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477/2012
Valtiovarainministeriön asetus
Pohjolan luonto -juhlarahoista
Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2012

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään metallirahasta 27 päivänä maaliskuuta 1998 annetun lain (216/1998) 1 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa
378/2002:
1§
Vuonna 2012 lyödään Pohjolan luonto -aiheiset 5 euron juhlarahat: Kasvisto, Eläimistö
ja Talvi.
2§
Juhlarahojen keskusta on kuparinikkeliä,
jonka painosta 75 % on kuparia ja 25 % nikkeliä. Rengas on alumiinipronssia, jonka painosta on kuparia 92 %, alumiinia 6 % ja nikkeliä 2 %. Pitoisuudet saavat vaihdella enintään ± 10 promilleyksikköä.
3§
Jokaisen juhlarahan halkaisija on 27,25 ±
0,1 millimetriä ja paino 9,8 ± 0,4 grammaa.
Enintään 5 prosenttia rahoista saa poiketa
halkaisijastaan enemmän kuin ± 0,1 millimetriä.
4§
Juhlarahojen kuvat ja kirjoitukset laakapinnoilla on sijoitettu siten, että rahoja kirjan
lehden tavoin käännettäessä kumpikin puoli
on oikein päin.
Rahoissa on ne suunnitelleen taiteilijan sukunimen alkukirjain P sekä Suomen Rahapaja Oy:n tunnus.
5§
Pohjolan luonto -juhlarahoilla on yhteinen
arvopuoli, joka on seuraavan selitelmän ja
kuvan mukainen.

Rahan arvopuolella on kuvattuna lumihiutaleita, joista keskimmäinen näkyy kokonaisena. Arvomerkintä 5 on ylhäällä vasemmalla
ja teksti EURO on ylhäällä keskellä pystysuoraan, vuosiluku 2012 on keskellä oikealla
ja teksti SUOMI FINLAND on alhaalla kehän muotoisena kohokuviona.

6§
Pohjolan luonto – Kasvisto -juhlarahan
tunnuspuolella on kuvattu jääleinikki, jota
ympäröivissä kivissä on lisäksi jäkäliä ja
sammalia.
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7§

Pohjolan luonto – Eläimistö -juhlarahan
tunnuspuolella on kuvattu naalin tassun jälkiä
sekä talvinen ornamentaalinen lumipyry.

9§
Osa juhlarahoista lyödään erikoislyöntinä,
jolloin rahoissa on peilikiiltoinen pohja ja
mattapintainen kuvio.
10 §
Juhlarahojen tarkemmat yksityiskohdat ilmenevät Suomen Rahapaja Oy:n hallussa
olevista perusmalleista ja -työkaluista.
11 §
Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä syyskuuta 2012.

8§
Pohjolan luonto – Talvi -juhlarahan tunnuspuoli kuvaa pohjoista talvea. Tunnuspuolen alaosa kuvaa lumista maata. Tunnuspuolen yläosassa kuvataan osa pohjoisesta tähtitaivaasta, revontulia ja Pohjantähti.

Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2012
Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen
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