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Teksti ja kuvat: Jorma J. Imppola 

 

Olympiarahat keräilykohteina. Osa 2: 1951 - 1964 

 

Olympiakisojen uusi alku tapahtui vuonna 1896, jolloin noin 1 500 vuoden tauon jälkeen 

ranskalainen pedagogi ja historioitsija paroni Pierre de Coubertin elvytti olympialaisen perinteen 

aikaansaamalla ensimmäiset uuden ajan olympialaiset kisat Ateenassa, jolloin kilpailtiin 43 lajissa. 

Nykyisin urheilulajeja on yli 400. Olympialaisten ohjelmaa laajennettiin vuonna 1924 Chamonix’n 

(Ranska) talviolympialaisilla. Olympialaisia järjestettiin jo antiikin ajoista tunnetun olympiadin eli 

neljän vuoden välein. 

Poiketen alkuperäisien olympialaisten kisojen perinteestä sodat eivät keskeytyneen modernien 

olympialaisten ajaksi. Ensimmäinen maailmansota aiheutti vuoden 1916 Berliinin olympiakisojen 

peruuttamisen. Vuoden 1940 olympiakisat piti alun perin pitää Tokiossa, mutta Japanin ja Kiinan 

välisen vuonna 1937 puhjenneen sodan takia Japani luopui vuonna 1938 niiden järjestämisestä ja 

pitopaikaksi valittiin Helsinki. Toisen maailmansodan sytyttyä oli myös Helsingin olympialaiset 

peruutettava. Myös vuoden 1944 Lontoon olympiakisat peruttiin toisen maailmansodan takia. 

Vuoden 1940 talviolympialaiset siirrettiin Sapporosta (Japani) vuonna 1938 St. Moritziin (Sveitsi) 

ja sieltä sveitsiläisten järjestelykomitean riitaisuuden takia keväällä 1939 Garmisch-

Partenkirchen:iin (Saksa) ja lopulta nekin peruttiin, kuten myös suunnitellut vuoden 1944 

talviolympialaiset Cortina d´Ampezzo:ssa, Italiassa toisen maailmansodan takia. 

 

Helsinki 1940 -kisavalmistelujen yhteydessä lyötettiin yksityisestä aloitteesta halkaisijaltaan 37 mm 

ja painoltaan 17 gramman painoisia Ilmari Sysimetsän suunnittelemia muistomitaleita, jota ehdittiin 

valmistaa 30.11.1939 mennessä pronssisina, hopeoituina ja kullattuina 2312 täysin valmista ja 1338 

puolivalmistetta kappaletta. Sotien jälkeen niitä myytiin SVUL:n Viipurin piirin hyväksi. 

 

Vuonna 1976 jäljellä olevista mitaleista muodostettiin kolmen mitalin sarjoja, jotka pakattiin 

edustavaan puurasiaan. Vuonna 1977 jäljellä olevat mitalit siirtyivät Apulehden omistukseen, joka 

edelleen luovutti mitalit myytäväksi olympiaurheilun hyväksi, erityisesti Suomen voimisteluliiton, 

Suomen Ampumahiihtoliiton ja Suomen Nyrkkeilyliiton olympiavalmennukseen. Tänä päivänä on 

kyseisen sarjan markkina-arvo luokkaa 400 – 500 €. 



 

Kuva 1. Helsinki 1940 muistomitalisarja kahdessa erityyppisessä pakkauksessa. 

 

Kun toisen maailmansodan palo oli laantunut ja tuhojen korjaus oli päässyt vauhtiin, jatkui 

olympiaperinne vuonna 1948 Lontoon kesäolympialaisilla ja Sankt Moritz:in (Sveitsi) 

talviolympialaisilla. 

 

Helsingin kesäolympialaiset 19. heinäkuuta – 3. elokuuta 1952 

Kun olympialaiset kesäkisat viimein saatiin järjestettäviksi Helsingissä vuonna 1952, oli se sodista 

toipuvalle Suomelle merkittävä kansallisen itsetunnon ja näytön paikka. Osana olympialaisiin 

liittyvää oheistoimintaa (muistoesineet, postimerkit jne jne) esitteli Suomi modernien 

olympiakisojen osana jo antiikin ajoilta tutuksi tulleen asian eli olympialaisten kunniaksi lyödyt 

muistorahat. 

