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◼ Ruotsalaisen navetan 
sortanut Erwin-myrsky 
aiheutti Euroopassa 4,7 
miljardin euron vahingot 
tammikuussa 2005.



Viime vuosi oli historian tuhoisin, paljastaa 
vakuutusalan raportti. Ilmastonmuutos lisää 

katastrofeja, mutta myös lakimiehet ovat 
uhka ihmiskunnalle.

 H
elsingin kauppatorilla 
suojaudutaan parhail-
laan lintuinfl uenssalta 
katosten avulla. Runsas 
vuosi sitten sinne kerät-
tiin paperipaaleja myrs-
kyn nostattamaa tulvaa 
vastaan. Pieniä ja mel-

kein naurettavia tapauksia – onneksi – 
mutta molemmat ovat merkkejä siitä, 
että maapallo elää nykyhistoriansa vaa-
rallisinta aikaa.

Rahalla mitattuna vuoden 2005 luonnon-
tuhot tulivat ihmiskunnalle selvästi kal-
liimmiksi kuin koskaan ennen. Vahingot 
nousivat yhteensä noin 188 miljardiin eu-
roon. Edes vuoden 2004 lopussa iskeneen, 
yli 200 000 ihmistä surmanneen tsunamin 
ei lasketa aiheuttaneen yhtä paljon aineel-
lisia vahinkoja, koska katastrofi  iski Aasian 
köyhille ja alivakuutetuille rannikoille.

Ylivoimaisesti kallein rytäkkä oli New Or-
leansin seudulle iskenyt hirmumyrsky Kat-
rina. Se yksinään aiheutti vakuutusyhtiöil-
le yhtä suuren laskun kuin koko edellisen 
vuoden korvaukset yhteensä, 37 miljardia 
euroa, ja vakuuttamattomat tuhot arvioi-
daan 65 miljardiksi. Katrina oli ainoa ka-
tastrofi , joka viime vuonna sijoittui viiden 
pahimman joukkoon sekä rahalla että ih-
mishengillä mitattuna.

Vuoden 2005 kymmenen tuhoisimman 
tapauksen listalle pääsi myös kaksi muuta 
Meksikonlahden hirmumyrskyä, Wilma ja 
Rita. Kaikki kolme sattuivat kolmen kuu-
kauden sisällä, elo-lokakuussa.

Neljäntenä myrskyjen listalla oli Erwin, 
joka heti vuoden alussa pyyhälsi Pohjois-
Englannista Venäjälle Pohjanmeren ja 
Itämeren poikki. Se aiheutti tuhoja muun 
muassa Tanskassa ja Ruotsissa, ja sivusi 
myös Suomen etelärannikkoa.

Teksti Jukka Ukkola
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Kuukausista julmin oli elokuu, jolloin 
paitsi Katrina iski Yhdysvalloissa, myös tul-
vat koettelivat Keski-Eurooppaa ja Intiaa.

Tulevaisuudessa elämänmenoamme uh-
kaavat edelleen luonnontuhot, jotka aina-
kin osittain liittyvät ilmaston lämpenemi-
seen. Lisäksi saattavat väijyä monet muut 
vaarat, lintuinfl uenssasta sähkömagneet-
tisiin myrskyihin ja terroristeista lakimie-
hiin, todetaan maailman riskianalyysissä. 
Raportti julkaistiin äskettäin Maailman ta-
lousfoorumin kokouksessa Davosissa. Sen 
on laatinut riskienhallinta- ja vakuutus-
meklariyhtiö Marsh & McLennan yhdessä 
Pennsylvanian yliopiston, Merill Lynchin, 
Swiss Re -jälleenvakuutusyhtiön ja talous-
foorumin kanssa.

