 - 300 mk 0,60 iga/seur./each 30 000 mk 1,00

iga/seur./each 100 mk 0,20

1. 1.1922 - 31.12.1923
1. 1.1919 - 31.12.1919 - 15 000 mk 15,00

100 mk 0,60 15 001 - 18 000 mk 18,00
101 - 200 mk 1,20 18 001 - 21 000 mk 21,00
201 - 300 mk 1,80 iga/seur./each 3 000 mk 3,00

iga/seur./each 100 mk 0,60

1. 1.1924 - 30. 9.1925
1. 1.1920 - 30. 6.1920 - 7 000 mk 15,00

100 mk 0,70 7 001 - 8 000 mk 16,00
101 - 200 mk 1,40 8 001 - 9 000 mk 17,00

201 - 300 mk 2,10 iga/seur./each 1 000 mk 2,00

iga/seur./each 100 mk 0,70
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1.10.1925 - 31.12.1927 1.11.1922 - 31.12.1923
- 10 000 mk 20,00 - 1 kg . . 45,00

10 001 - 20 000 mk 40,00 1 - 5 kg . . 70,00
20 001 - 30 000 mk 60,00 5 - 1 0 kg . 125,00

iga/seur./each 10 000 mk 20,00 10 - 15 kg . 175,00
iga/seur./each 1 kg 10,00

1. 1.1928 - 5.12.1940
100 kr 0,20 1. 1.1924 - 31. 1.1925

101 - 200 kr 0,40 - 5 kg . . 70,00
201 - 300 kr 0,60 5 - 1 0 kg . . 140,00

iga/seur./each 100 kr 0,20 10 - 15 kg . . 210,00
iga/seur./each 5 kg 70,00

3ostpakk - postipaketti 1. 2.1925 - 31.12.1927
- postal parcel - 1 kg 50,00

;colis ordinare) 1 - 5 kg . . 100,00
5 - 1 0 kg . . 200,00

L5.11.1918 - 31.12.1918 iga/seur./each 5 kg . . 100,00
- 1 kg .. .. 0,25

1 - 2 kg .. .. 0,30
2 - 3 kg .. .. 0,45 1. 1.1928 - 29. 2.1940

iga/seur./each 1 kg .. .. 0,15 - 1 kg . . . 0,50
1 - 5 kg . . . 1,00
5 - 1 0 kg . . . 2,00

1. 1.1919 - 31.12.1919 iga/seur./each 5 kg . . . 1,00
- 2 kg .. .. 1,50

2 - 3 kg .. .. 1,80
3 - 4 kg .. .. 2,40 1. 3.1940 - 5.12.1940

iga/seur./each 1 kg .. .. 0,60 - 1 kg • . . 0,50
1 - 5 kg • . . 1,00
5 - 1 0 kg ... 2,00

1. 1.1920 - 30. 6.1920 iga/seur./each 5 kg 1,00
2 kg .... 4,00

2 - 3 k g ____ 6,00
3 - 4 kg .... 8,00

iga/seur./each 1 kg .... 2,00 Rahakaart - postiosoitus
- postal money order

(mandat de poste)
1. 7.1920 - 9. 4.1921

- 2 kg .. 25,00 15.11.1918 - 31.12. 1918
2 - 3 kg .. 30,00 - 100 rb 0,20
3 - 4 kg .. 40,00 100 - 200 rb 0,40

iga/seur./each 1 kg .. 10,00 200 - 300 rb 0,60
iga/seur./each 100 rb 0,20

>. 4.1921 - 31.10 .1922
- 5 kg .. 30,00 1. 1.1919 - 31.12. 1919

5 - 10 kg .. 60,00 - 25 mk 0,25
10 - 15 kg .. 90,00 25 - 100 mk 0,50

iga/seur./each 5 kg .. 30,00 100 - 200 mk 1,00
iga/seur./each 100 mk 0,50
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1. 1.1920 - 30. 6.:1920
- 100 mk 1,00

100 - 200 mk 2,00
200 - 300 mk 3,00

iga/seur./each 100 mk 1,00

2 900 - 3 000 mk 30,00
3 000 - 3 100 mk 30,50
3 100 - 3 200 mk 31,00

iga/seur./each 100 mk 0,50

9 900 - 10 000 mk 65,00
10 000 - 11 000 mk 68,00
11 000 - 12 000 mk 71,00

iga/seur./each 1 000 mk 3,00

1. 7.1920 -31.:12.1923
- 200 mk 5,00

200 - 300 mk 6,00
300 - 400 mk 8,00

iga/seur./each 100 mk 2,00

2 900 - 3 000 mk 60, od
3 000 - 3 100 mk 61,00
3 100 - 3 200 mk 62,00

iga/seur./each 100 mk 1,00

9 900 - 10 000 mk 130,00
10 000 - 11 000 mk 135,00
11 000 - 12 000 mk 140,00

iga/seur./each 1 000 mk 5,00

1. 1.1924 - 30. 9. 1925
- 1 000 mk 15,00

1 000 - 2 000 mk 30,00
2 000 - 3 000 mk 45,00

iga/seur./each 1 000 mk 15,00

14 000 - 15 000 mk 150,00
15 000 - 16 000 mk 155,00
16 000 - 17 000 mk 160,00

iga/seur./each 1 000 mk 5,00

1.10.1925 - 31. 12. 1927
- 1 000 mk 15,00

1 000 - 2 000 mk 20,00
2 000 - 3 000 mk 25,00

iga/seur./each 1 000 mk 5,00

1. 1.1928 - 29. 2.1940
10 kr 0,15 

10 - 20 kr 0,20
20 - 30 kr 0,25

iga/seur./each 10 kr 0,05

1. 3.1940 - 5.12.1940
10 kr 0,20 

10 - 20 kr 0,25
20 - 30 kr 0,30

iga/seur./each 10 kr 0,05

Luna - postiennakko - C.O.D
(remboursement)

15.11.1918 - 31.12.1918
100 rb 0,20 

100 - 200 rb 0,40
200 - 300 rb 0,60

iga/seur./each 100 rb 0,20

1. 1.1919 - 31.12.1919
100 mk 0,50 

101 - 200 mk 1,00
201 - 300 mk 1,50

iga/seur./each 100 mk 0,50

1. 1.1920 - 30. 6.1920
100 mk 1,00 

101 - 200 mk 2,00
201 - 300 mk 3,00

iga/seur./each 100 mk 1,00

1. 7.1920 - 9. 4.1921
300 mk 10,00 

301 - 400 mk 12,00
401 - 500 mk 15,00

iga/seur./each 100 mk 3,00
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1. 4.1921 - 31.10.:1922 1.10.1925 - 31.12.1927
- 200 mk 13,00 - 1 000 mk 15,00

200 - 300 mk 14,00 1 001 - 2 000 mk 20,00
300 - 400 mk 16,00 2 001 - 3 000 mk 25,00

iga/seur./each 100 mk 2,00 iga/seur./each 1 000 mk 5,00

2 900 - 3 000 mk 68,00
3 000 - 3 100 mk 69,00 1. 1.1928 - 29. 2.1940
3 100 - 3 200 mk 70,00 - 10 kr 0,15

iga/seur./each 100 mk 1,00 11 - 20 kr 0,20
21 - 30 kr 0,25

9 900 - 10 000 mk 138,00 iga/seur./each 10 kr 0,05
10 000 - 11 000 mk 143,00
11 000 - 12 000 mk 148,00

iga/seur./each 1 000 mk 5,00 1. 3.1940 - 5.12.1940
- 10 kr 0,20

10 - 20 kr 0,25
,.11.1922 - 30. 9. 1925 20 - 30 kr 0,30

iga/seur./each 10 kr 0,05
2 % postiennakosta 
2 % of the amount of C.O.D

min 20,00

henkilöllisyystodistus 1.7.1930-31.12.1934 
postal identity card
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POSTI EMSAADETISED JA ERITALITUSED - ERILLISLAHETYKSET JA ERILLISTOIMINTA
- SPECIAL DELIVERY AND SEPARATE SERVICES

Väljastusteade - saantitodistus 
- advice of delivery
(avis de réception)
(avis de payment)

kohalik - paikallinen - local

10. 4.1921 - 31.12.1923 __  2,00
j älkikäteen pyydettäessä/ 
requested after posting ... 4,00

sisemaaline - kotimaahan - inland

15.11.1918 - 31.12.1918 0,20
1. 1.1919 - 31.12.1919 0,50
1. 1.1920 - 30. 6.1920 0,70
1. 7.1920 - 9. 4.1921 2,00
10. 4.1921 - 31. 1.1925 5,00

j älkikäteen pyydettäessä/ 
requested after posting . 10,00

1. 2.1925 - 31.12.1927 10,00
j älkikäteen pyydettäessä/ 
requested after posting . 20,00

1. 1.1928 - 29. 2.1940 0,10
j älkikäteen pyydettäessä/ 
requested after posting . 0,20

1. 3.1940 - 5.12.1940 0,15
j älkikäteen pyydettäessä/ 
requested after posting . 0,30

Riigiasutise poolt saadetavad
- viranomaisten lähetykset
- official packets

1. 1.1935 - 5.12.1940 0,05
lähetystä jätettäessä/at sending

Virk - pikajakelu - express delivery
(èxpres)

Virkmaks - pika/kirjelahetys 
- express/letter-post article 

(éxpres/objet de correspondance)

1. 1.1924 - 31. 1.1925 ____  50,00
1. 2.1925 - 31.12.1927 ____  40,00
1. 1.1928 - 31.12.1932 _____ 0,40
1. 1.1933 - 5.12.1940   0,20

Virkmaks/paki - pikalisä/paketti 
- express/parcel

(colis èxpres)

1.10.1925 - 31.12.1927 ___ 65,00
1. 1.1928 - 31.12.1932 ___ 0,65
1. 1.1933 - 5.12.1940 ___ 0,60

Virk - väljaspoole kojukande
piirkonda ( kaugusemaks )

- pikajakelu kotiinkantopiirin 
ulkopuolelle (matkamaksu)

- express delivery outside home 
delivery area

(èxpres, taxe spéciale de remise 
à domicili)

1. 2.1925 - 30. 9.1925
1,5 - 5 km 75,00
5 6 km 90,00
6 7 km 105,00

iga/seur./each 1 km 15,00

1.10.1925 - 31.12.1927
1,5 - 5 km 100,00
5 6 km 120,00
6 7 km 140,00

iga/seur./each 1 km 20,00

1. 1.1928 - 31.12.1932
1,5 - 5 km 1,00
5 6 km 1,20
6 7 km 1,40

iga/seur./each 1 km 0,20
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1. 1.1933 - 29. 
1 -
5 -
6 -

.1940
5 km
6 km
7 km

1 ,0 0
1,20
1,40

Rahatelegrammi saabumisest teata
mine adressaadile telefoniteel

- postiosoituksesta puhelimella 
ilmoittaminen

- notification of postal money 
order by telephone

1. 7.1930 5.12.1940   0,15

iga/seur./each 20 g .... 10,00 

postkaart - postikortti - postcard

..... 5,00 

ristpael - ristiside - wrapper

1.1928 - 30. 6.1928 

kiri - kirje - letter

iga/seur./each 1 km 0,20 - 20 g ___ 0,10
21 - 40 g ___ 0,20
41 - 60 g ___ 0,30

1. 3.1940 - 5.12.1940 iga/seur./each 20 g ___ 0,10
1 - 3 km 0,60
3 - 4 km 0,80 postkaart - postikortti - postcard
4 - 5 km 1,00

iga/seur./each 1 km 0,20 .... 0,05

- 50 g ----- 15,00
51 - 100 g ----- 30,00
101 - 150 g ----- 45,00

iga/seur./each 50 g 15,00

ristpael - ristiside - wrapper

- 50 g
51 - 100 g 

101 - 150 g 
iga/seur./each 50 g

1. 7.1928 - 30. 4.1934

0,15
0,30
0,45
0,15

kirjapostisaadetis - kirjelähetys 
- letter-post article

Lendposti lisataksid - 20 g --- 0,10
- lentopostitse 21 - 40 g .... 0,20
- air mail 41 - 60 g .... 0,30

(par avion) iga/seur./each 20 g ___ 0,10

kiri - kirje - letter pakk - paketti - parcel

23. 7.1923 - 31.12.1927 - 1 k g --- 0,40
- 20 g ___ 10,00 1 - 2 kg .... 0,80

21 - 40 g .... 20,00 2 - 3 kg .... 1,20
41 - 60 g ___ 30,00 iga/seur./each 1 k g --- 0,40

Kojuviimise maks
- koti inkantomaksu
- charge for porterage

(droit de faetage)

Rahakaart, väärtkiri,
lunasaadetis

Postiosoitus, vakuutettu kirje, 
postiennakkolähetys

Money-order, insured letter, 
C.O.D

15.11.1918 - 31.12.1918
yli / over 500 rb 0,20
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1. 1.1919 - 31.12.1919 1. 1.1919 - 31.12.1919
yli / over 500 mk 0,60 5 k g ___1,00

5 - 6 kg .... 1,15
6 - 7 kg ....1,30

1. 1.1920 - 30. 6.1920 iga/seur./each 1 kg ....0,15
500 mk 1,00

501 - 1 000 mk 2,00
1 001 - 1 500 mk 3,00

iga/seur./each 500 mk 1,00 pisipakett - pikkupaketti 
- small packet

1. 7.1920 - 31.12.1923 1. 7.1930 - 5.12.1940 ___ 0,20
500 mk 3,00

501 - 1 000 mk 6,00
1 001 - 1 500 mk 9,00

iga/seur./each 500 mk 3,00 Nõudmiseni määratud saadetise maks
- postista noudettava lähetys
- article addressed poste