Jo vuoden 1940 Helsingin olympialaisen kunniaksi oli ajateltu lyödä juhlaraha. Lokakuussa 1938 

esitti lehtori J. J. Huldén Suomen Numismaattisessa yhdistyksessä, että vuoden 1940 Tokiolta 

”saatuja” olympiakisoja tulisi juhlistaa erikoisrahalla. Esitys saikin vastakaikua ja keväällä 1939 

julkaisi valtiovarainministeriö yleisen suunnittelukilpailun rahan ulkoasusta.  



Kilpailuohjeiden mukaan kolikon etupuolella tuli olla kirjoitus "XII OLYMPIA HELSINKI 1940" 

ja takapuolella "SUOMI FINLAND". Huhtikuussa 1939 asetetun lain mukaan 50 markan 

olympiarahan paino on 23 grammaa, koostumus 90% hopeaa ja 10% kuparia. Suunnitelmien 

mukaan olympiarahaa oli tarkoitus lyödä vuosina 1939 ja 1940 johtuen todennäköisesti Rahapajan 

rajallisen tuotantokapasiteetin vuoksi. 

Vuoden 1940 olympiakisojen olympiarahan suunnittelukilpailuun osallistui kaikkiaan 74 ehdotusta, 

mutta niistä 22 hylättiin liian harrastelijamaisina. Voittajaksi valittiin kuvanveistäjä Aarre Aaltosen 

ja graafikko Matti Visannin hyvin pelkistetty yhteisteos nimeltä "Kalevan tammi". Toisen palkinnon 

sai kuvanveistäjä Felix Nylund. Sotien takia vuosien 1940 ja 1944 olympialaiset jäivät kokonaan 

pitämättä, joten suunniteltua rahaakaan ei koskaan lyöty ja laskettu liikkeelle.  (Lähde: Talvio, 

Tuukka: Suomen rahat. 3. laajennettu painos. Helsinki: Suomen Pankki, 2003) 

Kun Helsinki sai järjestettäväkseen XII olympialaiset kesäkisat vuonna 1952 päätetiin toteuttaa 

olympiaraha vuoden 1939 suunnittelukilpailun voittaneen Aaltosen ja Visannin ehdotuksen pohjalta. 

Rahapajan tuolloinen johtaja P. U. Helle teki olympiarahasta uuden esityksen. Kesäkuussa 1951 

annettiin uusi laki ja asetus, jonka mukaan 500 markan olympiarahan paino on 12 grammaa ja 

koostumus 50 % hopeaa ja 50 % kuparia. Inflaatio näkyi siis nimellisarvon 10-kertaistumisena ja 

hopeamärän vähenemisenä alle kolmanteen osaan vuoden 1939 raha-asetukseen verrattuna. Tässä 

on havaittavissa mielenkiintoinen epäsuhta: elinkustannusindeksin mukaan kustannustaso oli noin 

10-kertaistunut vuosien 1940 – 1950 välillä, mutta olympiarahanmarkan hopea-arvo oli 

huonontunut suunnilleen samana ajanjaksona alle 1/30 osaan. 

 

Rahan lyöminen aloitettiin jo vuonna 1951, jolloin rahaa lyötiin 18 500 kappaletta. Rahanlyöntiä 

jatkettiin varsinaisena olympiavuonna 1952, jolloin rahaa lyötiin 586 500 kappaletta. Raha ei aluksi 

saanut kovinkaan suurta suosiota maksuvälineenä (johtuen ehkä pelkistetystä ulkonäöstään ja 

suhteellisen korkeasta nimellisarvostaan – vuoden 1952 500 markka vastaa nykyrahassa liki 16 

euroa!), ja niitä palautuikin takaisin Suomen Pankkiin, joka lähetti niitä noin 26 000 kpl takaisin 

rahapajalle sulatettaviksi ja käytettäviksi ilmeisesti raaka-aineena vuonna 1956 liikkeelle laskettujen 

100 ja 200 markan hopeisten käyttörahojen valmistuksessa. 



 

Kuva 2. 200 markkaa 1951. 

 

Kuva 3. 500 markkaa 1952. 

Ajan oloon rahasta tuli kuitenkin keräilijöiden suosikki niin Suomessa kuin ulkomailla, ja erityisesti 

vuoden 1951 rahat nousivat arvossaan. Jopa tavallinen vuoden 1952 olympiaraha talletettiin 

mieluummin piirongin laatikkoon kuluttamisen sijaan, ja tämän vuoksi ei vuoden 1952 olympiaraha 

ole juuri koskaan ollut mitenkään erityisen arvokas. 

