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Sotshin olympialaiset ovat monella tapaa poikkeukselliset. Koko projektin 

rakennuskustannukset infrastruktuureineen ovat olympialaisten historiassa 

ennätysmäiset, yhteensä noin 50 mrd. dollaria tai lähes 40 mrd. euroa (kuvio 

1). 

 

 

Lähde: The Sochi Olympic Games may boost the local economy but their 

impact on Russia’s national economy will be limited, EBRD, 5 February 

2014 (International Olympic Committee (IOC), Preliminary estimates of 

costs only for the 2014 Games) 

Sinänsä olympialaiset eivät ole kovin mittava rasite jo melko isoksi kasva-

neelle Venäjän taloudelle. Kokonaiskustannukset 6–7 vuoden aikana (tau-

lukko 1) ovat olleet noin 0,5 % ko. aikajakson BKT:stä, ja valtion olympialai-

siin ja infraan liittyvät menot noin 0,5 % valtiontalouden menoista. Koko-

naan toinen asia ovat tietysti kisoihin liittyvät politiikkavalinnat, ts. olisiko 

Sotshiin käytetyille valtion budjettimenoille ja yritysten investoinneille ollut 

muuta käyttöä. Moody’s (Special Comment: Sochi 2014 Winter Olympics: 



 

Uncertainty over Long-term legacy Overshadows Benefits, February 5, 2014) 

on arvioinut, että ennen tätä talviolympialaisissa on käytetty eniten rahaa 

varsinaisten urheilupaikkojen rakentamiseen Torinossa, noin neljä miljardia 

US-dollaria. Yleensä urheilupaikkojen rakentaminen on kuitenkin ollut vain 

pieni osa olympialaisten kustannuksia. 

 

 

Isoja infrarakentamisen kustannuksia on perusteltu sillä, että koko lailla 

kaikki rakennettiin alusta ja hankkeet laajenivat ajan myötä. Hankkeen krii-

tikot ovat nostaneet esiin etenkin noin 7 mrd. euroa maksaneen noin 50 ki-

lometrin mittaisen tie- ja rautatieyhteyden keskeiseltä alamaan kisapaikalta 

vuorille. Yritysten 25 mrd. euron satsauksesta yli 5 mrd. euroa on luototettu 

valtion kehitysrahoituslaitoksesta (VEB) sekä osa valtion pankeista. 

Kisojen jälkeen viranomaisten tavoitteena on luonnollisesti Sotshin kesä- ja 

talvimatkailun merkittävä kehittäminen ja kasvu. Erilaisia kansallisia ja kan-

sainvälisiä suurtapahtumia aiotaan järjestää uudistetussa Sotshissa (esimer-

kiksi Formula 1 -ajot, G8-huippukokous 2014, jalkapallon MM-kisaotteluja 

2018). Liiketaloudellisina hankkeina olympialaiset eivät ole juuri koskaan 

kannattavia, eikä niiden perustelu taloudellisilla argumenteilla olekaan ko-

vin helppoa. Silti halukkaita järjestäjiä näyttää maailmalta löytyvän. 

Aiheesta lisää: Sotshin olympialaisten kohonneet kustannukset rasittavat in-

vestoijia ja Venäjän kehityspankkia (BOFIT Viikkokatsaus 19.12.2013).

http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/seuranta-aineisto/Pages/vw201351_3.aspx
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/seuranta-aineisto/Pages/vw201351_3.aspx
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