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(vanhassa kortissa Janakkalan kirkko 1920 –luvulla)



Kotiseutukokoelman ABC > SP-lehti 2021 

Kirjoitussarjan sisältö lehdessä - NYT

• osa 1 – johdanto

• osa 2 – perustietoa paikkakunnasta

• osa 3 – postileimat

• osa 4 – rautatieleimat

• osa 5 – vanha posti/fiskaali

• osa 6 – cinderallaa ynnä muuta

• . Janakkala-kansanpuvut

KOTISEUTUKERÄILYÄ JANAKKALA-ESIMERKEIN



Janakkala-kokoelmani kehitys

• Ensiesittely Stamp Forum 2015 - 1 kehys, 70p

• Finlandia 2017 (Eng versio) – 1 kehys

• Hämeenlinna 80v 2017 – leimoja 1 kehys

• Riihimäki 70v 2018 - 3 kehystä, 77p ja kp

• Tamcollect 2019 - 4 kehystä

• SFEx2020 – 5 kehystä,

jossa 80p = iso k. hopea

SFEx2020 etusivu >



Tänään kuulemme näistä…jatkuu 8.3.?

• Lyhyt Janakkalan 
kunnan esittely

• Janakkalassa olleet 
postileimauspaikat



Jana-kalan (=monni) kunta perustettu 1866

• Asutusta esihistoriallisista ajoista

• Hakoisten linnavuori ja Kiianlinna

• Viikinkiaikaisia miekkalöytöjä

• Keskiaikainen kivikirkko valmistui 1520

• Rautatie tuli 1862 

(asemat Turenki >>>, 

Leppäkoski, Harviala)



Janakkala faktoja

• Tunnuseläin ilves

• Kukka hämeenkylmänkukka

• Väkiluku noin 16 400 h

• Keskukset Turenki (7 500), Tervakoski (4 500), 
Leppäkoski (500) ja kirkonkylä eli Tarinmaa

• Kolmostie halkaisee kunnan

• Samoin päärata pohjoiseen

• Paljon kartanoita kunnassa

• Teollistui varhain 



Tervakosken paperitehdas 1818-2021…

• Suomen vanhin yhtäjaksoisesti toiminut tehdas

• Tervakoski Oy julkaisi 200 v historiikin 2018

• Setelipaperi, savukepaperi, ohkopainopaperi ym

• Käsin tehdyt vesileimapaperit

• Juttu Tavastforum 2/2018+AF



Tervakosken paperitehdas 1818-2018

• Tervakosken paperille painettuja seteleitä

• 1. seteli 1860 > > >

• Tapio Wirkkala 1963

• Kimmo Pälikön piirros >



Tervakosken paperitehdas 1818-2018

• Ryttylän asema oli tärkeä tehtaan logistiikalle

• 1862

• 8 km



Tervakosken paperitehdas 1818-2018

• Vesileimassa 1830-luvulla omistajan kirjaimet

• TERWAKOSKI

• Tervakoski special!

• Vanhaa postia on!



Leppäkosken tiilitehtaat

• Useita tiilitehtaita alueella, mm. Leppäkosken 
kartanon tiilitehdas ja Sipilän tiilitehdas 1860, 
Rauhaniemen tiilitehdas 1874 > loppui 1971



Turengin sokeritehdas 1948-1998

• Sokerijuurikas oli tärkeä viljelykasvi lähialueilla  

• Vuonna 1962 aloitettiin maatalouskoneiden 
valmistus tehtaan konepajassa > Tume-Agri Oy



Turengin sokeritehdas 1948-1998

• Tehtaasta löytyy huonosti kuvia, onko kortteja?



Turengin jäätelötehdas 1962 -

• Valion jäätelötehdas alkoi 1962 > nyt Froneri Finland

• Vieressä UHT-tehdas, edelleen Valion tehdas



Janakkalan 
postitoimi-
paikat

• 13 kpl

keskukset

• Leppäkoski

• Turenki

• Janakkala

• Tervakoski



Leppäkoski 1.6.1880, 1. luokan postitoimitus 

• 450 hengen kylä, aikoinaan tiilitehtaita

• Ensimmäinen postitoimipaikka Janakkalassa
(31.5.1882 saakka kokeeksi, jatkui 28.10.1882, alla kirje koeajalta)



Leppäkoski 1.6.1880

• Numeroleimat 2601, 4353 ja 5265, malli 1951

• Ehiökortti leipurille > 30.9.1890 > tulo HML 30.9.!



Leppäkoski 1.6.1880 > lopetettiin 15.5.1998 

uudempia leimoja -45, -52 ja -56



• Kuntakeskus nykyään, 7500 asukasta

• Numeroleimat 1114, 3018 ja 3429, 

• Turenki kuvioleimat 308 (6x6) ja 354 (7x7)

Turengi 1.6.1887, 1. luokan postitoimitus, Turenki 1.1.1894



• Alla WÄRDE-kuori vuodelta 1910, 2. painoluokka, 
vakuutus arvolle 494,25 mk = postimaksu 1 mk 10p