 

Kuten meille numismaatikoille on tullut erityisesti viime aikoina epämiellyttävän tutuksi, saa 

rahojen arvonnousu myös väärentäjät liikkeelle. Ja näin kävi myös olympiarahojemme tapauksessa 

1970-luvun alkupuolella. Näistä väärennöksistä lisää Numismaatikko –lehdessä 1/2007 julkaistussa 

artikkelissa. Kuitenkin näiden keräilijöiden huijaamiseksi valmistettujen harvinaisuus ja 

kiinnostavuus on saanut aikaan sen, että niiden arvo on noussut keräilymarkkinoilla valtavasti aitoja 

korkeammaksi. 

 



Kuva 4. Kuvavertailu aidon ja väärän olympiarahan reunakirjoituksesta. 

 

Lisäksi vuoden 1952 aidosta rahasta tunnetaan variantti, jonka arvopuolen oikeanpuoleisen 

laakeriseppeleen alimman ja toiseksi alimman laakerinlehtinipun välissä on ylimääräinen ”risu”. 

Kuva 5. Kuvavertailu vuoden 1952 olympiarahan normaalista ja ”risu” -variantista. 

 

Helsingin olympialaisten muistoksi lyötiin vuonna 2002 10 € hopeinen juhlaraha, jota valmistettiin 

normaalilyöntinä 34 800 kappaletta ja proof-lyöntinä 10 000 kappaletta. 

 

Kuva 6. Helsingin olympialaisten 50-vuotismuistoraha 10 € 2002 normaalilyönti (vasemmalla) ja 

proof-lyönti (oikealla) 

Tästä 10 euron hopearahasta, jonka halkaisija on 38,6 mm, paino 27,4 grammaa ja koostumus Ag 

925 o/oo Cu 75 o/oo, ei tullut mitään harvinaisuutta, vaan sitä on myyty viime vuosina vain hieman 

nimellisarvoa korkeammilla hinnoilla. 



Kauko Räsänen suunnitteli Helsingin vuoden 1952 kesäolympialaisten virallisen pronssisen art 

deco –tyylisen muistomitalin, jota valmistettiin Helsingin olympiakisojen organisointikomitean 

tilauksesta vuosina 1951 – 1952 Suomen Kultasepät Oy:n toimesta. Mitalin halkaisija on 54 mm ja 

sen paksuus on noin 4 mm ja paino 77 grammaa. Virallisen tiedon mukaan mitaleita valmistettiin 

14 000 kappaletta, mutta Suomen Kultasepät Oy:n mukaan mitaleita valmistettiin 16 000 

kappaletta. Mitalit oli pakattu vaaleansinisiin olympiarenkailla koristeltuun kartonkikoteloon. 

Kuva 7. Helsingin olympialaisten 1952 muistomitali alkuperäiskoteloineen. 

Tämä muisto / osanottajamitali on varsin suuresta painosmäärästään huolimatta tänä päivänä varsin 

haluttu keräilymarkkinoilla. Suomesta mitalin voi saada 50 – 70 € hintaan, mutta maailmalla ovat 

noteeraukset liki kaksinkertaisia. 

Yhteenveto Helsingin XV olympiakisojen olympiarahoista ja-mitaleista: 

Raha / Mitali Painos Markkina-arvo 
  normaalikuntoisena 
Helsinki 1940 mitalisetti ? 400 – 500 € 
500 markkaa 1951 18 500 160 – 200 € 
500 markkaa 1951 väärennös 98? 2 500 € 
500 markkaa 1952 586 500 10 € 
500 markkaa 1952 risu ? 80 € 
500 markkaa 1952 väärennös ? 1 000 € 
Helsinki 1952 muistomitali 14 – 16 000 50 – 150 € 
10 € 2002 1952 - 2002 BU 34 800 10 € 
10 € 2002 1952 - 2002 PROOF 10 000 12 € 

Innsbruckin talviolympialaiset Itävallassa 29. tammikuuta – 9. helmikuuta 1964 

Kului peräti 3 olympiadia, ennen kuin seuraavia olympiakisoja kunnioitettiin juhlarahalla. 