Onnettomuus ei tule yksin
Vielä 1970-luvulla luonnontuhojen kor-
vauksiin kului vain 2,4 miljardia euroa 

vuodessa, mutta 1987–2003 keskimäärin 
13 miljardia vuodessa. Toissa vuonna sum-
ma nousi 36 miljardiin ja viime vuonna pe-
räti 63 miljardiin euroon.

Luonnonmullistuksista on koitunut 
enemmän korvattavaa kuin ihmisen teko-
sista tai teknisistä onnettomuuksista joka 
vuosi vuodesta 1990 lähtien – lukuun ot-
tamatta vuotta 2001. Silloin syyskuun 11. 
päivän terrori-isku aiheutti suurimmat tap-
piot, 17 miljardia euroa.

»Osittain korvaussummien huima nousu 
johtuu tietysti siitä, että vakuutussummat 
ovat nousseet, mutta osittain myös siitä, et-
tä luonnontuhojen määrä on lisääntynyt ja 
laatu pahentunut», sanoo Marsh & McLen-
nanin suomalaisen tytäryhtiön Marsh Oy:n 
toimitusjohtaja O. P. Puikkonen.

Vahinkoja pahentaa, että onnettomuus 
käynnistää helposti ketjun taloudellisia va-
hinkoja. Esimerkiksi Katrina-myrsky nosti 

öljyn hintaa. Myrsky vähensi Yhdysvaltain 
öljyntuotantoa samaan aikaan kun dollari 
oli heikko, muissa öljyntuottajamaissa mu-
hi kriisejä ja Aasia tarvitsi paljon öljyä.

Myös esimerkiksi lintuinfl uenssa voi hei-
jastua koko kansantalouteen, jos se alkaa 
levitä ihmisestä toiseen.

Riskiraportissa arvioidaan, että ilmas-
tonmuutoksen haitat saattavat jatkua ja pa-
hentua. Muutoksen olemassaolosta ollaan 
nykyisin yhä laajemmin yhtä mieltä, joskin 
näkemykset sen vaikutuksista poikkeavat. 
Joka tapauksessa vakuutus- ja riskinhallin-
tayhtiöt joutuvat ottamaan laskelmissaan 
huomioon sen, että ilmaston lämpenemi-
nen mahdollisesti aiheuttaa jatkossakin tu-
hoisia myrskyjä ja tulvia.

»Vasta viime vuosien suuret luonnon-
katastrofi t ovat saaneet ihmiset – ehkä 
Yhdysvalloissakin – ymmärtämään, että 
ilmastonmuutos on yksi merkittävimmis-

◼ Rita-hurrikaani teki 12 miljardin 
euron tuhot syyskuussa 2005. Tulva 
valtasi muun muassa Delcambren 
Louisianassa Yhdysvalloissa.
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tä maailmaa uhkaavista riskeistä», sanoo 
Puikkonen.

Kashmirin maanjäristys puolestaan 
osoitti, kuinka kyvytön maailma on vas-
taamaan kunnolla suuriin humanitaari-
siin kriiseihin. Niitä voi sattua missä päin 
maailmaa tahansa.

Tulevien vuosien riskit kartoitettu
Tulevaisuuden uhkia on raportissa luoki-
teltu monella tavalla. Osa niistä on »otsik-
koriskejä», joita osataan jo nyt seurata ja 
uutisoida tarkasti. Vuoden 2006 alkupuo-
len huomiota herättävimmäksi maailman-
laajuiseksi riskiksi raportti nimeää lintuin-
fl uenssan.

Melkein unohdettuihin katastrofeihin 
sen sijaan kuuluvat kehitysmaita – erityi-
sesti Saharan eteläpuolista Afrikkaa – jat-
kuvasti koettelevat sairaudet, kuten aids, 
tuberkuloosi ja malaria. Ne tappavat vuo-

sittain miljoonia ihmisiä, mutta nousevat 
harvoin otsikoihin, elleivät ala levitä kehit-
tyneisiin maihin.