1. 1.1924 - 30. 9.1925 restante
- 2 500 mk 15,00 (poste restante)

2 501 - 3 000 mk 18,00
3 001 - 3 500 mk 21,00 1. 1.1933 - 29. 2.1940 ... 0,10

iga/seur./each 500 mk 3,00 1. 3.1940 - 5.12.1940 ... 0,15

1.10.1925 - 31.12.1927
- 1 500 mk 10,00

1 501 - 2 000 mk 12,00
2 001 “ 2 500 mk 15,00

iga/seur./each 500 mk 3,00

1. 1.1928 - 29. 2.1940
15 kr 0,10 

15 - 20 kr 0,12
20 - 25 kr 0,15

iga/seur./each 5 kr 0,03

1. 3.1940 - 29. 2.1940
25 kr 0,15 

25 - 30 kr 0,18
30 - 35 kr 0,21

iga/seur./each 5 kr 0,03

pakk - paketti - parcel

15.11.1918 - 31.12.1918
- 5 kg . ....0,30

5 - 6 kg . ....0,35
6 - 7 kg .....0,40

iga/seur./each 1 kg .,...0,05

Saadetise tagasinõudmine vôi
pealiskirja muutmine

- takaisinvaatiminen, osoitteen 
muutos, postiennakkomäärän 
peruuttaminen tai alentaminen

- withdrawal from the post, 
alteration of address, 
cancellation or alteration 
of amount of trade charge

(demande de retrait ou de 
modification d ’adresse, 
annulation ou modification 
du montant du remboursement)

15. 11.1918 - 31.12.1918 ... 0,30
1. 1.1919 - 31.12.1919 ... 0,60
1. 1.1920 - 30. 6.1920 ... 1,40
1. 7.1920 - 9. 4.1921 ... 4,00
10. 4.1921 - 31. 1.1925 ... 10,00
1. 2.1925 - 31.12.1927 ... 20,00
1. 1.1928 - 29. 2.1940 ... 0,20
1. 3.1940 - 5.12.1940 ... 0,30
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Postpaki väljastamatuse teatele
saatjpoolt tehtava korralduse eest
- paketin lähettäjän tekemä muutos 
paketin toimittamiseksi perille

- orders given by the sender of 
parcel

(instructions de 1'expéditeur)

Posti isikutoestuskaart
- henkilöllisyystodistus
- postal identity card

(carte d f identité)

1. 1.1931 
1. 1.1935

31.12.1934
5.12.1940

0,80
1,00

1.10.1925 - 31.12.1927 
1. 1.1928 - 29. 2.1940 
1. 3.1940 - 5.12.1940

Järelepärimine - tiedustelu

20,00
0,20
0,30

Postsaadetise pitseerimismaks
- postilähetyksen lakkaus postin 

lakalla
- sealing up with the wax of the

post office
(fermeture par cachet)

Postitsekk - postishekki
- postal cheque

(chèque postal)

- enquiry 11. 2.1921 - 9. 4.1921
(rèlamation) - 200 mk 5,00

200 - 300 mk 6,00
15.11.1918 - 31.12.1918 ... 0,20 300 - 400 mk 8,00
1. 1.1919 - 31.12.1919 ... 0,40 iga/seur./each 100 mk 2,00
1. 1.1920 - 30. 6.1920 ... 0,70
1. 7.1920 - 9. 4.1921 ... 2,00

10. 4.1921 - 31. 1.1925 ... 10,00 2 900 - 3 000 mk 60,00
1. 2.1925 - 31.12.1927 ... 20,00 3 000 - 3 100 mk 61,00
1. 1.1928 - 29. 2.1940 ... 0,20 3 100 - 3 200 mk 62,00
1. 3.1940 - 5.12.1940 ... 0,30 iga/seur./each 100 mk 1,00

Postipaki laomaks - säilyttäminen 10. 4.1921 - 31.10.1922
- demurrage - 1 000 mk . 5,00

(magasinage) 1 001 - 2 000 mk . 7,00
2 001 - 3 000 mk . 9,00

7.10.1922 - 31.12.1927 iga/seur./each 1 000 mk . 2,00
7 pv/day 10,00
8 pv/day 20,00
9 pv/day 30,00 1.11.1922 - 31.12.1923

kukin/each 1 pv/day 10,00 - 1 000 mk . 5,00
1 001 - 2 000 mk . 8,00
2 001 - 3 000 mk . 11,00

1. 1.1928 - 5.12.1940 iga/seur./each 1 000 mk . 3,00
7 pv/day 0,10
8 pv/day 0,20
9 pv/day 0,30 1. 1.1924 - 30. 9.1925

kukin/each 1 pv/day 0,10 - 1 000 mk . 5,00
1 001 - 2 000 mk . 10,00
2 001 - 3 000 mk . 15,00

iga/seur./each 1 000 mk . 5,00

16. 6.1923 - 31.12.1927 ___ 15,00
1. 1.1928 - 5.12.1940 --- 0,15
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Postitseki viseerimise eest 
3-kuulise tähtaja möödumisel

- vanhentuneen posti shekin 
maksuvaltuutus

- authority for payment after 
period of validity

(visa pour date)

1. 1.1924 - 31. 1.1925 ... 20,00 
1. 2.1925 - 30. 9.1925 ... 50,00

Posti jooksvate arvele sisse
maksmise maks
- postisiirron sisäänmaksu
- fee for postalgiro payment 

( )

1. 7.1928 - 5.12.1940
- 10 kr .. 0,06

10 - 20 kr .. 0,07
20 - 30 kr .. 0,08

iga/seur./each 10 kr.. 0,01

Kaotsiläinud postitseki asemele 
duplikaadi väljaandamise eest
- hukkaantuneen posti shekin 
kaksoiskappaleen anto

- duplicate for lost postal 
cheque

(duplicata de chèque postal)

1. 1.1924 - 31. 1.1925 ... 20,00 
1. 2.1925 - 30. 9.1925 ... 50,00

Posti kas sangu maks
- rahainperintä
- collection order

(recouvrement)

(jokaiselta velkomiselta)
(for each collection)

1. 1.1928 - 29. 2.1940 ... 0,10
1. 3.1940 - 5.12.1940 ... 0,15

Arveomaniku saadetis Posti 
jooksvate arvete büroole 
postiametkonna eriümbrikus
- virallinen postisiirtokirje
- official postalgiro letter 
(objet de virement)

Maksude vastuvott kodus
- maksun suoritus kotona
- payment at home

1. 1.1930 - 29. 2.1940 ... 0,10
1. 3.1940 - 5.12.1940 ... 0,15

Nimekasti maks
- postilokeron vuokra
- rent of private box

(droit de case ä serrure)

15.11.1918 - 31.12.1918
Tallinn and Tartu ... 10,00

1/2 vuosi/year 6,00 
muualla maassa/
rural districts  6,00

1/2 vuosi/year 4,00

1. 1.1919 - 31. 1.1920
Tallinn and Tartu ... 30,00

1/2 vuosi/year 18,00 
muualla maassa/
rural districts  20,00

1/2 vuosi/year 12,00

1. 7.1928 - 5.12.1940 0,05

Tähtajaline viisa
- maksuvaltuutus
- authority for payment 
(visa pour date)

1. 1.1938 - 29. 2.1940 ... 0,20
1. 3.1940 - 5.12.1940 ...

1. 2.1920 - 9. 4.1921___ 150,00
1/2 vuosi/year ..... 100,00

10. 4.1921 - 31.12.1921... 1000,00
1/2 vuosi/year ..... 600,00
1/4 vuosi/year ..... 350,00
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1. 1.1922 - 31.10.1922
Tallinn ...........  1000,00
1/2 vuosi/year ..... 600,00
1/4 vuosi/year ..... 350,00
muualla maassa/
rural districts .... 500,00
1/2 vuosi/year ..... 300,00
1/4 vuosi/year .....  200,00

1.11.1922 - 31.12.1923
Tallinn ...........  1000,00
1/2 vuosi/year .....  500,00
1/4 vuosi/year ..... 250,00
muualla maassa/
rural districts .... 500,00
1/2 vuosi/year .....  250,00
1/4 vuosi/year ..... 125,00

1. 1.1924 - 31. 1.1925
Tallinn ...........  2000,00
1/2 vuosi/year .... 1000A00
muualla maassa/
rural districts .... 500,00
1/2 vuosi/year.....  250,00

1. 2.1925 - 30. 9.1925
Tallinn ...........  1000,00
1/2 vuosi/year  500,00
muualla maassa/
rural districts .... 500,00
1/2 vuosi/year ..... 250,00

1.10.1925 - 31.12.1927
Tallinn ...........  1000,00
1/2 vuosi/year .....  500,00
other cities ....... 500,00
1/2 vuosi/year  250,00
muualla maassa/
rural districts .... 100,00
1/2 vuosi/year..... 50,00

1. 1.1928 - 31. 3.1939
Tallinn...........  10,00
1/2 vuosi/year.....  5,00
other cities .......  5,00
1/2 vuosi/year.....  2,50
muualla maassa/
rural districts  1,00
1/2 vuosi/year..... 0,50

1. 4.1939 - 29. 2.1940
Tallinn...........  10,00
other cities......... 5,00
muualla maassa/
rural districts  1,00

1. 3.1940 - 5.12.1940
Tallinn...........  15,00
other cities.......  7,50
muualla maassa/
rural districts  1,50

Käsiposti
- virastojen lokeroposti
- rent of official box

1. 1.1920 - 30. 6.1920 . 300,00

1. 7.1920 - 9. 4.1921 . 400,00

10. 4.1921 - 31.10.1922 .. 400,00
1/2 vuosi/year ..... 250,00
1/4 vuosi/year ..... 150,00

1.11.1922 - 31.12.1923 .. 400,00
1/2 vuosi/year ..... 200,00
1/4 vuosi/year ..... 100,00

1. 1.1924 - 31.12.1927 .. 400,00
1/2 vuosi/year.....  200,00

1. 1.1928 - 31. 3.1939 .. 4,00
1/2 vuosi/year.....  2,00

1. 4.1939 - 29. 2.1940 .. 4,00

1. 3.1940 - 5.12.1940 .. 5,00
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Posti volikiri - valtakirja
- right of attorney

(plein pouvoir)

15.11.1918 - 31.12.1918
Tallin and Tarty  3,00
uusi kadonneen tilalle/ 
duplicate for lost ... 1,00

muualla/elsewhere .... 2,00
uusi kadonneen tilalle/ 
duplicate for lost ... 0,75

1. 1.1919 - 30. 6.1920
Tallin and Tartu  10,00
uusi kadonneen tilalle/ 
duplicate for lost ... 5,00

muualla/elsewhere  5,00
uusi kadonneen tilalle/ 
duplicate for lost ... 3,00

1. 7.1920 - 9. 4.1921
koko maassa/
the whole country .... 10,00
uusi kadonneen tilalle/ 
duplicate for lost ... 5,00

10. 4.1921 - 31.10.1922 
koko maassa/
the whole country .... 25,00
uusi kadonneen tilalle/ 
duplicate for lost __ 10,00

1.11.1922 - 30. 9.1925 
koko maassa/
the whole country .... 100,00 
uusi kadonneen tilalle/ 
duplicate for lost ... 50,00

1.10.1925 - 5.12.1940
sisältyi postilokeron maksuun 
included in P.O. box fee

Ringkirja maks - kiertokirje 
- cirkular

1. 1.1924 - 31. 1.1925
postitse/by mail— . 500,00
sähkeitse/by telegram 5000,00

1. 2.1925 - 30. 9.1925
postitse/by mail.... 750,00
sähkeitse/by telegram 5000,00

1. 1.1933 - 5.12.1940
postikonttoreille/ 
to all post offices 20,00
myös postiasemille/ 
additional to postal 
stations ...........  15,00

9. Ä ) S T K A A R T - C ^ ^

vp \K. Piiru

'*UrOuj

j li- - Jl n

rALE

postikortti Liettuaan ... 1923-31.12.1923 
postcard to Lithuania
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Kotimaa Special delivery and separate services Inland

Juurdemaksuga kirjaposti saadetised - vaillinainen frankkeeraus 
- charge on unpaid or underpaid correspondence

(taxe en cas d'absence on d ’insuffisance d'affranchissement)

16.11.1918 - 9. 4.1921

10. 4.1921 - 31.12.1923

1. 1.1924 - 31.12.1927

1. 1.1928 - 31.12.1934

1. 1.1935 - 31. 3.1939

1. 4.1939 - 5.12.1940

kaksinkertainen maksu puuttuvalta 
osalta / double fee for missing postage 
kaksinkertainen maksu puuttuvalta 
osalta, vähintään/
double fee for missing postage, min 3,00
kaksinkertainen maksu puuttuvalta 
osalta, vähintään/
double fee for missing postage, min 5,00
kaksinkertainen maksu puuttuvalta 
osalta, vähintään/
double fee for missing postage, min 0,05
kaksinkertainen maksu puuttuvalta 
osalta, vähintään/
double fee for missing postage, min 0,05
kirjatulta lähetykseltä yksinkertainen 
määrä puuttuvalta osalta,vähintään/ 
for a registered article normal fee for
missing postage, min...............  0,05
kaksinkertainen maksu puuttuvalta 
osalta, vähintään/
double fee for missing postage, min 0,05