Perinnettä jatkoi tuolloin Itävalta lyöttämällä Innsbruckin talviolympiakisojen kunniaksi 50 

schillingin hopearahan. Rahan paino oli 20,0 grammaa, sen halkaisija oli 33,5 mm, hopeapitoisuus 

900/1000 ja sitä lyötiin sekä normaalilyöntinä että peilipintaisena eli proof-lyöntinä. 



Normaalilyöntisenä rahoja valmistettiin luettelotietojen mukaan 2 832 050 kappaletta ja proof-

lyöntisenä 67 950 kappaletta. Tämä olympiaraha on saanut Suomessa lempinimen Kankkonen, 

koska kuulu mäkihyppääjämme Veikko Kankkonen voitti näissä talviolympialaisissa normaalimäen 

olympiakultaa. 

 
Kuva 8. Itävalta 50 schilling 1964, normaalilyönti vasemmalla ja proof-lyönti oikealla. 

 

Luetteloiden ilmoittama proof-laatuisten rahojen lyöntimäärä ei ole täysin yhtenevä samoissa 

luetteloissa ilmoitettuihin proof-laatuisten vuosilajitelmien, jotka sisältävät myös 50 schillingin 

olympiarahan, lyöntimäärien kanssa. Esimerkiksi Krause Publications:n julkaisemassa 2010 

Standard Catalog of World Coins 1901 – 2000 luettelossa ilmoitetaan 50 schilling 1964 (KM#2896) 

proof-lyönnin kokonaismääräksi mainittu 67 950 kappaletta, mutta proof-vuosilajitelman KM#PS2 

ilmoitettu määrä on 69 731 kappaletta ja proof-vuosilajitelman KM#PS3 määrä on 2 700 kappaletta 

– ja ne molemmat sisältävät 50 schillingin olympiarahan proof-lyönnin. 

 

Mainittu vuoden 1964 PROOF-rahasarja sisältää myös 25 schillingin juhlarahan sekä käyttörahat 

(2, 5, 10 ja 50 groschen sekä 1, 5 ja 10 schilling). Tuohon 25 schillingin Franz Grillparzer -

juhlarahaan (KM#2895.1 ja KM#2895.2) liittyy sarjoihin liittyvä mielenkiintoinen virhe. 

Grillparzer -rahasta tehtiin väärällä eli vanhalla 9-kilpisellä arvopuolen meistillä pieni 3 660 

kappaleen erä proof-lyöntisiä rahoja. Tämän virherahan sisältämää proof-rahasarjaa KM#PS3 

valmistettiin luetteloiden mukaan 2 700 kappaletta.  

Kuva 9. Vuoden 1964 proof-laatuinen 25 schillingin Franz Grillparzer -juhlaraha. Vasemmalla 

virheellinen 9-kilpinen arvopuoli, oikealla oikea 10-kilpinen arvopuoli. 



 

Myös tähän rahaan liittyy luetteloristiriita: Normaalia proof-lyöntistä 25 schillingin rahaa vuodelta 

1964 (KM#2895.1) on luettelotietojen mukaan lyöty 36 000 kpl, mutta sen sisältävää proof-

rahasarjaa KM#PS2 on valmistettu mainitut 69 731 kpl. Erotusta syntyy huikeat 33 731 kappaletta. 

Ja aina vain sakenee: 2 groschenin rahaa on lyöty vuonna 1964 luetteloiden mukaan proof-

laatuisena 173 000 kappaletta, mutta 10 schillingin rahaa vain 27 000 kappaletta. Muiden 

käyttörahojen proof-lyöntimääristä ei ole tietoja. Lisäksi vuonna 1964 tehtiin proof-vuosilajitelmia 

(KM#PS4) ilman 25 ja 50 schillingin juhlarahoja tuntematon määrä.  

 

Ainoa selitys tälle sekamelskalle on se, että luetteloissa mainitut proof-rahasarjojen lyöntimäärät 

eivät ole mukana ilmoitetuissa rahakohtaisissa lyöntimäärätiedoissa, jotka lienevät siis yksittäin 

myytyjen proof-rahojen lyöntimääriä. Kuitenkin on ilmeistä, että vain normaalilyönti olisi ollut 

yleisessä jakelussa nimellisarvostaan, ja proof-lyönti olisi ollut saatavilla aluksi vain yksittäin ja 

myöhemmin myös vuosilajitelmissa – tavanomaiseen lisähintaan. Tätä teoriaa tukee se, että suurin 

osa yksittäin markkinoilla olevista proof-laatuisista 50 schillingin olympiarahoista ovat enemmän 

tai vähemmän kolhiintuneita ja/tai maarmuuntuneita – kuten kuvasta 8 myös näkee. 