Terroristijärjestöjen kyky toimia maail-
manlaajuisesti ja järjestäytyneesti on vä-
hentynyt, mutta paikallisten terrori-iskujen 
vaara jatkuu suurena. Uhkaa lisää mahdol-
lisuus, että terroristit voivat ryhtyä käyttä-
mään kemiallisia, biologisia tai ydinaseita, 
tai valitsevat kohteikseen kriittisiä raken-
teita, kuten liikenneverkkoja, tietojärjestel-
miä tai vesi- ja sähkölaitoksia.

Ilmastonmuutos kuuluu pitkäaikaisris-
keihin, joiden vaikutukset näkyvät vasta 
vuosien mittaan. 

Tilannetta seurataan, ja se on muka-
na poliittisessa keskustelussa, muttei yh-
tä näkyvästi kuin dramaattiset äkilliset ta-
pahtumat.

Talous varokoon juristeja
Oman luokkansa muodostavat riskit, joi-
den kehittyminen on vielä epävarmaa, ja 
joita suuri yleisö ei välttämättä tiedosta. 
Tällainen mahdollinen riski ovat esimer-
kiksi sähkömagneettiset kentät, joita jat-
kuvasti lisääntyvät koneet ja laitteet syn-
nyttävät. Jos kävisi ilmi, että esimerkiksi 
kännyköiden ja muiden pienlaitteiden syn-
nyttämät pienet sähkömagneettiset kentät 
aiheuttavat laajoja haittoja terveydelle, siitä 
seuraisi valtavia yhteiskunnallisia ja talou-

dellisia seurauksia, raportissa huomaute-
taan. Tämä on helppo uskoa erityisesti No-
kian kännykkätuotannosta riippuvaisessa 
Suomessa.

Ajan mittaan kriittiseksi uhaksi saattaa 
muodostua myös avaruussää. Avaruusmyrs-
kyt saattavat aiheuttaa maapallon pinnalla 
sitä enemmän häiriöitä mitä riippuvaisem-
pia olemme sähköisistä laitteista. Vaarassa 
ovat muun muassa energian jakelu, sähköi-
nen viestintä, satelliitit, avaruuslennot, na-
vigointilaitteet, puolustusjärjestelmät, teol-
lisuuden tuotanto ja kuljetukset.

Avaruusmyrskyt syntyvät Auringon pin-
nan kaasupurkauksista, joita sattuu eniten 
auringonpilkkujen ollessa runsaimmillaan, 
keskimäärin 11 vuoden välein. Tunnetuim-
pia avaruusmyrskyjen seu rauksia ovat ol-
leet Kanadan sähkökatkokset 1989 sekä 
tietoliikennejätti AT&T:n satelliitti Telsta-
rin vaurioituminen 1997. Viimeksi aurin-
gonpilkkumaksimi oli vuonna 2000, mutta 
viime vuosinakin Auringossa on ilmennyt 
poikkeuksellisen voimakkaita purkauk-
sia.

Taloudellisista riskeistä suurimpina ra-
portissa pidetään öljyn hinnannousun 
ohella dollarin arvon rajua laskua sekä pi-
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Vakuutusyhtiöt joutuvat jo ottamaan 
ilmastonmuutoksen riskit huomioon.

◼ Indonesialaisen Niasin saaren 
maanjäristyksessä maaliskuussa 
kuoli yli tuhat.
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ratismia, joka vähentää aitojen tuotteiden 
myyntiä ja tärvelee niiden mainetta.

Ihmiskunnan uhkaajien listalle ovat 
päässeet myös lakimiehet – eivät tosin am-
mattinimikkeellään, vaan »amerikkalais-
tyyppisen vastuukäytännön» yleistymise-
nä. Amerikkalaisella vastuukäytännöllä 
tarkoitetaan suunnilleen sitä, mitä yleis-
kielessä nimitetään lakimiesyhteiskunnak-
si: melkein mistä tahansa saatetaan nostaa 
oikeusjuttu ja vaatia korvauksia. Yritykset 
joutuvat ottamaan kalliita vakuutuksia esi-
merkiksi joukkokanteiden varalta. Tiukka 
vastuukäytäntö saattaa myös pelottaa niin 
paljon, että yritys jää perustamatta.