Abitöö rahvale - tukipalvelu kansalle 
- service to the customers

15.11.1918 - 31.12.1919
osoitteen kirjoittaminen/writing of address 0,10
kirjeen kirjoittaminen/writing of letter 0,25
tiedustelun kirjoitus/writing of enquiry 0,25

1. 1.1920 - 30. 6.1920
osoitteen kirjoittaminen/writing of address 0,30
kirjeen kirjoittaminen/writing of letter 0,50
tiedustelun kirjoitus/writing of enquiry 0,50

1. 7.1920 - 31.10.1922
osoitteen kirjoittaminen/writing of address 1,00
kirjeen kirjoittaminen/writing of letter 3,00
tiedustelun kirjoitus/writing of enquiry 3,00

1.11.1922 - 31.12.1923
kappaleelta/for piece ...................  5,00
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Lihttelegramm - sähke - telegram
(télégramme)

kohalik - paikallinen -local

Kotimaa Special delivery and separate services

1. 1.1919 - 31.12.1919 sanalta/for a word 0,15 .........  min 1,50
1. 1.1920 - 30. 6.1920 sanalta/for a word 0,35 ........... min 5,00
1. 7.1920 - 9. 4.1921 sanalta/for a word 1,00 ........... min 10,00
10. 4.1921 - 31.12.1923 sanalta/for a word 2,00 ..........  min 20,00

sisemaaline - kotimaassa - inland

1. 1.1919 - 31.12.1919 sanalta/for a word 0,25 ........... min 2,50
1. 1.1920 - 30. 6.1920 sanalta/for a word 1,00 ........... min 7,00
1. 7.1920 - 9. 4.1921 sanalta/for a word 2,00 .........  min 15,00
10. 4.1921 - 31.12.1927 sanalta/for a word 5,00 ........... min 40,00
1. 1.1928 - 5.12.1940 sanalta/for a word 0,05  min 0,40

P R K I K R R R T

Paki väärtus

Kellele

Kuhu.

(Väärtus  sõnadega korrata)

Jr <2; O&o'

t s

Raskus

m e t-m ; P

, Jm  Kg. 1622
Kr. s.

Kaaluraha . . . 0
TäHitusmaks. . M
Kinnitusmaks .

J,

Kokku . . - V .... m
Mingisuguseid p a ran d u s i  kaardi  sellel kü lj eTe i o lp ' l u t a t u d .

kirjattu paketti/R-parcel 1.1.1928-29.2.1940 
paketti/parcel 10 - 15 kg 3,00 kr
kirjaus/registration fee 0,10 kr

(ex Vambola Hurt)

Inland
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Kotimaa Special delivery and separate services Inland

vakuutettu kirje Liettuaan 1.1.1928-29.2.1940 
insured letter to Lithuania

kirje/letter 21-40 g 0,15 kr
kirjaus/registration fee 0,10 kr
vakuutus/insurance fee 200-300 kr 0,60 kr
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POSTILÄHETYKSET LATVIJAAN JA LIETTUAAN

Latvia ja Liettua Letter-post articles Latvia and Lithuania

Postisopimus käsitti kirjelähetykset, kirjauksen, vakuutuksen, 
vastaanottotodistuksen, lähetyksen takaisinvaatimisen ja osoitteen 
muuttamisen, paketille suoritettavat järjestelyt sekä vakuutetulle 
paketille kirjausmaksu käsittelymaksun sijasta.
Lisäksi maksuvaltuutus ja puuttuvan frankkerauksen täydentäminen 
kuuluivat sopimuksen piiriin.
Kaikki muut postimaksut noudattivat kansainvälisen sopimuksen 
maksuj a.

The postal ‘decree included letter-post articles, registration, 
insurance, advice of delivery, withdrawal of mail and alteration 
of address, arrangement of packets, and registration of insured 
parcel (registration fee). Also the authority for payment and 
the completion of underpaid postage were included in the decree.
All other postage was charged according to the international decree.

KIRJAPOSTISAADETISED - KIRJELAHETYKSET - LETTER-POST ARTICLES

POST TO LATVIA AND LITHUANIA

1. 3.1940 - 5.12.1940
Kiri - kirje - letter
(lettre)

... 1923 - 31.12.1923

20 g .... 0,15
21 - 40 g ____ 0,25
41 - 60 g .... 0,35

iga/seur./each 15 g .... 0,10
- 20 g ____ 5,00

21 - 40 g ____ 7,50
41 - 60 g ____ 8,50

iga/seur./each 15 g .... 1,00 Postkaart - postikortti - postcard 
(carte postale)

1. 1.1924 - 31. 1.1925
- 20 g ___  5,00

21 - 40 g ___  8,00
41 - 60 g ___  11,00

iga/seur./each 15 g .... 3,00

... 1923 - 31.12.1923 
1. 1.1924 - 31. 1.1925 
1. 2.1925 - 31.12.1927 
1. 1.1928 - 29. 2.1940 
1. 3.1940 - 5.12.1940

2,50
3.00
5.00 
0,05 
0,10

1. 2.1925 - 31.12.1927
- 20 g ____ 10,00

21 - 40 g ____ 15,00
41 - 60 g ____ 20,00

iga/seur./each 15 g .... 5,00

Trükktoode - painotuote
- printed paper

(imprimé)

... 1923 - 31. 1.1925

1. 1.1928 - 29. 2.1940
20 g .... 0,10

21 - 40 g ____ 0,15
41 - 60 g ___  0,20

iga/seur./each 15 g .... 0,05

- 50 g ____ 1,00
51 - 100 g   2,00

101 - 150 g   3,00
iga/seur./each 50 g .... 1,00
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Latvia ja Liettua Letter-post articles Latvia and Lithuania

1. 2.1925 - 31.12.1927
50 g .... 2,00

51 - 100 g   4,00
101 - 150 g   6,00

iga/seur./each 50 g .... 2,00

1. 3.1940 - 5.12.1940
- 100 g   0,05

101 - 150 g   0,06
151 - 200 g   0,08

iga/seur./each 50 g .... 0,02

1. 1.1928 - 29. 2.1940
- 50 g ____ 0,02

51 - 100 g   0,04
101 - 150 g   0,06

iga/seur./each 50 g .... 0,02

1. 3.1940 - 5.12.1940
- 50 g ___  0,03

51 - 100 g   0,06
101 - 150 g   0,09

iga/seur./each 50 g .... 0,03

Kaubaproov - tavaranäyte
- sample of merchandise

(èchantillions de marchandise)

... 1923 - 31.12.1923
- 100 g   2,00

101 - 150 g   3,00
151 - 200 g   4,00

iga/seur./each 50 g .... 1,00

Äripaberid - asiakirjoja
- commercial papers

(papiers d ’affairs)

... 1923 - 31. 1.1925
- 250 g .... 5,00

251 - 300 g ___  6,00
301 - 350 g ___  7,00

iga/seur./each 50 g .... 1,00

1. 2.1925 - 31.12.1927
- 250 g   10,00

251 - 300 g __  12,00
301 - 350 g __  14,00

iga/seur./each 50 g .... 2,00

1. 1.1928 - 29. 2.1940
- 250 g   0,10

251 - 300 g __  0,12
301 - 350 g   0,14

iga/seur./each 50 g .... 0,02

1. 1.1924 - 31. 1.1925
- 150 g   3,00

151 - 200 g   4,00
201 - 250 g __  5,00

iga/seur./each 50 g .... 1,00

1. 3.1940 - 5.12.1940
- 250 g   0,10

251 - 300 g __  0,12
301 - 350 g   0,14

iga/seur./each 50 g .... 0,02

1. 2.1925 - 31.12.1927
- 100 g   5,00

101 - 150 g __  6,00
151 - 200 g __  8,00

iga/seur./each 50 g .... 2,00

Trükktoodete üldtaksist 50%-line 
alandus

- alennettu painotuotemaksu
- printed paper - reduced rate 
(imprimé a taxe réduite)

1. 1.1928 - 29. 2.1940 15.12.1925 - 31.12.1927
- 100 g ----- 0,05 - 50 g ----- 1,00

101 - 150 g ----- 0,06 51 - 100 g ----- 2,00
151 - 200 g ----- 0,08 101 - 150 g --- 3,00
, /each 50 g ----- 0,02 iga/seur./each 50 g ----- 1,00
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Latvia ja Liettua Letter-post articles Latvia and Lithuania

1. 1.1928 - 29. 2.1940
- 50 g ___  0,01

51 - 100 g   0,02
101 - 150 g   0,03

iga/seur./each 50 g .... 0,01

1. 1.1924 - 30. 9.1925
- 500 g ____1,00

501 - 1000 g __  2,00
1001 - 1500 g __  3,00

iga/seur./each 500 g .... 1,00

1. 3.1940 - 5.12.1940
- 50 g .... 0,02

51 - 100 g   0,03
101 - 150 g   0,04

iga/seur./each 50 g .... 0,01

Trükktoode pimedaile
- sokeain lähetys
- blind literature

(ecriture pour aveugles)

... 1923 - 31.12.1923
500 g .... 0,50

501 - 1000 g ___ 1,00
1001 - 1500 g ___  1,50

iga/seur./each 500 g .... 0,50

1.10.1925 - 31.12.1927
1 kg .... 2,00

1 - 2 k g ____4,00
2 - 3 kg .... 6,00

1. 1.1928 - 5.12.1940
1 kg .... 0,02

1 - 2 k g ____0,04
2 - 3 kg .... 0,06

Pisipakett - pikkupaketti 
- small packet

(petit paquet)

1. 7.1930 - 31. 3.1939
- 150 g ___ 0,20

151 - 200 g ___ 0,24
251 - 300 g ___ 0,30

iga/seur./each 500 g .... 0,06

f'

/> ' >

kirje lentopostitse Ruotsiin 1.5.1937-31.3.1939 
letter by air mail to Sweden

kirje/letter - 20g 0,15 kr
lentomaksu/air mail additional rate 0,10 kr
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Latvia ja Liettua Entered articles Latvia and Lithuania

REGISTERIPOSTI SAADETISED - REKISTERÖIDYT LÄHETYKSET 
- ENTERED ARTICLES

Tähituse maks - kirjaaminen 
- registration

(recommandation)

... 1923 - 31.12.1923 5,00
1. 1.1924 - 31.12.1927 10,00
1. 1.1928 - 29. 2.1940 0,10
1. 3.1940 - 5.12.1940 0,15

Kindlustusmaks - vakuuttaminen 
- insurance

(assurance)

... 1923 - 31.12.1923
- 15 000 mk 15,00

15 001 - 18 000 mk 18,00
18 001 - 21 000 mk 21,00

iga/seur../each 3 000 mk 3,00

.. 1.1924 - 30. 9.1925
- 7 000 mk 15,00

7 001 - 8 000 mk 16,00
8 001 - 9 000 mk 17,00

iga/seur./each 1 000 mk 2,00

1.10.1925 - 31.12.1927
- 10 000 mk 20,00

10 001 - 20 000 mk 40,00
20 001 - 30 000 mk 60,00

iga/seur./each 10 000 mk 20,00

1. 1.1928 - 5.12.1940
100 kr 0,20

101 - 200 kr 0,40
201 - 300 kr 0,60

iga/seur./each 100 kr 0,20

Väärtipaki pealt saatelisamaks
- vakuutetun paketin

toimitusmaksu
- despatch fee for

insured parcel 
(droit d 'expedition)

... 1923 - 5.12.1940 ...

i .

