
Viron 50 kruunun juhlaraha. ( Taivas ja maa ) 
 
Rahan julkaisu 3.12.2010. 
Viron viimeinen kruunu ja maailman ensimmäinen virallinen raha jossa on käytetty kiveä. 
 
50-kruunun hopeinen juhlaraha on omistettu Viron luonnolle. Kolikon sydämenä on pyöreä 
Haapsalun dolomiittiydin. Dolomiitti on yksi tunnetuimmista luonnon symboleista Virossa ja on 
Viron virallinen kansalliskivi vuodesta 1992. Juhlarahan kääntöpuolella on Viron vaakuna, teksti 
”Viron tasavalta” ja ”vuosi 2010”. Rahan nimellisarvo on 50 kruunua. Rahaan leimattu pitoisuus 
symboli Ag 999.9  joka on kaiverrettu kolikon reunaan. Hopeisen juhlarahan on suunnitellut 
professori Leonhard Lapin. Kolikko on puhdasta hopeaa (Ag 999.9) ja lyöntilaatu Proof. Paino 24,5 
grammaa ja halkaisija 38.61 millimetriä. Lyöntimäärä rajoitettu 20000 kpl. 
Juhlarahan valmistus: Suomen Rahapaja Oy ja kivityö Kiviseppä Ky  Lappeenranta, Ylämaa. 
 
 

 
 
 

50 krooni (Estonian nature) Bank of Estonia  

Metal Ag 999,9 

Stone Limestone 

Diameter 38,61 mm 

Weight 24,5 G 

Edge Smooth 

Quality Proof like 

Minted 2010 

Minting limit 20000 

Design Professor Leonhard Lapin 

  

 



 

Taivas ja maa 

Hopearahan tekee erityiseksi se, että siinä on Viron kansalliskivi - aito dolomiitti. Kolikon halkaisija 
38,61 mm ja paino 24,5 grammaa.  

Kolikon suunnittelija on professori Leonhard Lapin, joka myös vahvisti, että sen toteuttaminen oli 
erittäin poikkeuksellinen mahdollisuus. Suunnittelun kieli oli helppo - taivas ja maa. Ylempi pyöreä 
rengas on kiiltävä hopea ja alla on pyöreä dolomiitti. ”Kuten tiedämme – me pyrimme taivaaseen, 
kuitenkin ihminen lopettaa elämänsä maaperässä ja tätä maaperää symboloi dolomiitti”, sanoo 
Lapin.  

Jokainen kolikko on ainutlaatuinen, sillä dolomiitin rakenne ja sävy on erilainen jokaisessa 
kolikossa.  Koska kivi hengittää, se tekee aikanaan myös hopean väriä tummemmaksi ja patinoi 
sen, ”Kerrotaan, että tämä on maailman ensimmäinen kolikko, jossa on kivi sisällä” sanoo Lapin.  

 
 

 
 

Viron keskuspankki esittelee kolmesta kolikosta koostuvaa keräilykolikoiden sarjaa, joka on 
omistettu Viron kruunulle. Kuvassa: Professori Leonhard Lapin, pankinjohtaja Andres Lipstok,  
Presidentti Toomas Hendrik Ilves, Kärt Summatavet, Hannes Starkopf.  



 

 



 

Professori Leonhard Lapin 

 

Juhlarahojen luovutus Viron presidentti Toomas Hendrik Ilvekselle luovuttajana Viron 
keskuspankin johtaja Andres Lipstok. 



 

Presidentti Toomas Hendrik Ilves, pankinjohtaja Andres Lipstok ja presidentti Arnold Rüütel. 

 

 



 

Kuva: Jalokiviseppä Sisko Heinonen Kiviseppä Ky:stä, professori Leonhard Lapin ja 
tuotekehityspäällikkö Tuomas Pinomaa Suomen Rahapaja Oy:stä. 
Professori Lapin piirtää ja kertoo suunnittelemansa juhlarahan symboliikasta rahan tekijöille. 
Haapsalussa 7.7.2010 jolloin valittiin juhlarahassa käytettävä kivi- ja työtekniikka. 



 
 

Kuva: Ensi kosketus juhlarahaan, Viron viimeiseen kruunuun. Haapsalussa 7.7.2010. Tästä alkoi 
juhlarahan valmistus. Raha julkaistiin Tallinnassa 3.12.2010 
 



 
 

Kuva: Professori Leonhard Lapin kertoo mitä värisävyjä tulee käyttää juhlarahassa jalokiviseppä 
Sisko Heinoselle. Kiviaidassa Viron kansalliskiven dolomiitin eri värisävyjä. Tästä Haapsalun 
dolomiitista valmistettiin Viron juhlarahaan lopulta 20000 kpl kiviä jotka ovat ruskean ja harmaan eri 
sävyissä. 
 
 
 
 
 
Kuvat: Mika Maripuu (Postimees) lehti 