HIV ja tuberkuloosi suurin riski
Raportissa maailman riskien todennäköi-
syys ja vakavuus on arvioitu neliportaisilla 
asteikoilla: nelonen merkitsee vakavimpia 
ja todennäköisimpiä uhkia.

Todennäköisyyksien alin luokka merkit-
see alle yhden prosentin mahdollisuutta, 
ylin yli 20 prosentin. Vakavuusasteeltaan 
alinkin luokka merkitsee keskikokoisen 
hirmumyrskyn tasoa, 10–50 miljardin dol-
larin korvauksia ja alle sataa kuolonuh-
ria. Pahimmassa päässä korvaukset voivat 
nousta yli tuhanteen miljardiin dollariin, 
maailmantalous notkahtaa 1,5 prosenttia 
ja ihmisiä kuolla yli miljoona.

Näin lajiteltuna maailman pahimman 
riskin muodostavat kehitysmaiden sairau-
det (HIV ja tuberkuloosi), jotka ovat sekä 
todennäköisiä että tuhoisia (4-luokka). Uu-
sia tartuntoja odotetaan vuodessa viisi mil-
joonaa.

Öljyn hinnannousua 80 dollariin pide-
tään myös hyvin todennäköisenä (4), mut-
ta vakavuudeltaan hieman lievempänä (3). 
Epätodennäköisempi hinnannousu sataan 
dollariin pudottaisi maailman bruttokan-
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Pahin kuviteltavissa oleva mullistus 
olisi suuri maanjäristys Tokiossa.

◼ Kashmirin maanjäristys elokuussa 
2005 surmasi 87 000 ihmistä. Pakis-
tanilainen Nishaza Abbasi, 10, oli 
yksi kotinsa menettäneistä.

◼ Samoihin aikoihin Keski-Eurooppa 
tulvi, ja muun muassa sveitsiläisen 
Brienzin kadut muuttuivat mutavelliksi.
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santuotteen arvoa 2,5 prosenttia eli tuhat 
miljardia dollaria.

Entisen tapaisten terrori-iskujen jatku-
mista pidetään jokseenkin varmana (4), 
muttei maailmanlaajuisesti kovin vakava-
na (1).

Vakavimpiin, 4-luokan kriiseihin kuulu-
vat myös Afrikassa riehuvien tautien leviä-
minen Saharan pohjoispuolelle, mutta se ei 
ole kovin todennäköistä (2). Yhtä vakavaa ja 
yhtä epätodennäköistä on lintuinfl uenssan 
ryöstäytyminen pandemiaksi. Pahimmassa 
tapauksessa kuitenkin H5N1-viruksesta il-
maantuisi useita muunnoksia, mikä tekisi 
hoidon entistäkin vaikeammaksi.

Pahimmat mahdolliset
Kussakin riskityypissä on arvioitu myös pa-
hin mahdollinen vaihtoehto. Esimerkiksi 
luonnonmullistuksista pahin olisi suu-
ri maanjäristys Tokiossa. Vahingot olisi-
vat valtavat (4) ja kuolonuhreja vähintään 
kymmeniä tuhansia, mutta onneksi tällai-
nen katastrofi  on varsin epätodennäköinen 
(1). Kalifornian pelättyä maanjäristystä pi-
detään yhtä epätodennäköisenä ja vaiku-
tuksiltaan selvästi lievempänä (2).