,£e s :

C e d e  tvi u + x  «r e^:

postikortti lentoteitse Suomeen 1.5.1934-31.3.1939 
postcard by air mail to Finland

postikortti/postcard 0,10 kr
lentomaksu/air mail additional rate 0,05 kr
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Latvia ja Liettua Special delivery & separate services Latvia and Lithuania

POSTI ERISAADETISED JA ERITALITUSED - ERILLISLÄHETYKSET JA ERILLISTOIMINTA 
- SPECIAL DELIVERY AND SEPARATE SERVICES

Väljastusteade - saantitodistus 
advice of delivery
(avis de réception)

. .1923 - 31. 1.1925 5,00
jälkikäteen/
requested after postings 10,00

1. 2.1925 - 31.12.1927 10,00
j älkikäteen/
requested after postings 20,00

1. 1.1928 - 29. 2.1940 0,10
jälkikäteen/
requested after postings 0,20

1. 3.1940 - 5.12.1940 0,15
j älkikäteen/
requested after postings 0,30

Saadetise tagasinõudmine voi 
pealiskirja muutmine

- takai sinvaatiminen,osoitteen 
muutos, postiennakkomäärän 
peruuttaminen tai alentaminen

- withdrawal from the post, 
alteration of address, 
cancellation or alteration 
of amount of trade charge

(demande de retrait ou de modi
fication d'adresse, annulation 
ou modification du montant du 
remboursement)

... 1923 - 31. 1.1925 ... 10,00
1. 2.1925 - 31.12.1927 ... 20,00
1. 1.1928 - 29. 2.1940 ... 0,20
1. 3.1940 - 5.12.1940 ... 0,30

Postpaki väljastamatuse teatele 
saatjpoolt tehtava korralduse eest

- paketin lähettäjän tekemä 
muutos paketin toimittamiseksi 
perille

- orders given by the sender of
parcel

(instructions de 1'expéditeur)

1. 1.1924 - 31. 1.1925 ... 10,00
1. 2.1925 - 31.12.1927 ... 20,00
1. 1.1928 - 29. 2.1940 ... 0,20
1. 3.1940 - 5.12.1940 ... 0,30

Järelepärimine - tiedustelu 
- enquiry

(rélamation)

... 1923 - 31. 1.1925 ... 10,00
1. 2.1925 - 31.12.1927 ... 20,00
1. 1.1928 - 29. 2.1940 ... 0,20
1. 3.1940 - 5.12.1940 ... 0,30

Tähtajaline viisa
- maksuvaltuutus
- authority for payment
(visa pour date)

1. 1.1938 - 29. 2.1940 ... 0,20
1. 3.1940 - 5.12.1940 ...
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Latvia ja Liettua Special delivery & separate services Latvia and Lithuania

Juurdemaksuga kirjaposti saadetised - vaillinainen frankkeeraus 
- charge on unpaid or underpaid correspondence

(taxe en cas d ’absence on d ’insuffisance d ’affranchissement)

1923 31.12.1923

1. 1.1924 - 31.12.1927

1. 1.1928 - 31.12.1934

1. 1.1935 - 31. 3.1939

1. 4.1939 - 5.12.1940

kaksinkertainen maksu puuttuvalta 
osalta, vähintään /
double fee for missing postage, min 3,00
kaksinkertainen maksu puuttuvalta 
osalta, vähintään /
double fee for missing postage, min 5,00
kaksinkertainen maksu puuttuvalta 
osalta, vähintään /
double fee for missing postage, min 0,05
kaksinkertainen maksu puuttuvalta 
osalta, vähintään /
double fee for missing postage, min 0,05
kirjatulta lähetykseltä yksinkertainen 
määrä puuttuvalta osalta,vähintään / 
for registered article normal fee for
missing postage, m i n ................  0,05
kaksinkertainen maksu puuttuvalta 
osalta, vähintään /
double fee for missing postage, min 0,05

 .... FKTi
Y3UTUD 

TUSftKttD O/KU/TOO

N.flNTON**»

|&alja: llü.Q ..Z&X.i.StX M  S.e ft

Qcidress: S. ît .î, t. a, &X . 4. n&j g.

H o r r   .....

 AIJL&n tf.'UoKL.XUs> «

H e 1 s i n kij

Observatorieg.6^

r. 10.

kirje Suomeen 1.1.1935-31.3.1939 
letter to Finland - 20g 0,15 kr
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Suomi ja Ruotsi Letter-post articles Finland and Sweden

POSTILÄHETYKSET SUOMEEN JA RUOTSIIN

Postisopimus käsitti kirjeet 500 g:aan saakka, postikortin, asia
kirjojen alimman maksun, kirjauksen, kirjeen vakuutusmaksun, 
kirjelähetyksen pikamaksun, vastaanottotodistuksen, lähetyksen 
takaisinvaatimisen ja osoitteen muuttamisen. Lisäksi maksuvaltuutus 
kuului sopimukseen.
Kaikki muut postimaksut noudattivat kansainvälisten sopimusten 
maksuj a.

POST TO FINLAND AND SWEDEN

The decree included letters up to 500 grams, postcards, the minimum 
rate for commercial papers, registration, insurance for 
letters, express fee for letter-post articles, advice of 
delivery, withdrawal of mail and alteration of address, plus 
the authority for payment.
All other postage was charged according to the international 
decree.

KIRJAPOSTISAADETISED - KIRJELÄHETYKSET - LETTER-POST ARTICLES

Kiri - kirje - letter
(lettre)

"SOOME"

31.12.1928 - 31.12.1934
- 40 g .....0,15

41 - 60 g  0,20
61 - 80 g .....0,25
jne .....
481 - 500 g   1,30
501 - 520 g  3,20

iga/seur./each 20 g  0,12

1. 1.1935 - 30. 4.1937
- 40 g .....0,15

41 - 60 g  0,20
61 - 80 g .....0,25
j n e .....
481 - 500 g   1,30
501 - 520 g  4,00

iga/seur./each 20 g  0,12

"SOOME" and "ROOTSI"

1. 5.1937 - 31. 3.1939
- 20 g ....0,15

21 - 40 g .... 0,20
41 - 60 g .... 0,25
j n e ......

481 - 500 g   1,35
501 - 520 g  4,00

iga/seur./each 20 g  0,15

1. 4.1939 - 29. 2.1940
- 20 g ....0,15

21 - 40 g .....0,20
41 - 60 g .....0,25
j n e .....

481 - 500 g   1,35
501 - 520 g  4,80

iga/seur./each 20 g  0,18
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Suomi ja Ruotsi Letter-post articles Finland and Sweden

1. 3.1940 - 5.12.1940
- 20 g , . . 0,15

21 - 40 g , . . 0,25
41 - 60 g ...■ . . 0,35
jne ....

481 - 500 g . . . 2,05
501 - 520 g  4,80

iga/seur./each 20 g  0,18

Postkaart - postikortti - postcard
(carte postale)

"SOOME"

31.12.1928 - 5.12.1940 ... 0,10 

"ROOTSI"

1. 5.1937 - 5.12.1940 ... 0,10

Äripaberid - asiakirjoja
- commercial papers

(papiers d ’affairs)

"SOOME"

31.12.1928 - 31.12.1934
- 150 g  0,15

151 - 200 g  0,16
201 - 250 g  0,20

iga/seur./each 50 g  0,04

"SOOME"

1. 1.1935 - 31. 3.1939

"ROOTSI"

1. 5.1937 - 31. 3.1939
- 150 g  0,15

151 - 200 g  0,20
201 - 250 g  0,25

iga/seur./each 50 g  0,05

"ROOTSI" and "SOOME"

1. 4.1939 - 5.12.1940
- 100 g  0,15

101 - 150 g  0,18
151 - 200 g  0,24

iga/seur./each 50 g  0,06

f /K.J7-r \ \
30  • x i / )  K

painotuote Latviaan 1.1.1928-29.2.1940 
printed paper to Latvia - 50g 0,02 kr
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Suomi ja Ruotsi Entered articles Finland and Sweden

REGISTER!POSTI SAADETISED - REKISTERÖIDYT LÄHETYKSET - ENTERED ARTICLES

Tähi tus e maks - kirjaaminen 
- registration

(recommandation)

"SOOME"
31.12.1928 - 5.12.1940 0,15

"ROOTSI"

1. 5.1937 - 5.12.1940 0,15

Kindlustusmaks
- vakuuttaminen (vain kirjeet)
- insurance (only letters)

(assurance)

"SOOME"

31.12.1928 - 5.12.1940

"ROOTSI"

1. 5.1937 - 5.12. 1940
- 100 kr 0,20

101 - 200 kr 0,40
201 - 300 kr 0,60

iga/seur./each 100 kr 0,20

postikortti Suomeen 31.12.1928-5.12.1940 
postcard to Finland
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Suomi ja Ruotsi Special delivery and separate services Finland and Sweden

POSTI ERISAADETISED JA ERITALITUSED - ERILLISLÄHETYKSET JA ERILLISTOIMINTA 
- SPECIAL DELIVERY AND SEPARATE SERVICES

Väljastusteade - saantitodistus 
- advice of delivery
(avis de réception)

31.12.1928 - 29. 2.1940 0,10
j älkikäteen pyydettäessä/ 
requested after posting 0,20

1. 3.1940 - 5.12.1940 0,15
j älkikäteen pyydettäessä/ 
requested after posting 0,30

Virkmaks - pika/kirjelähetys 
- express/letter-post article
(éxpres/objet de correspondence)

31.12.1928 - 31.12.1932 __  0,40
1. 1.1933 - 5.12.1940 ___ 0/20

Järelepärimine - tiedustelu - enquiry
(rélamation)

31.12.1928 - 5.12.1940 ... 0,30

Saadetise tagasinõudmine voi
pealiskirja muutmine

- takaisinvaatiminen, osoitteen 
muutos, postiennakkomäärän 
peruuttaminen tai alentaminen

- withdrawal of mail, 
alteration of address, 
cancellation or alteration 
of amount of trade charge

(demande de retrait ou de modi
fication d'adresse, annulation 
ou modification du montant du 
remboursement)

31.12.1928 - 5.12.1940 ... 0,30

Postpaki väljastamatuse teatele 
saatjpoolt tehtava korralduse eest 
- paketin lähettäjän tekemä

muutos paketin toimittamiseksi
perille

- orders given by the sender
(instructions de 1'expéditeur)

31.12.1928 - 5.12.1940 ... 0,30

Tähtajaline viisa - maksuvaltuutus 
- authority for payment

(visa pour date)

1. 1.1938 - 5.12.1940   0,30

ilCOUPQN REPO N SE INTERNAT!

kansainvälinen
vastauskuponki 

international reply 
coupons 

10.3.1934-31.3.1939
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Ulkomaille Abroad

POSTILÄHETYKSET ULKOMAILLE 

KIRJAPOSTISAADETISET) - KIRJELÄHETYKSET - LETTER-POST ARTICLES

Riigi Teatajassa, 1918 nr 8, on 11.12.1918 päivätty postitaksataulukko, 
jossa mainitaan mm ulkomaille osoitettujen postilähetysten maksut. Kuitenkin 
Riigi Teataja nr 2, ilmestynyt 13.1.1919, mainitsee, että postia Saksaan 
toimitettavaksi on aloitettu ottaamaan vastaan ja lisäksi epävirallisesti 
mainitaan, että saadun tiedon mukaan maksut ovat samoja kuin kotimaassakin. 
Tällöin olisivat olleet tavalliset kirjelähetykset sekä kirjatut kirjeet 
vain sallittuja. Vasta Riigi Teataja nr 11 alustavasti ja nr 12 asetuksena 
kertovat ulkomaan postin käytön mahdollisuudesta ja myös todetaan postin 
olevan sallittu Venäjälle sen entisiin alusmaihin. Täten vasta 19.2.1919 
lienee todellinen alkamispäivä yleiselle ulkomaanpostille.

Samoin Riigi Teataja nr 3, ilmestynyt 18.1.1919, kertoo, että postin vastaan
otto Suomeen toimitettavaksi aloitettu 12.1.1919 alkaen ja sallittuja ovat 
vain tavalliset kirjelähetykset. Samassa R.T:n numerossa mainitaan myös suo
malaisten vapaehtoissotilaiden kenttäpostioikeudesta ja kenttäpostilähetykset 
toimitetaan Suomen konsulille, joka välittää ne edelleen Suomeen.

Olosuhteet Virossa huomioonottaen näyttää ilmeiseltä, että ulkomaanposti 
toimitettiin aluksi Suomen kautta ja vasta myöhemmin Balttian kautta sekä 
laivoilla Itämeren muihin satamiin edelleen välitettäväksi.

12. 1.1919 kirjelähetykset Suomeen mahdollisia
13. 1.1919 kirjelähetykset ja kirjatut kirjeet

Saksaan mahdollisia
19. 2.1919 ulkomaanposti yleisesti sallittua

In Riigi Teataja Nr. 8, 1918, is a list of postal rates, dated December 12, 
1918, for mail to foreign countries. However, R.T. Nr. 2 of January 13, 1919, 
mentions that the post is starting to deliver mail to Germany. It is also 
mentioned that according to Riigi Teataja’s knowledge the rates are same as 
for inland mail. At that time only letter-post articles and registered 
letters were delivered. Not until in R.T. Nr. 12 was it officially announced 
that it was possible to send mail to foreign countries. Then it was also 
mentioned that it was possible to send mail to the former dependencies of 
Russia. Thus it was probably from 19th of February in 1919 that foreign mail 
really started to operate.

R.T. Nr. 3, published in January 18, 1919, tells about the commencement of 
post traffic to Finland starting January 12, 1919. Only ordinary letters were 
allowed. In the same issue it says that the Finnish volunteer soldiers had 
the right to field post, which was sent to the Finnish consul who sent it to 
Finland.

Considering the circumstances in Estonia it seems obvious that foreign mail
was at first sent via Finland, and only later through the Baltic countries
and across the Baltic Sea.

