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Jorma J. Imppola SeAMK 

25 penniä 1866 - uusi variantti löydetty, sekä tarkennus 1 mk 1866 87 helmen 

varianttiin. 

Syyskuun 2019 alussa sain yhteydenoton Tero Kontiokarilta, joka oli saanut Oulun numismaattisen 

kerhon huutokauppaan 9. marraskuuta 2019 myyntiin kohdenumerolla 52 rahan, jonka arvopuoli on 

aiemmin tuntematon variantti. Rahan vuosiluvun 1866 viimeinen numero 6 on aivan selvästi 

kaiverrettu numeron 5 päälle. Kyseisen kaltaiset variantit tunnetaan niin 1 pennin rahasta 1866, 10 

pennin rahasta 1866 kuin 1 ja 2 markan rahoista 1866.  

Tuohon aikaan oli miltei kaikissa rahapajoissa varsin tyypillistä käyttää jo tehdyt meistit nuukasti 

hyödyksi. Uusien meistien tekeminen oli hyvin työlästä, koska ne tehtiin käsityönä ja ne olivat 

yksittäiskappaleita. Varsinkin suurien lyöntimäärien ollessa kyseessä jouduttiin loppuun kuluneita 

tai rikkoutuneita meistejä uusimaan aika ajoin. Ja koska meistit eivät olleet valmistuksen 

käsityövaltaisuuden takia täysin identtisiä syntyi mitä mielenkiintoisimpia variantteja. Myös vuoden 

vaihduttua oli varsin tyypillistä käyttää vielä ehjiä edellisen vuoden meistejä hyödyksi 

kaivertamalla meistin vuosiluku vanhan päälle muuttuneen numeron osalta vastaamaan kuluvaa 

vuotta. 

Kuva 1. 25 penniä 1866/65 arvopuoli ja tunnuspuoli. Kuvat Tero Kontiokari, kuvien yhdistely ja 

muokkaus Jorma Imppola. 



 

Kuva 2. Osasuurennos vuosiluvun kahdesta viimeisestä numerosta numerosta 66. 

Havainnepiirroksessa näkyvät 5:n osat keltaisella värillä. Kuva Tero Kontiokari, kuvan muokkaus 

Jorma Imppola. 

 

Seuraavassa kuvassa 3 on vertailtu variantin 1866/65 vuosilukua normaaliin vuosilukuun 1866, 

osittaisen variantin 1866/65 vuosilukuun sekä vuosilukuun 1865. Tämä uusi variantti, jossa vanha 

numero 5 näkyy monin osin numeron 6 alla on hyvin harvinainen, en löytänyt mistään kuvaa 

vastaavasta. Variantti 1866/65, jossa vanha numero 5 vain kurkkaa numeron 6 alta noin kello 8:ssa 

on sen sijaan aika yleinen. 

 

 

Kuva 3. 25 penniä 1866/65 vuosiluvun vertailua. Havainnepiirroksessa näkyvät 5:n osat keltaisella 

värillä. Kuvien yhdistely ja muokkaus Jorma Imppola. 

 

Kuten jo alussa mainittiin, tunnetaan tämän kaltaisia variantteja muitakin. Luetteloissa esiintyy 

maininta 1 pennin variantista 1866/65, joka on varsin harvinainen.  

 

 



Kuva 4. 1 penni 1866 vuosiluvun viimeinen numero 6. Havainnepiirroksessa näkyvät 5:n osat 

keltaisella värillä. Kuvalähde: Ismo Parikka, Suomalaiset kolikkovariantit 1864-2001 sivu 26. 

Kuvien yhdistely ja muokkaus Jorma Imppola. 

 

10 pennin variantti 1866/65 taas on melko yleinen, ja sitä liikkuu aika ajoin keräilymarkkinoilla. 5 

pennin kuparirahasta tai 50 pennin hopearahasta vuodelta 1866 ei tunneta päällekaiverrusvarianttia. 

 

 

Kuva 5. 10 penniä 1866 vuosilukuvarianttien vertailua. Havainnepiirroksessa näkyvät 5:n osat 

keltaisella värillä. Kuvien yhdistely ja muokkaus Jorma Imppola. 

 

Myös 1 markan rahasta vuodelta 1866 tunnetaan variantteja, jotka voi hyvin luokitella 

päällekaiverruksiksi. Vanha numero 5 voi näkyä numeron 6 pullistumana noin kello 4-5, se voi 

näkyä pullistumana kello 4:stä kello 8:aan ja se voi näkyä pullistumana noin kello 8:ssa. Kyseiset 

pullistumat on havainnollistettu kuvassa 5. 



 

Kuva 6. 1 markka 1866/65 vuosiluvun viimeisen numeron 6 pullistumien vertailua. 

Havainnepiirroksessa näkyvät 5:n osat keltaisella värillä. Kuvien yhdistely ja muokkaus Jorma 

Imppola. 

 

Tavallisin 1866/65 variantti esiintyy 2 markan rahoissa. Oikeastaan on liki mahdotonta löytää 2 

markan rahaa vuodelta 1866, jossa viimeinen 6 olisi täysin ”puhdas”. 

 

 

Kuva 7. 2 markkaa 1866/65 vuosiluvun viimeisen numeron 6 vertailua. Ylempänä tavallinen 

variantti, jossa viimeisen numero 6: ”niskassa” kello 11:ssa näkyy numeron 5 vasen yläkulma. 

Alempana variantti, jonka viimeisen 6:n alta näkyy numeron 5 koko lippa ja alaosan kaari. 

Havainnepiirroksessa näkyvät 5:n osat keltaisella värillä. Kuvien yhdistely ja muokkaus Jorma 

Imppola. 

 

Eli kaiken kaikkiaan tarjoavat vuoden 1866 1, 10 ja 25 pennin sekä 1 ja 2 markan rahat varianttien 

keräilijöille mukavasti tutkittavaa ja kerättävää. 