Turengi 1.6.1887, 1. luokan postitoimitus, Turenki 1.1.1894

Viimeinen Postin

oma toimisto 

Janakkalassa 

> 11.5.2009 
asiamiesposti



Harviala 1.8.1904, postipysäkki

• Vanajan entinen kylä, liitettiin Janakkalaan 1967

• Harvialan kartano, taimitarha, oli rautatieasema



Harviala 1.8.1904, postitoimisto > loppui 29.5.1991

• Numeroleimat 4655, 4656 ja 4771



Janakkala 1.3.1908, postiasema > lopetettu 22.5.1991

• Kirkonkylä, Tarinmaan taajama, Laurinmäen museo

• Hamppulan koulu 1861, kunnan ensimmäinen koulu



Janakkala 1.3.1908

• Numeroleimat 2010, 2375 ja 3416



Janakkala 1.3.1908, postiasema > lopetettu 22.5.1991

uudempaa postia



Hyvikkälä 1.3.1908, postipysäkki

• Pieni maalaiskylä, aikoinaan 2 kauppaa ja kansakoulu



Hyvikkälä 1.3.1908 > loppui 1.4.1971

• Hauska viesti Hyvikkälästä keväällä 1913 Lohjalle



Saloranta 1.7.1910, postipysäkki

• Saloisten maalaiskylässä oli postipysäkki Saloranta



Saloranta 1.7.1910 > postiasema 1, lopetettiin 1.9.1985

• Myöhemmin käytössä oli pyöröleima

• Muuta materiaalia kaivattaisiin!



Ahtola 1.10.1910, postipysäkki, lopetettiin 1.1.1975

• Ahtolan postipysäkki sijaitsi Löyttymäellä

• Ahtolassa on sääasema, jotain muuta pitäisi löytää?



Heinäjoki 1.6.1911-1.10 1934, postipysäkki

• Heinäjoki on maalaiskylä, materiaalia tarvitaan



Heinäjoki 1.4.1946-1.11.1968, postiasema II 1946

• Miksi posti lopetettiin, ja perustettiin taas uudelleen?



Mallinkainen 1.7.1912, postipysäkki, loppui 1.1.1975

• Taas yksi maalaiskylä lisää Janakkalassa



Mallinkainen 1.7.1912, myöhemmin 1952 postiasema II

• Muutakin Mallinkais-materiaalia voisi olla?



Tervakoski 1.3.1928, postiasema 1

• Miksi niin myöhään? > tehtaan posti kulki Ryttylästä!

• Hausjärven Ryttylässä jo 1.4.1881, 1 lk postitoimitus

• Tervakosken numeroleimat 2483 ja 3336

• Vanhaa (venäläistäkin) kirjeenvaihtoa on, ja kaivataan!

> 10.10.2000 
asiamiesposti



Tervakosken paperitehtaan 
posti kulki Ryttylän kautta

• Ryttylän-Tervakoski 8 km

• SF juhlahuutokaupassa

WÄRDE-kuori 1900 
3½ rbl Helsinki –
Ryttylä 4.000 mk, 
(oikea taksa 2 rbl 58 kop)



Rehakka 1.1.1938, postipysäkki, lopetettiin 1.2.1969

• Pieni maalaiskylä, Irjalan kartano sijaitsee lähellä



Rehakka 1.1.1938, postipysäkki, lopetettiin 1.2.1969

• Irjalan kartano oli Ayshire-karjan jalostuspaikka

• Göös suku oli perustamassa Weilin+Göös-kustantamoa

Karl Gustaf Göös



Jokimaa 1.11.1962, postiasema II > Jokilaakso 1.3.1967 
loppui 30.1.1991

• Pieni kylä Hausjärven rajalla, mitä muuta siellä on?

• Kuka tuntee Jokimaan?



Jokilaakso 1.3.1967-1.5.1970

• Nimi vaihtui toiseksi - eikä tässä vielä kaikki!



Mattilanmäki 1.11.1962-1.3.1967, postiasema II > I (1963)

• Mattilanmäki -leimaa en ole tavannut! > Postimuseo

• Tässä Jokimaa-leimalla lähetetyssä kortissa se kuitenkin 
mainitaan osoitteenmuutoksen yhteydessä 15.1.1963

• Oliko samaan aikaan kaksi eri leimaa samassa kylässä?

17.10.1962 !!! ???



Vähikkälä/Valajärvi 1.1.1967, postiasema 1, loppui 1.1.1969

• Alkoi nimellä Valajärvi, koska Itä-Suomessa oli jo 
Vähikkälä-niminen postipysäkki

• Suurin Suomen viidestä Valajärvestä

• Valajärvi-leimaa en ole tavannut > Postimuseo. Eräs 
tuttava väittää, että hänellä on kunhan löytää sen!

Last day cancel !!



Vähikkälä 1.1.1969-1.10.1991

• Vähikkälä-leima vasta 1.1.1969 alkaen 
(kun toinen Vähikkälä oli lopetettu)

• Posti kulki pitkään Riihimäen-Lopen rataa pitkin

• Kuvassa pitkäaikainen postinkuljettaja Alma Kivinen



Virala – miksei siellä ollut postitoimipaikkaa?

• Viralan kylässä kartano, viina- ja hiivatehdas ja kansakoulu



Virala – edelleen eläväinen kylä

• Viralasta hiivapaketteja on kulkenut paljon joka puolelle



Janakkalan postiolot nyt – ei oota!

• Jäljellä asiamiespostit 
Turengissa ja Tervakoskella

• On myös valtavasti hirviä, 
peuroja, ilveksiä,supeja,  
metsäsikoja, ym fasaaneja!

• Kiitokset!

• Nyt kysymyksiä ja 
kommentteja

..jatkub..3/2021