January 12, 1919 letter post possible to Finland
January 13, 1919 letter post and registered letters

possible to Germany 
February 19, 1919 foreign mail possible in general

Viro - 85 -



Ulkomaille Abroad

pikasähke lähetillä 1.1.1933-29.2.1940 
express telegram by express-delivery outside home delivery area 

sähke/telegram 0,95 kr
pikamaksu lähetillä 1 - 5 km 1,00 kr
express delivery outside home delivery area 

(ex Elmar Ojaste)
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KIRJAPOSTISAADETISED - KIRJELÄHETYKSET - LETTER-POST ARTICLES

1. 2.1925 - 31.12.1927
Kiri - kirje - letter 20 g .... 20,00
(lettre) 21 - 40 g ___ 32,00

41 - 60 g ___ 44,00
1. 1.1919 - 18. 2.1919 iga/seur./each 20 g 12,00

- 15 g .... 0,45
16 - 30 g .... . 0,90
31 - 45 g --- . 1,35 1. 1.1928 - 31.12.1934

iga/seur./each 15 g .... . 0,45 20 g .... 0,20
21 - 40 g ___ 0,32
41 - 60 g .... 0,44

19. 2.1919 - 31.:12.1919 iga/seur./each 20 g .... 0,12
- 15 g .... 0,50

16 - 30 g ___ 1,00
31 - 45 g .... 1,50 1. 1.1935 - 31. 3.1939

iga/seur./each 15 g .... 0,50 - 20 g --- 0,25
21 - 40 g ___ 0,40
41 - 60 g ___ 0,55

1. 1.1920 -.30. 6.1920 iga/seur./each 20 g .... 0,15
- 15 g .... 1,25

16 - 30 g --- 2,50'
31 - 45 g --- 3,75 1. 4.1939 - 5.12.1940

iga/seur./each 15 g ___ 1,25 - 20 g ___ 0,30
21 - 40 g ___ 0,48
41 - 60 g ___ 0,66

1. 7.1920 - 9. 4.1921 iga/seur./each 20 g .... 0,18
- 15 g .... 2,50

16 - 30 g .... 5,00
31 - 45 g .... 7,50

iga/seur./each 15 g .... 2,50 Postkaart - postikortti - postcard
(carte postale)

10. 4.1921 - 31.10.1922 1. 1.1919 - 31.12.1919 0,20
- 20 g ___ 10,00 1. 1.1920 - 30. 6.1920 0,50

21 - 40 g .... 15,00 1. 7.1920 - 9. 4.1921 1,00
41 - 60 g .... 20,00 10. 4.1921 - 31.10.1922 5,00

iga/seur./each 20 g .... 5,00 1.11.1922 - 31. 1.1925 9,00
1. 2.1925 - 31.12.1927 12,00
1. 1.1928 - 31.12.1934 0,12

1.11.1922 - 31.12.1923 1. 1.1935 - 31. 3.1939 0,15
- 20 g ___ 15,00 1. 4.1939 - 5.12.1940 0,18

21 - 40 g .... 22,50
41 - 60 g --- 30,00

iga/seur./each 20 g .... 7,50
Trükktoode - painotuote

- printed paper
1. 1.1924 - 31. 1.1925 (imprimé)

- 20 g .... 15,00
21 - 40 g ___ 23,00 1. 1.1919 - 18. 2.1919
41 - 60 g .... 31,00 - 50 g .... 0,12

iga/seur./each 20 g --- 8,00 51 - 100 g ___ 0,24
101 - 150 g   0,36

iga/seur./each 50 g .... 0,12
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19. 2.1919 - 31.12.1919
- 50 g ____ 0,10

51 - 100 g   0,20
101 - 150 g   0,30

iga/seur./each 50 g .... 0,10

1. 1.1920 - 30. 6.1920
- 50 g ____ 0,25

51 - 100 g   0,50
101 - 150 g   0,75

iga/seur./each 50 g .... 0,25

1. 7.1920 - 9. 4.1921
50 g .... 0,50

51 - 100 g   1,00
101 - 150 g ___  1,50

iga/seur./each 50 g .... 0,50

10. 4.1921 - 31.10.1922
- 50 g ____ 2,00

51 - 100 g   4 ,00
101 - 150 g __  6,00

iga/seur./each 50 g .... 2,00

1.11.1922 - 31. 1.1925
- 50 g ___  3,00

51 - 100 g   6,00
101 - 150 g   9,00

iga/seur./each 50 g .... 3,00

1. 2.1925 - 31.12.1927
50 g .... 4,00

51 - 100 g   8,00
101 - 150 g ___  12,00

iga/seur./each 50 g .... 4,00

1. 1.1928 - 31.12.1934
- 50 g ____ 0,04

51 - 100 g   0,08
101 - 150 g   0,12

iga/seur./each 50 g .... 0,04

1. 1.1935 - 31. 3.1939
50 g .... 0,05

51 - 100 g   0,10
101 - 150 g   0,15

iga/seur./each 50 g .... 0,05

1. 4.1939 - 5.12.1940
- 50 g ----- 0,06

51 - 100 g --- 0,12
101 - 150 g --- 0,18

iga/seur./each 50 g ----- 0,06

Kaubaproov - tavaranäyte
- sample of merchandise

(èchantillions de marchandise)

1. 1.1919 - 18. 2.1919
- 100 g   0,30

101 - 150 g   0,36
151 - 200 g   0,48

iga/seur./each 50 g .... 0,12

19. 2.1919 - 31.12.1919
- 150 g   0,30

151 - 200 g   0,40
201 - 250 g   0,50

iga/seur./each 50 g .... 0,10

1. 1.1920 - 30. 6.1920
- 100 g   0,50

101 - 150 g   0,75
151 - 200 g __  1,00

iga/seur./each 50 g .... 0,25

1. 7.1920 - 9. 4.1921
- 100 g   1,00

101 - 150 g __  1,50
151 - 200 g __  2,00

iga/seur./each 50 g .... 0,50

10. 4.1921 - 31.10.1922
- 100 g   4,00

101 - 150 g __  6,00
151 - 200 g __  8,00

iga/seur./each 50 g .... 2,00

1.11.1922 - 31. 1.1925
- 100 g   6,00

101 - 150 g   9,00
151 - 200 g --  12,00

iga/seur./each 50 g .... 3,00
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1. 2.1925 - 31.12.1927
- 100 g   8,00

101 - 150 g ____ 12,00
151 - 200 g ____ 16,00

iga/seur./each 50 g .... 4,00

1. 7.1920 - 9. 4.1921
- 250 g .... 2,50

251 - 300 g   3,00
301 - 350 g   3,50

iga/seur./each 50 g .... 0,50

1. 1.1928 - 31.12.1934
- 100 g   0,08

101 - 150 g   0,12
151 - 200 g   0,16

iga/seur./each 50 g .... 0,04

10. 4.1921 - 31.10.1922
- 250 g  10,00

251 - 300 g __  12,00
301 - 350 g __  14,00

iga/seur./each 50 g .... 2,00

1. 1.1935 - 30. 3.1939
- 100 g   0,10

101 - 150 g   0,15
151 - 200 g   0,20

iga/seur./each 50 g .... 0,05

1.11.1922 - 31. 1.1925
- 250 g  15,00

251 - 300 g __  18,00
301 - 350 g __  21,00

iga/seur./each 50 g .... 3,00

1. 4.1939 - 5.12.1940
- 100 g   0,12

101 - 150 g   0,18
151 - 200 g   0,24

iga/seur./each 50 g .... 0,06

1. 2.1925 - 31.12.1927
- 250 g  20,00

251 - 300 g __  24,00
301 - 350 g __  28,00

iga/seur./each 50 g .... 4,00

Äripaberid - asiakirjoja
- commercial papers

(papiers d ’affairs)

1. 1.1919 - 18. 2.1919
- 150 g   0,45

151 - 200 g   0,48
201 - 250 g   0,60

iga/seur./each 50 g .... 0,12

19. 2.1919 - 31.12.1919
- 200 g   0,45

201 - 250 g   0,50
251 - 300 g   0,60

iga/seur./each 50 g .... 0,10

1. 1.1920 - 30. 6.1920
- 250 g   1,25

251 - 300 g __  1,50
301 - 350 g --  1,75

iga/seur./each 50 g .... 0,25

1. 1.1928 - 31.12.1934
- 250 g   0,20

251 - 300 g   0,24
301 - 350 g   0,28

iga/seur./each 50 g .... 0,04

1. 1.1935 - 31. 3.1939
- 250 g   0,25

251 - 300 g   0,30
301 - 350 g   0,35

iga/seur./each 50 g .... 0,05

1. 4.1939 - 5.12.1940
- 250 g   0,30

251 - 300 g   0,36
301 - 350 g   0,42

iga/seur./each 50 g .... 0,06
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Trükitoodete üldtaksist 50%-line 
alandus

- alennettu painotuotemaksu
- printed paper - reduced rate

(imprimé a taxe réduite)

15.12.1925 - 31.12.1927 
50 g .

51 - 100 g .
101 - 150 g .

iga/seur./each 50 g .

1. 1.1928 - 31. 3.1939 
50 g . 

51 - 100 g . 
101 - 150 g . 

iga/seur./each 50 g .

1. 4.1939 - 5.12.1940
- 50 g .

51 - 100 g .
101 - 150 g .

iga/seur./each 50 g .

2,00
4.00
6.00 
2,00

0,02
0,04
0,06
0 ,02

0,03
0,06
0,09
0,03

1.10.1925 - 31.12.1927
1 k g  4,00

1 - 2 k g ____6,00
2 - 3 kg .... 8,00

1. 1.1928 - 31.12.1934
1 kg .... 0,02

1 - 2 k g ____0,04
2 - 3 kg .... 0,06

1. 1.1935 - 31. 3.1939
1 k g  0,03

1 - 2 kg .... 0,06
2 - 3 k g ____0,09

1. 4.1939 - 5.12.1940
1 k g  0,04

1 - 2 k g ____0,08
2 - 3 k g ____0,12

Pisipakett - pikkupaketti 
- small packet

(petit paquet)

Trükktoode pimedaile
- sokeain lähetys
- blind literature

(ecriture pour aveugles)

10. 4.1921 31..10.1922 
- 500 g

501 - 1000 g 
1001 - 1500 g 

iga/seur./each 500 g

1.11.1922 - 31.12.1923 
- 500 g

501 - 1000 g 
1001 - 1500 g 

iga/seur./each 500 g

L. 1.1924 - 30. 9.1925 
- 500 g

501 - 1000 g 
1001 - 1500 g 

iga/seur./each 500 g

1 , 0 0
2,00
3.00
1 . 0 0

1.50 
3,00
4.50
1.50

2,00
4.00
6.00 
2,00

1. 7.1930 - 31.12.1934

151 - 
251 - 

iga/seur./each

1. 1.1935 - 31.

251 - 
301 - 

iga/seur./each

1. 4.1939 - 5.1

251 - 
301 - 

iga/seur./each

150 g ___0,40
200 g .... 0,48
300 g .... 0,60
500 g ___0,12

L 1939
250 g ___0,50
300 g ___0,60
350 g ___0,70
500 g ___0,10

î. 1940
250 g ___0,60
300 g ___0,72
350 g ___0,84
500 g ___0,12
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REGISTER!POSTI SAADETISED - REKISTERÖIDYT LÄHETYKSET - ENTERED ARTICLES

Tähi tu se maks - kirjaaminen 
- registration

(recommandation)

19. 2.1919 - 31.12.1919 0,50
1. 1.1920 - 30. 6.1920 1,25
1. 7.1920 - 9. 4.1921 2,50
10. 4.1921 - 31.12.1923 10,00
1.11.1922 - 31. 1.1925 15,00
1. 2.1925 - 31.12.1927 20,00
1. 1.1928 - 31.12.1934 0,20
1. 1.1935 - 31. 3.1939 0,25
1. 4.1939 - 5.12.1940 0,20

Kindlustusmaks - vakuuttaminen 
- Insurance

(assurance)

1. 1.1919 - 31.10.1922

maakohtainen maksu 
different fee for each country

1.11.1922 - 31. 1.1925
- 300 fr 35,00

301 - 600 fr 70,00
601 - 900 fr 104,00

iga/seur./each 300 fr 35,00

1. 2.1925 - 31.12. 1927
- 300 fr 40,00

301 - 600 fr 80,00
601 - 900 fr 120,00

iga/seur./each 300 fr 40,00

1. 1.1928 - 31.12. 1934
- 300 fr 0,,40

301 - 600 fr 0,, 80
601 - 900 fr ,20

iga/seur./each 300 fr 0,.40

1. 1.1935 - 5.12. 1940
- 300 fr o,50

301 - 600 fr 1,00
601 - 900 fr 1,50

iga/seur./each 300 fr 0,50

Väärtkastikene - vakuutettu rasia 
- insured box

(boites avec valeur declaree)

28.11.1922 - 31.10.1926
- 250 g . .  30 ,0 0

251 - 300 g . .  3 6 ,0 0
301 - 350 g . .  42 ,0 0

iga/seur./each 50 g . .  6 , 00

. . 1 1 . 1 9 2 6  -  3 1 . 1 2 . 1927
- 250 g . .  80 ,0 0

251 - 300 g . .  9 6 , 0 0
301 - 350 g . 112 ,00

iga/seur./each 50 g . .  16 , 00

.. 1 . 1 9 2 8  -  3 1 . 1 2 . 1934
- 250 g . .  0 , 8 0

251 - 300 g . .  0 , 9 6
301 - 350 g . .  1 ,12

iga/seur./each 50 g . .  0 , 1 6

.. 1 .1 93 5  -  5 . 1 2 . 1940
- 200 g . . .  1 , 20

201 - 250 g . . .  1 ,25
251 - 300 g . . .  1 ,5 0

iga/seur./each 50 g . . .  0 ,2 5

Postpakk - postipaketti 
- postal parcel

(colis ordinare)

Paketin kuljetusmaksut olivat 
maa- ja kuljetusreittikohtaisia 
Transportation fees varied for 
each country and route

Kiirellisestä paketista perittiin 
kolminkertainen kuljetus maksu 
For an urgent parcel the 
transportation fee was triple 
(colis urgents)
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Väärtipaki pealt saatelisamaks 1. 1.1928 - 31.12 .1934
- vakuutetun paketin toimitusmaksu - 10 kr 0,25
- despatch fee for insured parcel 11 - 20 kr 0,30
(droit d ’expedition) 21 - 30 kr 0,35

iga/seur./each 10 kr 0,05
1.11.1922 - 31. 1.1925 ___ 35,00
1. 2.1925 - 31.12.1927 ___ 40,00 "Suur Briti" and "Noukogude
1. 1.1928 - 31.12.1934 ___ 0,40 Venemaa"
1. 1.1935 - 5.12.1940 ___ 0,50