 

Kuva 10. Kuvakooste kolmesta erilaisesta proof-setistä. Vasemmanpuoleisimpana setti, jota pidän 

alkuperäisenä. Keskellä setti, jonka ostin USA:sta ja joka sisälsi 25 schillingin rahan 9-kilpisenä ja 

oikean puolimmaisena näyttävä setti, joka kuitenkin lienee epävirallista valmistetta. Muunkinlaisia 

epävirallisia settejä on olemassa.  

 



Innsbruckin talviolympialaisten kunniaksi lyötiin Wienin rahapajassa myös virallisia Ferdinand 

Welz:in suunnittelemia kultaisia muistomitaleita. Näitä mitaleita tunnetaan ainakin seuraavan 

kokoisina: Ø 20 mm 3,5 g, Ø 26 mm 10,65g, Ø 30 mm 17,5 g, Ø 50 mm 105,0 g ja suurimpana Ø 

61 mm 175,3 g. 

 

Kuva 11. Innsbruckin talviolympialaisten 175,3 grammainen kultamitali. Lähde: 

https://www.numisbids.com/sales/hosted/fruehwald/e127/image00397.jpg 

Lisäksi on olemassa Tirolia juhlistava setti, joissa on sekö 50 schillingin olympiajuhlaraha proof-

laatuisena, 10,65 g kultamitali ja 50 schillingin hopearaha vuodelta 1963. 

Kuva 12. Vuoden 1964 Tirol-setti. 



Yhteenveto Innsbruckin IX talviolympiakisojen olympiarahoista (proof-rahojen ja -settien määrät 

epäloogisia) ja kultamitaleista: 

Raha / Mitali Painos Markkina-arvo 
  normaalikuntoisena 
50 schilling 1964 normaalilyönti 2 832 050 10 € 
50 schilling 1964 proof-lyönti 67 950 15 – 20 € 
Proof-setti 1964, 10-kilpinen 25 sch 69 731 25 – 30 € 
Proof-setti 1964, 9-kilpinen 25 sch 2 700 200 – 300 € 
Kultamitali, 3,5 grammaa 20 mm ? 100 – 120 € 
Kultamitali 10,65 grammaa 26 mm ? 310 – 350 € 
Kultamitali, 17,5 grammaa 30 mm ? 520 – 550 € 
Kultamitali 105,0 grammaa 50 mm ? noin 3 200 € 
Kultamitali 175,3 grammaa 61 mm ? noin 5 300 € 
 

Tokion kesäolympialaiset Japanissa 10. - 24. lokakuuta 1964 

 

24 vuotta alkuperäistä suunnitelmaa myöhemmin oli Tokion vuoro järjestää olympialaiset vuonna 

1964. Japanille tämä oli luonnollisesti suuren kansallisen ylpeyden aihe; hävityn sodan tomu oli 

laskeutunut, tuhot oli korjattu ja uusi, vauras Japani pani parastaan. Sittemmin käsitteeksi 

muodostunut Tōkaidō Shinkansen-suurnopeusjuna otettiin käyttöön 1. lokakuuta 1964, kun linja 

Tokion ja Osakan välillä avattiin. 

 

Japani päätti myös laskea liikkeelle 100 ja 1 000 yenin hopeiset olympiarahat. 100 yenin raha oli 

painoltaan ja pitoisuudeltaan identtinen käytössä olleen 100 yenin käyttörahan kanssa, eli sen paino 

on 4,8 grammaa ja hopeapitoisuus 600 o/oo. Painokseksi tuli 80 000 000 kpl, mikä vastasi suurin 

piirtein normaalia 100 yenin käyttörahan lyöntiä (hopeisten 100 yenin rahojen painokset vaihtelivat 

10 ja 110 miljoonan kappaleen välillä). Vuonna 1964 lyötiin myös normaalia 100 yenin käyttörahaa 

10 000 000 kpl. 

 

Kuva 13. Japanin 100 yenin käyttöraha (vasemmalla) ja Tokion olympialaisten juhlaraha (oikealla) 

vuodelta 1964 eli japanilaisen ajanlaskun mukaan vuodelta Shōwa 39. 