Geopoliittisiin riskeihin kuuluvat odote-
tusti Iranin ydinpuuhailut, jotka pahimmil-
laan voivat johtaa ajan mittaan aggressiivi-
seen ydinaseiden käyttöön (todennäköisyys 
2). Euroopan pahimman vaihtoehdon mal-
lissa maanosaamme koettelevat tulevaisuu-
dessa poliittiset ja taloudelliset kansannou-
sut – vieläpä melko todennäköisesti (3).

Pahin kuviteltavissa oleva terroriteko oli-
si hyökkäys ei-perinteisin asein johonkin 
suurkaupunkiin. Sellaisen todennäköisyy-
deksi arvioidaan alle 10 prosenttia.

Tiedonvälityksen riskimalliksi raporttiin 
on kuviteltu vuonna 2017 sattuva sähkö-
magneettisten pulssien avulla tehty hyök-
käys langattomiin tietoverkkoihin yhtä ai-
kaa Tokiossa, New Yorkissa ja Lontoossa. 
Tällainen terroriteko ei ole kovin todennä-
köinen, mutta siitä seurasi vakava, viikon 
mittainen tiedonkäsittelykatkos koko yh-
teiskunnassa.

Yritysten kannattaa varautua
Toimitusjohtaja O. P. Puikkosen mieles-
tä myös Suomen ja suomalaisyritysten on 
syytä varautua maailmanlaajuisten suur-
riskien varalta – muutenkin kuin ottamal-
la vakuutuksia henkilöstölle, omaisuudel-
le ja toiminnalle. Kaikkea ei voi vakuuttaa, 

Suurimmat 
luonnontuhot 2005

Suurimmat vakuutuskorvaukset (miljardeja euroja)

 korvaukset  vahingot yhteensä
1. Hirmumyrsky Katrina, elokuu, USA  37  102
2. Hirmumyrsky Wilma, lokakuu, USA/Karibia 8,2  13
3. Hirmumyrsky Rita, syyskuu, USA  8,2  12
4. Hirmumyrsky Erwin, tammikuu, Eurooppa 2,0  4,7
5. Keski-Euroopan tulvat, elokuu  1,4   2,5

Eniten kuolonuhreja
1. Kashmirin maanjäristys, lokakuu  87 000
2. Afganistanin, Intian ja Pakistanin lumimyrskyt, helmikuu yli 1 400
3. Hirmumyrsky Katrina, elokuu, USA  1 300
4. Intian tulvat, elokuu  1 150
5. Indonesian maanjäristys, maaliskuu  yli 1 000

vaan lisäksi tarvitaan mahdollisten riskien 
kartoitusta ja toimintasuunnitelmia niiden 
toteutumisen varalta. Nykyisessä verkottu-
neessa taloudessa on otettava huomioon 
myös oman yrityksen ulkopuolella ilme-
nevät uhat.

Parhaissa tapauksissa riskeihin varau-
tuminen voi tuottaa strategista etua. Näin 
kävi esimerkiksi jokin aika sitten, kun tu-
lipalo tuhosi matkapuhelinteollisuudessa 
tarvittavia komponentteja tuottavan Philip-
sin tehtaan. Nokia reagoi nopeasti ja osti 

komponentin muut markkinat tyhjäksi. 
Ericsson oli hitaampi ja jäi nuolemaan 
näppejään.

Puikkonen myöntää, että kaikkiin mah-
dollisiin maailman tapahtumiin ei voi va-
rautua. Esimerkiksi tanskalais-ruotsalai-
nen meijerijätti Arla ei olisi millään voinut 
ennakoida sitä, että sen pitkäaikaiset vien-
tiponnistelut islamilaisessa maailmassa 
saattavat romuttua muutaman tanskalais-
lehdessä julkaistun pilapiirroksen synnyt-
tämään boikottiin. SK
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◼ Elokuinen Katrina-myrsky oli tuhoi-
simpia katastrofeja sekä rahalla että 
ihmishengillä mitattuna. Vesi tärveli 
New Orleansin, joka jäi kuivuttuaankin 
hiljaiseksi.