- 10 kr 0,30
11 - 20 kr 0,40
21 - 30 kr 0,50

iga/seur./each 10 kr 0,10
Rahakaart - postiosoitus

- money order
(mandat de poste) 1. 1.1935 - 5.12 .1940

- 10 kr 0,30
10. 4.1921 - 31.12.1923 10 - 20 kr 0,35

20 - 30 kr 0,40
erillistaksa maakohtaisena iga/seur./each 10 kr 0,05
separate fee for each country

"Suur Briti" and "Noukogude

* Venemaa"

1. 1.1924 - 30. 9.1925 - 10 kr 0,35
3 000 mk 30,00 10 - 20 kr 0,45

3 001 - 6 000 mk 60,00 20 - 30 kr 0,55
iga/seur./each 3 000 mk 15,00 iga/seur./each 10 kr 0,10

1.10.1925 - 31.12.1927
- 1 000 mk 25,00

1 001 - 2 000 mk 30,00
2 001 - 3 000 mk 35,00

iga/seur./each 1 000 mk 5,00

5.10.1925 - 31.12.1927

"Suur Briti" and "Noukogude
Venemaa"

- 1 000 mk 30,00
1 001 - 2 000 mk 40,00
2 001 - 3 000 mk 50,00

iga/seur./each 1 000 mk 10,00

Luna - postiennakko - C.O.D.
(remboursement)

paketti/parcel

16. 6.1923 - 31.12.1923
- 3 000 mk 30,00

3 001 - 6 000 mk 60,00
iga/seur./each 3 000 mk 30,00

. 1.1924 - 31. 1.1925 
6 000 mk 60,00

6 001 - 12 000 mk 120,00
iga/seur./each 6 000 mk 60,00

1. 2.1925 - 30. 9.1925
- 3 000 mk 60,00

3 001 - 6 000 mk 120,00
iga/seur./each 3 000 mk 60,00
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28. 6.1923 - 31. 1.1925 ... 7,00
1. 2.1925 - 30. 9.1925 ... 4,00

kirjelähetys/letter-post article

kirjelähetys ja paketti 
letter-post article and parcel

..10.1925 - 31. 12. 1927
- 1 000 mk 25,00

1 001 - 2 000 mk 30,00
2 001 - 3 000 mk 45,00

iga/seur./each 1 000 mk 5,00

"Suur Briti" and "Noukogude
Venemaa

_ 1 000 mk 30,00
1 001 - 2 000 mk 40,00
2 001 - 3 000 mk 50,00

iga/seur./each 1 000 mk 10,00

1. 1.1928 - 30. 6.1930
- 10 kr 0,25

10 - 20 kr 0,30
20 - 30 kr 0,35

iga/seur./each 10 kr 0,05

"Suur Briti" and "Noukogude
Venemaa"

- 10 kr 0,30
10 - 20 kr 0,40
20 - 30 kr 0,50

iga/seur./each 10 kr 0,10

1. 7.1930 - 31.12.1934
- 10 kr 0,45

10 - 20 kr 0,50
20 - 30 kr 0,55

iga/seur./each 10 kr 0,05

"Suur Briti" and "Noukogude
Venemaa"

- 10 kr 0,50
10 - 20 kr 0,60
20 - 30 kr 0,70

iga/seur./each 10 kr 0, 10

1. 1.1935 - 5.12. 1940
- 10 kr 0, 55

10 - 20 kr 0, 60
20 - 30 kr 0,65

iga/seur./each 10 kr 0,05

"Suur Briti" and "Noukogude
Venemaa"

- 10 kr o,60
10 - 20 kr 0,70
20 - 30 kr 0,80

, /each 10 kr 0, 10
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lähetyksen takaisinvaatiminen Suomesta 31.12.1928-5.12.1940 
withdrawal from the post in Finland
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POSTI ERISAADETISED JA ERITALITUSED - ERILLISLÄHETYKSET JA ERILLISTOIMINTA 
- SPECIAL DELIVERY AND SEPARATE SERVICES

Väljastusteade - saantitodistus
- advice of delivery
(avis de réception)

1. 1.1920 - 30. 6.1920 1,25
1. 7.1920 - 9. 4.1921 2,50

10. 4.1921 - 31.10.1922 10,00
j älkikäteen pyydettäessä/ 
requested after posting 20,00

1.11.1922 - 31. 1.1925 15,00
j älkikäteen pyydettäessä/ 
requested after posting 30,00

1. 2.1925 - 31.12.1927 20,00
j älkikäteen pyydettäessä/ 
requested after posting 40,00

1. 1.1928 - 31.12.1934 0,20
jälkikäteen pyydettäessä/ 
requested after posting 0,40

1. 1.1935 - 5.12.1940 0,25
j älkikäteen pyydettäessä/ 
requested after posting 0,50

Virkmaks - pika/kirjelähetys 
- express/letter-post article
(èxpres)

1. 2.1925 - 31.12.1927 ___ 40,00
1. 1.1928 - 31.12.1932 ___ 0,40
1. 1.1933 - 31.12.1934 ___ 0,20
1. 1.1935 - 31. 3.1939 ___ 0,50
1. 4.1939 - 5.12.1940 ___ 0,60

Lendposti lisamaks 
- lentoteitse 

- air mail
(par avion)

(maksu ilmoitettu painoerältä sekä 
postikortti ja postiositus 
kappaleelta)
(fee by weight, postcard and postal 
order by the piece)

20. 2.1920 - (22. 7.1923)

(Soome)

kirje/letter 15 g . 5,00
postikortti/post card 5,00

23. 7.1923 - 31.12.1927

abroad

kirje/letter 20 g . 20,00 
postikortti/post card 15,00 
ristiside/
wrapper 50 g . 45,00

1. 1.1928 - 30. 6.1928

abroad

kirje/letter 20 g . 0,20
postikortti/post card 0,15 
ristiside/
wrapper 50 g . 0,45

Virkmaks/paki - pikal isä/paketti 
- express/parcel

(colis éxpres)

1.10.1925 - 31.12.1927 ____ 65,00
1. 1.1928 - 31.12.1932 ____ 0,65
1. 1.1933 - 31.12.1934 ____ 0,60
1. 1.1935 - 5.12.1940   0,96

1. 7.1928 - 30. 4.1934

Läti, Leedu and Soome

kirjelähetys 20 g .. 0,10 
letter-post article

Rootsi, Norra, Taani, Danzig, 
Saksa and Poola 
Leningrad and Moskva

kirjelähetys 20 g .. 0,20 
letter-post article
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Noukogude Venemaale:

"Par avion au delà de 
Moscou"

kirje/letter 20g ... 0,30
postikortti/post card 0,20 
ristiside/
wrapper 20g ... 0,30

muu Eurooppa/rest of Europe

kirje/letter 20g .... 0,30
postikortti/-osoitus/ 
post card/money order 0,20 
ristiside/
wrapper 20g ... 0,30

Asia, Africa and America

kirje/letter 20g .... 0,60
postikortti/-osoitus/ 
post card/money order 0,40 
ristiside/
wrapper 20g ... 0,60

1. 5.1934 - 31.12.1934

Läti, Leedu, Soome and Leningrad

kirje/letter 20g .... 0,10
postikortti/-osoitus/ 
post card/money order 0,05 
ristiside/
wrapper 20g ... 0,10

Rootsi, Norra, Poola

kirje/letter 20g .... 0,20
postikortti/-osoitus/ 
post card/money order 0,05 
ristiside/
wrapper 20g ... 0,20

Danzig, Saksa and Taani

kirje/letter 20g .... 0,30
postikortti/-osoitus/ 
post card/money order 0,10 
ristiside/
wrapper 20g ... 0,30

Viro

muu Eurooppa/rest of Europe
kirje/letter 20g .... 0, 40
postikortti/ --osoitus/
post card/money order 0,10
ristiside/
wrapper 20g ... 0,40

Africa: Alzeeria, Assoori
saared, Egiptus, Kanaari 
saared, Liibia, Madeira, 
Maroko and Tuneesia

kirjelähetys 5 g .. 0,30
letter-post article

Africa: Lõuna Aafrika Liit and 
Edela Aafrika

kirjelähetys 5 g .. 0,60
letter-post article

Africa: muu Afrikka/
rest of Africa

kirjelähetys 5 g .. 0,40
letter-post article

Asia: Araabia, Irak, Küpruse, 
Liibanon, Palestiina, 
Süüria, Tagajordani

kirjelähetys 5 g .. 0,30
letter-post article

Asia: Afganistan, Jaapan 
("Par avion au dela de 
Moscou"), Mandzukuo, 
Noukogude Venemaale, Pärsia

kirjelähetys 5 g .. 0,40
letter-post article

Asia: Hiina, India, Jaapan 
("Par avion au dela de 
Berlin"), rest of Asia

kirjelähetys 5 g .. 0,75
letter-post article

Perillesaattamistavat



America: USA and Kanada

kirjelähetys 5 g .. 0,30
letter-post article

steamer: Bremen, Columbus 
and Europe

"Par avion de Cologne 
au paquebot"

kirjelähetys 5 g .. 0,50
letter-post article

"Par service de catapulte 
du paquebot vers New York"

kirjelähetys 5 g . .  0,65
letter-post article

with both markings

kirjelähetys 5 g .. 0,8Q
letter-post article

Ulkomaille

America: Brasilia

kirjelähetys 5 g .. 2,00
letter-post article

America: Argentiina, Boliivia, 
Ekuador, Kolumbia, 
Paraguai, Peruu, Tšiili, 
Uruguai and Venetsueela

kirjelähetys 5 g .. 2,25
letter-post article

America: muu Amerikka/
rest of America

kirjelähetys 5 g .. 0,75
letter-post article

Australia

kirjelähetys 5 g .. 1,00
letter-post article

1. 1.1935 - 30. 4.1937

Läti, Leedu, Soome and 
Leningrad

kirje/letter 20g .... 0,10
postikortti/-osoitus/ 
post card/money order 0,05 
ristiside/
wrapper 20g ... 0,10

Abroad

Rootsi, Norra, Poola

kirje/letter 20g .... 0,20
postikortti/-osoitus/ 
post card/money order 0,05 
ristiside/
wrapper 20g ... 0,20

Danzig, Saksa and Taani

kirje/letter 20g .... 0,30
postikortti/-osoitus/ 
post card/money order 0,10 
ristiside/
wrapper 20g ... 0,30

muu Eurooppa/rest of Europe

kirje/letter 20g .... 0,40
postikortti/-osoitus/ 
post card/money order 0,10 
ristiside/
wrapper 20g ... 0,40

Africa: Alzeeria, Assoori
saared, Egiptus, Kanaari 
saared, Liibia, Madeira, 
Maroko and Tuneesia

kirjelähetys 5 g .. 0,30
letter-post article

Africa: Lõuna Aafrika Liit and 
Edela Aafrika

kirjelähetys 5 g .. 0,60
letter-post article

Means of delivery
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Africa: muu Afrikka/
rest of Africa

kirjelähetys 5 g .. 0,40
letter-post article

Asia: Araabia, Irak, Küpruse, 
Liibanon, Palestiina, 
Süüria, Tagajordani

kirjelähetys 5 g .. 0,30
letter-post article

Asia: Afganistan, Jaapan via 
SSSR, Mandzukuo, Venäjän 
Aasian puoleiset osat, 
Pärsia

kirjelähetys 5 g .. 0,40
letter-post article

Asia: Hiina, India, Jaapan via 
France and rest of Asia

kirjelähetys 5 g .. 0,75
letter-post article

America: USA and Kanada

kirjelähetys 5 g .. 0,30
letter-post article

steamer: Bremen, Columbus 
and Europe

"Par avion de Cologne 
au paquebot"

kirjelähetys 5 g .. 0,50
letter-post article

"Par service de catapulte 
du paquebot vers New York"

kirjelähetys 5 g . .  0,65
letter-post article

with both markings

kirjelähetys 5 g .. 0,80
letter-post article

America: Brasilia

kirjelähetys 5 g .. 2,00
letter-post article

America: Argentiina, Boliivia, 
Ekuador, Kolumbi a, 
Paraguai, Peruu, Tsiili, 
Uruguai and Venetsueela

kirjelähetys 5 g .. 2,25
letter-post article

America: muu Amerikka/
rest of America

kirjelähetys 5 g .. 0,75
letter-post article

Australia

kirjelähetys 5 g .. 1,00
letter-post article

1. 5.1937 - 31. 3.1939

Läti, Leedu, Soome

kirje/letter 20g .... 0,10
postikortti/-osoitus/ 
post card/money order 0,05 
ristiside/
wrapper 20g ... 0,10

Rootsi, Norra, Poola and Danzig

kirje/letter 20g .... 0,20
postikortti/-osoitus/ 
post card/money order 0,05 
ristiside/
wrapper 20g ... 0,20

Saksa, Taani and Luxemburg

kirje/letter 20g .... 0,30
postikortti/-osoitus/ 
post card/money order 0,10 
ristiside/
wrapper 20g ... 0,30
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muu Eurooppa/rest of Europe

kirje/letter 20g .... 0,40
postikortti/-osoitus/ 
post card/money order 0,10 
ristiside/
wrapper 20g ... 0,40

