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World Design Capital -juhlarahoista

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2011

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään metallirahasta 27 päivänä maalis-
kuuta 1998 annetun lain (216/1998) 1 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa
378/2002:

1 §
International Council of Societies of In-

dustrial Design -järjestö on nimennyt Helsin-
gin kaupungin vuoden 2012 designpääkau-
pungiksi. Merkkivuoden kunniaksi lyödään
50 euron nimellisarvoinen kaksimetallinen
juhlaraha sekä 5 euron nimellisarvoinen pe-
rusmetallinen juhlaraha.

2 §
Nimellisarvoltaan 50 euron juhlaraha on

kaksimetallinen koostuen hopeaseoksesta,
jonka painosta 925 promillea on hopeaa ja 75
promillea kuparia sekä kultaseoksesta, jonka
painosta 750 promillea on kultaa, 125 pro-
millea kuparia ja 125 promillea hopeaa. Ho-
peaseoksen osuus rahassa on 53,7 % ja kulta-
seoksen osuus 46,3 %.

Nimellisarvoltaan 5 euron juhlaraha on pe-
rusmetalliseosta, jonka painosta 890 promil-
lea on kuparia, 50 promillea alumiinia, 50
promillea sinkkiä ja 10 promillea tinaa.

Pitoisuudet saavat vaihdella enintään ± 10
promilleyksikköä.

3 §
Nimellisarvoltaan 50 euron juhlarahan hal-

kaisija on 27,25 ± 0,05 millimetriä ja paino
10,8 ± 0,3 grammaa.

Nimellisarvoltaan 5 euron juhlarahan juh-
larahan halkaisija on 27,25 ± 0,05 millimetriä
ja paino 9,0 ± 0,27 grammaa.

Enintään 5 prosenttia rahoista saa poiketa
halkaisijastaan enemmän kuin ± 0,1 millimet-
riä.

4 §
Juhlarahojen kuvat ja kirjoitukset laakapin-

noilla on sijoitettu siten, että rahoja kirjan
lehden tavoin käännettäessä kumpikin puoli
on oikein päin.

Rahoissa on ne suunnitelleen taiteilijan su-
kunimen alkukirjain L sekä Suomen Raha-
paja Oy:n tunnus.

5 §
Juhlarahat ovat seuraavan selitelmän ja ku-

van mukaiset:
Rahojen tunnuspuolella on rahan vasem-

paan alareunaan keskittyvä ympyrä, jossa on
ylhäältä oikealta alas vasemmalle pitkittäin
kulkevia viivoja muodostaen kolmiulotteisia
harjanteita. Ympyrän ulkoreunalla on kaare-
vasti vasemmalta oikealle teksti WORLD
DESIGN CAPITAL HELSINKI 2012.



Rahojen arvopuolella on peilikuvana sa-
manlainen kuvio kuin rahan tunnuspuolella.
Kuvan ympärillä on säteittäin kulkevia vii-
voja, joita leikkaavat aaltomaiset viivat. Ra-
hojen yläreunassa on arvomerkintänä joko
50 ≠ tai 5 ≠. Rahan oikeassa alareunassa on
kaarevasti teksti SUOMI FINLAND.

6 §
Nimellisarvoltaan 50 euron juhlarahat lyö-

dään erikoislyöntinä, jolloin rahoissa on pei-
likiiltoinen pohja ja mattapintainen kuvio.

7 §
Juhlarahojen tarkemmat yksityiskohdat il-

menevät Suomen Rahapaja Oy:n hallussa
olevista perusmalleista ja -työkaluista.

8 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2012.
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