Japanin hopeisista 100 yenin käyttörahoista on vuoden 1964 (Shōwa 39) kaikkein pienipainoksisin 

10 miljoonan painoksellaan, muttei todellakaan mikään harvinaisuus. Myöskään ei olympiaversio 

80 miljoonan painoksellaan ole juurikaan sisältämäänsä hopeaa arvokkaampi. 

 

100 yenin käyttöjuhlarahan lisäksi Japanissa päätettiin lyödä 1 000 yenin hopeinen juhlaraha. Rahan 

paino on 20,0 grammaa ja se on tehty 925 o/oo hopeasta. Rahassa oli siis merkittävästi vähemmän 

hopeaa kuin 10 kappaleessa 100 yenin hopearahoja, eli se tehtiin selkeästi juhlarahaksi. Rahan 

nimellisarvo on kuitenkin varsin korkea, ja sen arvo inflaation huomioiden on nykyrahassa noin 4 

500 JPY eli vajaat 40 euroa. Rahaa lyötiin peräti 10 000 000 kappaletta, ja se on nykyisin varsin 

yleinen. 

Kuva 14. Japanin 1 000 yenin juhlaraha Tokion olympialaisten juhlaraha vuodelta 1964 eli 

japanilaisen ajanlaskun mukaan vuodelta Shōwa 39. 

 

Kummastakaan Tokion olympialaisten juhlarahasta ei tehty kuin normaalilyöntiset versiot. Rahoja 

on ollut kaupan mitä erilaisimmissa pakkauksissa, mutta ne lienevät yksityistä valmistetta. Näiden 

kahden olympiajuhlarahan lisäksi lyötiin Japanissa virallinen olympialaisten varainkeruukomitean  

valtuuttama ja Yusaku Kamekuran suunnittelema olympialaisten juhlamitalisarja, johon kuuluu 

pronssinen, hopeinen ja kultainen mitali. Mitaleita myytiin yleisölle niin yksittäin koteloissa kuin 

kuvan 15 kokoelmakoteloissa. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kuva 15. Tokion vuoden 1964 olympiakisojen varainkeruukomitean lyötättämät muistomitalit. 

 

Kultaisen mitalin halkaisija on 23 mm, paino on 7,2 grammaa ja se on 750 o/oo kultaa. Hopeisen 

mitalin halkaisija on 30 mm, paino on 18,6 grammaa ja se on 925 o/oo hopeaa. Pronssisen mitalin 

halkaisija on noin 30 mm. Myöskin italialainen Milanossa toimiva Numismatica Italiana löi 

virallisina olympiamuistomitaleina niin hopeisia kuin kultaisia mitaleita Tokion 1964 

olympiakisojen kunniaksi. 900 o/oo (myös pitoisuus 917 o/oo on mainittu) kultaisia mitaleita 

tunnetaan 3,5 ja 7 gramman painoisina ja hopeisia mitaleita tunnetaan 30 gramman painoisina 

lyötynä puhtaaseen 1000 o/oo hopeaan. Kultamitaleissa on joko etupuolella olympiarenkaiden alla 

tai takapuolella valmistaja- ja pitoisuusleimat, hopeamitalissa on pitoisuusleima 1000 

olympiarenkaidentekstin TOKYO 1964 alla. 

 

 



 
 

Kuva 16. Numismatica Italiana:n valmistamia Tokion olympialaisten 1964 kulta- ja hopeamitaleita. 

 

Näillä japanilaisilla tai italialaisilla Tokyo 1964 kulta- ja hopeamitaleilla ei ole juurikaan niiden 

metalliarvoa suurempaa keräilyarvoa. 

 

Yhteenveto Tokion XVIII olympiakisojen olympiarahoista ja mitaleista: 

Raha / Mitali Painos Markkina-arvo 
  normaalikuntoisena 
100 yen 1964 80 000 000 3-5 € 
1 000 yen 1964 10 000 000 20 € 
Kultamitali, japanilainen ? 180 - 200 € 
Hopeamitali, japanilainen ? 20 - 40 € 
Pronssimitali, japanilainen ? 10 € 
Kultamitali, italialainen 3,5 g ? 100 - 120 € 
Kultamitali, italialainen 7,0 g ? 200 - 250 € 
Hopeamitali, italialainen ? 20 - 40 € 
 
 