Africa: Alzeeria, Assoori saa
red, Egiptus, Kanaari saa
red, Liibüa, Madeira,
Maroko and Tuneesia

kirjelähetys 5 g .. 0,30
letter-post article

Africa: Lõuna Aafrika Liit and 
Edela Aafrika

kirjelähetys 5 g .. 0,60
letter-post article

Africa: muu Afrikka/
rest of Africa

kirjelähetys 5 g .. 0,40
letter-post article

Asia: Araabia, Irak, Kiipruse, 
Levanti riigid, Palestiina, 
Tagajordani

kirjelähetys 5 g .. 0,30
letter-post article

Asia: Afganistan, Iran, Jaapan 
via SSSR, Mandzukuo,
Venäjän Aasian puoleiset 
osat/
the Asian parts of Russia

kirjelähetys 5 g .. 0,40
letter-post article

Asia: Briti India

kirjelähetys 5 g .. 0,50
letter-post article

Asia: Hiina, India, Jaapan
via France and rest of Asia

kirjelähetys 5 g .. 0,75
letter-post article

America: USA and Kanada

kirjelahetys 5 g .. 0,30
letter-post article

"Par avion de Cologne 
au paquebot"

kirjelahetys 5 g .. 0,50
letter-post article

"Par service de catapulte 
du paquebot vers New York”

kirjelahetys 5 g . .  0,65
letter-post article

with both markings

kirjelahetys 5 g . .  0,80
letter-post article

America: Brasilia

kirjelahetys 5 g  .. 2,00
letter-post article

America: Argentiina, Boliivia, 
Ekuador, Paraguai,
Peruu, Tšiili, Uruguai

kirjelähetys 5 g .. 2,25
letter-post article

America: muu Amerikka/
rest of America

kirjelähetys 5 g .. 0,75
letter-post article

Australia

kirjelähetys 5 g .. 0,90
letter-post article
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16. 6.1938 - 31. 3.1939

Eurooppa ja Venäjän Euroopan 
puoleiset osat/
Europe and the European parts 
of Russia

kirje/letter 20g .... 0,10
postikortti/--osoitus/
post card/money order 0,05
ristiside/
wrapper .....20g ... 0,10

1. 4.1939 - 2.10.1939

Eurooppa ja Venäjän Euroopan 
puoleiset osat/

Europe and the European parts 
of Russia

kirje/letter 20g .... 
postikortti/-osoitus/ 
post card/money order 
ristiside/
wrapper 20g ... 0,10

1. 4.1939 - 29. 2.1940

Africa: Alzeeria, Assoori
saared, Egiptus, Kanaari 
saared, Liibüa, Madeira, 
Maroko and Tuneesia

kirjelähetys 5 g .. 0,30
letter-post article

Africa:
Lõuna Aafrika Liit and 
Edela Aafrika

kirjelähetys 5 g .. 0,60
letter-post article

Africa: muu Afrikka/
rest of Africa

kirjelähetys 5 g .. 0,40
letter-post article

Asia: Araabia, Irak, Kupruse, 
Levanti riigid, Palestiina 
and Tagajordani

kirjelahetys 5 g .. 0,30
letter-post article

Asia: Afganistan, Iran, Jaapan 
via SSSR, Mandzukuo,
Venäjän Aasian puoleiset 
osat/
the Asian parts of Russia

kirjelähetys 5 g .. 0,40
letter-post article

Asia: Briti India

kirjelähetys 5 g .. 0,50
letter-post article

Asia: Hiina, India, Jaapan
via France and rest of Asia

kirjelahetys 5 g .. 0,75
letter-post article

America: USA and Kanada

kirjelahetys 5 g .. 0,30
letter-post article

"Par avion de Cologne 
au paquebot"

kirjelahetys 5 g .. 0,50
letter-post article

"Par service de catapulte 
du paquebot vers New York"

kirjelahetys 5 g . .  0,65
letter-post article

with both markings

kirjelahetys 5 g . .  0,80
letter-post article
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America: Brasilia

kirjelähetys 5 g .f 2,00 
letter-post article

America: Argentiina, Boliivia, 
Ekuador, Paraguai,
Peruu, Tšiili, Uruguai

kirjelähetys 5 g .. 2,25
letter-post article

America: muu Amerikka/
rest of America

kirjelähetys 5 g .. 0,75
letter-post article

Australia

kirjelähetys 5 g .. 0,90
letter-post article

3.10.1939 - 29. 2.1940

Belgia, Hollandi, Hispaania, 
Portugali, Suur Briti

kirje/letter 20g .... 0,10
postikortti/ ■-osoitus/
post card/money order 0,05
ristiside/
wrapper 20g ... 0,10

muu Eurooppa/rest of Europe

kirje/letter 20g .... 
postikortti/-osoitus/ 
post card/money order 
ristiside/
wrapper 20g ... 0,10

1. 3.1940 - 5.12.1940

Belgia, Hollandi, Hispaania, 
Portugali, Suur Briti,
Iiri Priiki, Prantsuse

kirje/letter 20g .... 0,10
postikortti/ --osoitus/
post card/money order 0,05
ristiside/
wrapper 20g ... 0,10

muu Eurooppa/rest of Europe

kirje/letter 20g .... 
postikortti/-osoitus/ 
post card/money order 
ristiside/
wrapper 20g ... 0,10

Africa: Alzeeria, Assoori saared, 
Egiptus, Kanaari saared, 
Liibüa, Madeira, Maroko and 
Tuneesia

kirjelähetys 5 g .. 0,30
letter-post article

Africa: Lõuna Aafrika Liit and 
Edela Aafrika

kirjelähetys 5 g .. 0,60
letter-post article

Africa: muu Afrikka/
rest of Afrika

kirjelähetys 5 g .. 0,40
letter-post article

Asia: Araabia, Irak, Küpruse, 
Levanti riigid, Palestiina, 
Tagaj ordani

kirjelähetys 5 g .. 0,30
letter-post article
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Asia: Afganistan, Iran, Jaapan 
via SSSR, Mandzukuo,
Venäjän Aasian puoleiset 
osat/
the Asian parts of Russia

kirjelähetys 5 g .. 0,40
letter-post article

Asia: Briti India

kirjelähetys 5 g .. 0,50
letter-post article

Asia: Hiina, India, Jaapan
via France and rest of Asia

kirjelähetys 5 g .. 0,75
letter-post article

America: USA and Kanada

kirjelähetys 5 g .. 0,30
letter-post article

"Par avion de Cologne 
au paquebot"

kirjelähetys 5 g .. 0,50
letter-post article

"Par service de catapulte 
du paquebot vers New York"

kirjelähetys 5 g . .  0,65
letter-post article

with both markings

kirjelähetys 5 g .. 0,80
letter-post article

America: Brasilia

kirjelähetys 5 g .. 2,00
letter-post article

Viro

America: Argentiina, Boliivia, 
Ekuador, Paraguai,
Peruu, Tšiili, Uruguai

kirjelähetys 5 g .. 2,25
letter-post article

America: Amerikan muut osat 
rest of America

kirjelähetys 5 g .. 0,75
letter-post article

Australia

kirjelähetys 5 g .. 0,90
letter-post article

Saadetise tagasinõudmine voi 
pealiskirja muutmine

- takaisinvaatiminen, osoitteen 
muutos, postiennakkcmäärän 
peruuttaminen tai alentaminen

- withdrawal of mail, 
alteration of address, 
cancellation or alteration 
of amount of trade charge

(demande de retrait ou de modi
fication d ’adresse, annulation 
ou modification du montant du 
remboursement)

1. 1.1920 - 30. 6.1920 ... . 2,50
1. 7.1920 - 9. 4.1921 ... . 5,00

10. 4.1921 - 31.10.1922 ... . 40,00
1.11.1922 - 31. 1.1925 ... . 30,00
1. 2.1925 - 31.12.1927 ... . 40,00
1. 1.1928 - 31.12.1934 ... . 0,20
1. 1.1935 - 5.12.1940 ... . 0,50

Postpaki väljastamatuse teatele 
saatja poolt tehtava korralduse 
eest
- paketin lähettäjän tekemä 
muutos paketin toimittamiseksi 
perille

- orders given by the sender
(instructions de 1f expéditeur)

1. 1.1924 - 31. 1.1925 ... 30,00
1. 2.1925 - 30. 9.1925 ... 40,00
1. 1.1928 - 31.12.1934 ... 0,40
1. 1.1935 - 5.12.1940 ... 0,50
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Ulkomaille Means of delivery Abroad

Järelepärimine - tiedustelu 
- enquiry

(rèlamation)

1. 1.1920 - 30. 6.1920 ___  1,25
1. 7.1920 - 9. 4.1921 ____ 2,50

10. 4.1921 - 31.10.1922 ___  20,00
1.11.1922 - 31. 1.1925 __  30,00
1. 2.1925 - 31.12.1927 ___  40,00
1. 1.1928 - 31.12.1934 ___  0,20
1. 1.1935 - 5.12.1940   0,50

Rahvusvaheline vastuskupong
- kansainvälinen vastauskupanki
- international reply coupons

(coupon-response international)

1. 1.1924 - 31.12.1927 ... . 35,00
1. 1.1928 - 30. 6.1930 ... . 0,35
1. 7.1930 - 9. 3.1934 ... . 0,30

10. 3.1934 - 29. 2.1940 ... . 0,45
1. 3.1940 - 5.12.1940 ... . 0,50

Tolli pakkemaks
- tullin pakkausmaksu
- repacking fee for eustons

(remballage)

1. 1.1924 - 31.12.1927 ___ 50,00
1. 1.1928 - 5.12.1940 ___ 0,50

Välispostpaki umberpakkimise maks
- paketin uudelleen päällystäminen
- new packing
(nouvel emballage)

1. 4.1939 - 29. 2.1940 ___ 0,36
1. 3.1940 - 5.12.1940 ___ 0,42

Postsaadetise pitseerimismaks
- postilähetyksen lakkaus postin 
lakalla

- sealing up with the wax of the 
post office

(fermeture par cachet)

16. 6.1923 - 31.12.1927 ___ 15,00
1. 1.1928 - 5.12.1940 ___ 0,15

Posti kassangu maks
- rahainperintä
- collection order

(recouvrement)

(jokaiselta velkomiselta)
(for each collection)

1. 1.1928 - 29. 2.1940 ... 0,10
1.3.1940- 5.12.1940... 0,15

postikortti ulkomaille 1.11.1922-31.1.1925 
postcard abroad
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kirjattu kirje lentoteitse Australiaan 1.1.1935-31.3.1939 
registered letter by air mail to Australia

kirje/letter - 20g 0,25 kr
kirjaus/registration fee 0,25 kr
lentomaksu/air mail additional rate 5 - lOg 2,00 kr
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VÄLJASTAMISE JA KOJUVIIMISE MAKS - LUOVUTUS- JA KOTIINKANTOMAKSUT 
DELIVERY AND HOME DELIVERY FEES

Lunasumma sissekasseerimismaks
- postiennakon perimismaksu
- collection of the amount of 
trade charge

(encaisser le montant du 
remboursement)

28. 6.1923 - 31. 1.1925 10,00
1. 2.1925 - 30. 9.1925 6,00

Virk kaugusemaks
- pikamaksu kotiinkantopiirin 
ulkopuolelle

- express-delivery outside 
home delivery area

(èxpres, taxe spéciale de remise 
à domicili)

1. 2.1925 - 30. 9.1925
1,5 - 5 km 75,00
5 6 km 90,00
6 7 km 105,00

iga/seur./each 1 km 15,00

1. 3.1940 - 5.12.1940
1 3 km 0,60
3 4 km 0,80
4 5 km 1,00

iga/seur./each 1 km 0,20

Pisipaketi väljastamismaks
- pikkupaketin luovutusmaksu
- delivery fee for a small 
packet at the post office

(délivrer petit paquet
au bureau de poste)

1. 1.1935 - 5.12.1940 ... 0,60

Nõudmiseni määratud saadetise maks
- postista noudettava lähetys
- poste restante item

(poste restante)

1. 1.1933 - 29. 2.1940 ... 0,10
1. 3.1940 - 5.12.1940 ... 0,15

1.10.1925 - 31.12.1927
1,5 - 5 km 100,00
5 6 km 120,00
6 7 km 140,00

iga/seur./each 1 km 20,00

1. 1.1928 - 31.12.1932
1,5 - 5 km 1,00
5 - 6 km 1,20
6 - 7 km 1,40

iga/seur./each 1 km 0,20

Kojuviimise maks
- kotiinkantomaksu
- charge for porterage

(droit de faetage)

Rahakaart, väärtkiri, lunasaadetis

Postiosoitus, vakuutettu kirje, 
postiennakkolähetys 

money order, insured letter, 
C.O.D.

1. 1.1933 - 29. 2.1940
1 5 km 1,00
5 6 km 1,20
6 7 km 1,40

iga/seur./each 1 km 0,20

1. 1.1920 - 30. 6.1920
500 mk ... 1,00

501 - 1 000 mk ... 2,00
1 001 - 1 500 mk ... 3,00

iga/seur./each 500 mk ... 1,00
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1. 7.1920 - 31.12..1923
- 500 mk ... 3,00

501 - 1 000 mk ... 6,00
1 001 - 1 500 mk ... 9,00

iga/seur./each 500 mk ... 3,00

1. 1.1924 - 30. 9,.1925
- 2 500 mk .. 15,00

2 501 - 3 000 mk .. 18,00
3 001 - 3 500 mk .. 21,00

iga/seur./each 500 mk .. 3,00

1.10.1925 - 31.12..1927
- 1 500 mk .. 10,00

1 501 - 2 000 mk .. 12,00
2 001 - 2 500 mk .. 15,00

iga/seur.. /each 500 mk .. 3,00

1. 1.1928 - 29. 2.1940
- 15 kr . . 0,10

15 - 20 kr . . 0,12
20 - 25 kr . . 0,15

iga/seur./each 5 kr . . 0,03
max . 1,00

1. 3.1940 - 29. 2.1940
- 25 kr . . 0,, 15

25 - 30 kr . . o,, 18
30 - 35 kr . . o,,21

iga/seur./each 5 kr . . o,.03
max . 1,.00

pakk - paketti - parcel

1. 1.1919 - 31.12.1919
- 5 kg .. 1,00

5 - 6 kg ... 1,15
6 - 7 kg .. 1,30

iga/seur./each 1 kg .. 0,15

pisipakett - pikkupaketti 
- small packet

1. 7.1930 - 5.12.1940 ___ 0,30

Postpaki laomaks - säilyttäminen 
- demurrage

(magasinage)

7.10.1922 - 31.12.1927
7 pv/day 10,00
8 pv/day 20,00
9 pv/day 30,00 

kukin/each 1 pv/day 10,00

1. 1.1928 - 5.12.1940
7 pp/day 0,10
8 pv/day 0,20
9 pv/day 0,30 

kukin/each 1 pv/day 0,10

Tähtajaline viisa
- maksuva 1 tuutus
- authority for payment

(visa pour date)

1. 1.1938 - 5.12.1940 ... 0,50

Tollivormaliteedi toimingmaks
- tullaus
- customs clearance

(dédouanement)

1.11.1922 - 31. 1.1925 ... . 35,00
1. 2.1925 - 31.12.1927 ... . 30,00
1. 1.1928 - 30. 6.1930 ... . 0,30
1. 7.1930 - 31.12.1934 ... . 0,40
1. 1.1935 - 5.12.1940 ... . 0,50

Välispostpaki ümberpakkimise maks
- paketin uudelleen päällystäminen
- new packing
(nouvel emba1lage)

1. 4.1939 - 29. 2.1940 ___ 0,36
1. 3.1940 - 5.12.1940 --- 0,42
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Juurdemaksuga kirjaposti saadetised - vaillinainen frankkeeraus 
- charge on unpaid or underpaid correspondence

(taxe en cas d ’absence on d ’insuffisance d ’affranchissement)

1. 1.1919 - 9. 4.1921

10. 4.1921 - 31.10.1922

1.11.1922 - 31. 1.1925

1. 2.1925 - 31.12.1927

1. 1.1928 - 31.12.1934

1. 1.1935 - 30. 4.1937

1. 5.1937 - 5.12.1940

kaksinkertainen maksu puuttuvalta 
osalta / double fee for missing postage 
kaksinkertainen maksu puuttuvalta 
osalta, vähintään/
double fee for missing postage, min 5,00 
kaksinkertainen maksu puuttuvalta 
osalta, vähintään/
double fee for missing postage, min 9,00
kaksinkertainen maksu puuttuvalta 
osalta, vähintään/
double fee for missing postage, min 8,00
kaksinkertainen maksu puuttuvalta 
osalta, vähintään/
double fee for missing postage, min 0,08
kaksinkertainen maksu puuttuvalta 
osalta, vähintään/
double fee for missing postage, min 0,06
kirjatulta lähetykseltä yksinkertainen 
määrä puuttuvalta osalta,vähintään/ 
for registered articles normal fee for
missing postage, m i n .................  0,06
kaksinkertainen maksu puuttuvalta 
osalta, vähintään/
double fee for missing postage, min 0,06

Franko saadeti se maksudeoiendami se 
maks välismaa saatjalt

- frankkolähetyksen asioimismaksu
- commission fee
(droit de commission)

1.11.1922 - 31. 1.1925 
1. 2.1925 - 31.12.1927 
1. 1.1928 - 30. 6.1930 
1. 7.1930 - 31.12.1934 
1. 1.1935 - 5.12.1940

15.00
20.00 
0,20 
0,40 
0,60

Välismaalises postiabonemendi 
korras tellitud ajalehe aadressi 
muutmisel
- ulkomailta tilatun sanoma- tai 
aikausilehden osoitteen muutos

- alteration of address of a 
magazine/newspaper subscribed 
from abroad

(réexpédition

1.10.1925 - 31.12.1927 
1/4 vuosittain/yearly .... 60,00

Tölli pakkemaks
- tullin pakkausmaksu
- repacking fee for custom

(remballage)

1. 1.1924 - 31.12.1927 ___ 50,00
1. 1.1928 - 5.12.1940 ___ 0,50

1. 1.1928 - 30. 6.1930 
1/4 vuosittain/yearly .... 0, 60

1. 7.1930 - 31.12.1934 
enintään kerran viikossa ilm/* 
published once a week .... 0,40
useammin ilmestyvä lehti 
published more often  0,80
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1. 1.1930 - 5.12.1940
enintään kerran viikossa ilm/ 
published once a week .... 0,50
useammin ilmestyvä lehti 
published more often  1,00

kirje lentoteitse ulkomaille 1.1.1924-31.1.1925 
letter by air mail abroad

kirje/letter - 20g 15,00 mk
lentomaksu/air mail fee - 20g 20,00 mk

(lentomerkki ei kelpaa kirjeen kuljetusmaksuun)
(air mail stamps could not be used for ordinary postage)

Viro - 108 - Luovutusmaksut



Sisällysluettelo Index

KOTIMAA INLAND

kirjelähetykset letter-post articles
kirje .........................  letter........................  55
postikortti ...................  postcard ......................  56
painotuote ....................  printed paper .................  56
tavaranäyte ...................  sample of merchandise .........  57
asiakirjoja ...................  commercial papers .............  58
alennettu painotuotemaksu .....  printed paper - reduced rate ... 59
sokeain lähetys ...............  blind literature ..............  59
pikkupaketti ..................  small packet ..................  59

rekisteröidyt lähetykset entered articles
kirjaaminen ...................  registration ..................  61
vakuuttaminen.................  insurance .....................  61
postipaketti ..................  postal parcel..................  62
postiosoitus ..................  money order ...................  62
postiennakko ..................  C.O.D..........................  63

erillislähetykset ja -toiminta
saantitodistus ................
pikajakelu........... .........
postiosoituksesta puhelimella

ilmoittaminen.........'....
lentoliteitse .................
kotiinkantomaksu ..............
postista noudettava lähetys 
takaisinvaatiminen,osoitteen

muutos, postiennakkomäärän
peruuttaaminen............

paketin lähettäjän tekemä muutos
tiedustelu ....................
makasiinimaksu ................
postilähetyksen lakkaus .......
henkilöllisyystodistus ........
postishekki ...................
vanhentuneen postishekin

maksuvaltuutus ............
hukkaantuneen postishekin

kaksoiskappaleen anto .....
rahainperintä..................
virallinen postisiirtokirje ....
postisiirron sisäänmaksu ......
maksuvaltuutus ................
maksun suoritus kotona ........
postilokeron vuokra ...........
virastojen lokeroposti ........
valtakirja.......... ..........
kiertokirj e ...................
vaillinainen frankkeeraus .....

tukipalvelu kansalle ..........
sähke .........................

special delivery and separate services
advice of delivery............  65
express .......................  65
notification of postal money order

by telephone ........  66
air mail ......................  66
charge for porterage ..........  66
poste restante items ..........  67
withdrawal of mail,

alteration of address, cancel-
of trade charge .............  67

orders given by the sender .... 68
enquiry.......................  68
demurrage fee .................  68
sealing up with the w a x .......  68
postal identity c a r d ..........  68
postal cheque .................  68

authority for payment .........  69

duplicate for lost postal cheque 69
collection order ..............  69
official postalgiro letter .... 69
fee for postalgiro payment .... 69
authorization for payment ..... 69
payment at home ...............  69
rent of private b o x ..........  69
rent of official b o x ..........  70
right of attorney.............  71
circular ......................  71
charge on unpaid or underpaid
correspondence ................  72
service to the customers......  72
telegram.......................  73

Viro - 109 -



Sisällysluettelo Index

LATVIA ja LIETTUA LATVIA and LITHUANIA

kirj elähetykset
kirje ...................
postikortti .............
painotuote ..............
tavaranäyte .............
asiakirjoja .............
alennettu painotuotemaksu
sokeain lähetys .........
pikkupaketti ............

letter-post articles
letter .......................
postcard .....................
printed paper .................  75
sample of merchandise.........  76
commercial papers .............  76
printed paper - reduced rate ... 76
blind literature ..............  77
small packet..................  77

75
75

rekisteröidyt lähetykset entered articles
kirjaaminen...................  registration..................  78
vakuuttaminen.................  insurance .....................  78
vakuutetun paketin toimitusmaksu despatch fee for insured parcel 78

erillislähetykset ja -toiminta
saantitodistus ................
takaisinvaatiminen, osoitteen 
muutos, postiennakkomäärän 
peruuttaminen tai alentaminen

paketin lähettäjän tekemä muutos 
paketin toimittamiseksi perille
tiedustelu ....................
maksuvaltuutus ................
vaillinainen frankkeeraus .....

special delivery and separate services
advice of delivery.............  79
withdrawal from the post, alter
nation of address, cancellation 
or alteration of amount of
trade charge .................  79

orders given by the sender
.........................  79

 ....................  79

SUOMI ja RUOTSI

kirj elähetykset
kirje ......................
postikortti ................
asiakirjoja ................

rekisteröidyt lähetykset
kirj aaminen................
vakuuttaminen (vain kirj e )...

erillislähetykset ja -toiminta .
saantitodistus ................
pika/kirjelähetys .............
tiedustelu ....................
takaisinvaatiminen,osoitteen 
muutos, postiennakkomäärän 
peruuttaminen tai alentaminen

paketin lähettäjän tekemä muutos 
paketin toimittamiseksi perille 

maksuvaltuutus ................

enquiry ......................
authority for payment.........  79
charge on unpaid or underpaid

correspondence ..............  80

FINLAND and SWEDEN

letter-post articles
letter........................  81
postcard......................  82
commercial papers .............  82

entered articles
registration....... *.......... 83
insurance ( only letter )........  83

special delivery and separate services
advice of delivery............  84
express/letter-post article .... 84
enquiry.......................  84
withdrawal from the post, alter

nation of address, cancellation 
or alteration of amount of
trade charge................  84

orders given by the sender
..........................  84

authority for payment .........  84

Viro - 110 -



Sisällysluettelo Index

ULKOMAILLE ABROAD

kirjelähetykset letter-post articles
kirje .........................  letter........................  87
postikortti ...................  postcard ......................  87
painotuote ....................  printed paper .................  87
tavaranäyte ...................  sample of merchandise .........  87
asiakirjoja ...................  commercial papers .............  89
alennettu painotuotemaksu .....  printed paper - reduced rate ... 89
sokeain lähetys ...............  blind literature ..............  90
pikkupaketti ..................  small packet ..................  90

rekisteröidyt lähetykset entered articles
kirjaaminen...................  registration..................  91
vakuuttaminen.................  insurance .....................  91
vakuutettu rasia..............  insured box....................  91
postipaketti ..................  postal parcel..................  91
vakuutetun paketin toimitusmaksu despatch fee for insured parcel 92
postiosoitus ..................  money order ...................  92
postiennakko ..................  C.O.D .........................  92

erillislähetykset ja -toiminta
saantitodistus ............
pika/kirjelähetys .........
lentoteitse ...............
takaisinvaatiminen,osoitteen 
muutos, postiennakkomäärän 
peruuttaaminen tai alentaminen

paketin lähettäjän tekemä muutos 
paketin toimittamiseksi perille

tiedustelu ....................
kansainvälinen vastauskuponki ..
tullin pakkausmaksu ...........
paketin uudelleen päällystäminen
postilähetyksen lakkaus .......
rahainperintä..................

special delivery and separate services
advice of delivery............  95
express/letter-post article .... 95
air mail ......................  95
withdrawal from the post, alter

nation of address, cancellation 
or alteration of amount of
trade charge................. 102

orders given by the sender
  102

enquiry ........................ 103
international reply coupons .... 103
repacking fee for customs ...... 103
new packing..................... 103
sealing up with the w a x ........ 103
collection order ............... 103

luovutus- ja kotiinkantomaksut
postiennakon perimismaksu .....

pikamaksu kotiinkantopiirin
ulkopuolelle ..............

pikkupaketin luovutusmaksu ....

postista noudettava lähetys
kotiinkantomaksu ..............
makasiinimaksu ................
maksuvaltuutus  ...........
tul1ausmaksu ..................
paketin uudelleen päällystäminen 
vaillinainen frankkeeraus .....

frankkolähetyksen asioiminen ...
tullin pakkausmaksu ...........
sanoma- ja aikauslehden

osoitteenmuutos ............

delivery fees
collectin of the amount

of trade charge .... 105
express delivery outside home

delivery a r e a .........  105
delivery fee for a small packet

at the post office ........  105
poste restante i t e m ...........  105
charge for porterage ..........  105
demurrage fee .................  106
authority for payment.........  106
customs clearance fee .........  106
new packing....................  106
charge on unpaid or underpaid
correspondence ...............  107

commission f e e ................  107
repacking fee for custom.......  107
alteration of addi^ss of a

magazine subscribed .......  107

Viro - Ill -



alennettu
painotuotemaksu 

asiakirjoja 
asioimismaksu 
henki1öl1isyystodistus 
j älkeenlähettäminen 
kansainvälinen

vastauskuponki 
kiertokirje 
kiireinen paketti 
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