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ALKUSANAT

Olemme koonneet tämän kirjan juhlistaaksemme Suomessa 
järjestettävien kansainvälisten NBC-seminaarien ja sympo-
siumien 20-vuotista historiaa. Vuonna 1992 järjestettiin en-

simmäinen suojelun seminaari Tampereella. Tänä vuonna järjestetään 
kahdeksas NBC-symposiumi Turussa. 

Tämä juhlakirja ei ole varsinainen historiateos, mutta siinä on tekstein 
ja kuvin muisteltu kahden vuosikymmenen aikana pidettyjä tilaisuuk-
sia. Olemme myös koonneet teokseen suomalaisten CBRNE-vaikuttaji-
en kirjoituksia. Ne perustelevat mielestämme eri tavoilla sitä, miksi näitä 
seminaareja ja symposiumeja on kannattanut järjestää.

Tämän juhlakirjan julkaisija ja NBC-symposiumien järjestäjä on suo-
malainen Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry. Se on rekisteröity yhdis-
tykseksi 26. heinäkuuta vuonna 2010. Yhdistys jatkaa Suomen Kemian 
Seuran alaisuuteen vuonna 1996 perustetun Suojelu-, pelastus- ja tur-
vallisuusjaoston toimintaa. 

Kuten kirjan teksteistä ja kuvista voi nähdä, on massatuhoaseilta suo-
jautuminen koko yhteiskunnan asia. Niiden tai sellaisiksi soveltuvien 
aseiden tai aineiden käytön tilanteessa on voitava asianmukaisesti rea-
goida - olipa tapaus tahallinen tai tahaton. Siihen tarvitsemme ajan-
mukaisia materiaaleja, teknologiaa ja järjestelmiä, joita myös osaamme 
käyttää. 

Toivomme tämän juhlakirjan osaltaan osoittavan CBRNE-suojelun 
kehittämisen tarpeellisuutta myös sellaisina aikoina, kun uhkan reali-
soituminen tuntuu harvinaiselta. Kehittämällä ja varautumalla tulemme 
ottaneeksi vakuutuksen turvalliseen tulevaisuuteen.  

Markku Mesilaakso  Erkki Kantolahti
puheenjohtaja, SPT ry  emeritus puheenjohtaja, SPT ry

FÖRORD

Vi har sammanställt denna bok för att fira 20-års jubileum för 
NBC-symposierna i Finland. År 1992 arrangerades det första 
seminariet om skydd i Tammerfors. I år ordnas det åttonde 

NBC-seminariet i Åbo. 
Denna festskrift är inte en egentlig historik. Vi har i den med text 

och bilder erinrat oss evenemang som hållits under två årtionden. Vi 
har också samlat finländska CBRNE-påverkares skrifter i detta verk. Vi 
anser att de på olika sätt motiverar att det lönat sig att arrangera dessa 
seminarier och symposier.

Den finländska Föreningen för skydd, räddning och säkerhet (SPT 
ry) har publicerat denna festskrift och är ansvarig arrangör för NBC-
symposierna. Föreningen har registrerats den 26 juli 2010. Föreningen 
fortsätter den verksamhet som upprätthållits av Kemiska Sällskapets i 
Finland sektion för NBC-skydd, -räddning och -säkerhet som grunda-
des 1996. 

Som framgår av bokens texter och bilder är skyddet mot massförs-
törelsevapen en sak för hela samhället. I en situation då dylika vapen 
eller vapen eller ämnen som kan användas för massförstörelseändamål 
används måste man kunna reagera på ett ändamålsenligt sätt, må hän-
delsen vara avsiktlig eller oavsiktlig. För detta behöver vi tidsenliga ma-
terial, teknologier och system som vi också kan använda. 

Vi hoppas att denna festskrift för sin del visar nödvändigheten att 
utveckla CBRNE-skyddet också under tider då en realisation av hotet 
känns avlägset. Genom utveckling och beredskap försäkrar vi oss om en 
trygg framtid.   

Markku Mesilaakso   Erkki Kantolahti
ordförande, SPT ry,   emeritus ordförande, SPT ry
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PREFACE

We have compiled this book to celebrate 20 years of NBC 
seminars and symposia. In 1992 the first seminar on pro-
tection was organised in Tampere. This year we organise 

the eighth NBC symposium in Turku. 
This celebration book is not a true work of history. In it we com-

memorate with texts and pictures two decades of events. We have also 
compiled texts by Finnish CBRNE experts. In our view they show in 
various ways why it has been worthwhile to organise these seminars 
and symposia. 

The publisher of this celebration book and the organiser of the NBC 
symposia is the Finnish Association for Protection, Rescue, Security, 
and Safety (SPT ry). It was registered as an association on July 26th 
2010. The association continues the activities of the section for NBC 
Protection, Rescue, Security, and Safety, which was formed under the 
Association of Finnish Chemical Societies in 1996.

As we can learn from the texts and pictures, protection against weap-
ons of mass destruction is a matter of the whole society. In a situation 
where these weapons or materials that can be used for this purpose are 
used – be it a malevolent or an accidental event, we must be able to 
react appropriately. For this we need modern materials, technology and 
systems that we also know how to use. 

We hope that this celebration book on its part shows the necessity to 
develop CBRNE protection also at times when the realization of the 
threat seems remote. By developing and preparing we buy insurance 
for a safe future. 

Markku Mesilaakso   Erkki Kantolahti
chairman, SPT ry   former chairman, SPT ry
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Suojelun seminaarien alku 

Ajatus Suojelun Seminaarien järjestämiseksi Suomessa 
jäi itämään, kun Tukholmassa pidettiin kesäkuussa 
vuonna 1983 kemiallisen suojelun konferenssi. Sitä 

alettiin pian nimittää ”käärmekonferenssiksi”, sen tunnuslo-
gon mukaan. 

Suomalaisia suojelun asiantuntijoita osallistui runsaasti 
tähän tilaisuuteen pääesikunnasta, Puolustusvoimien Tut-
kimuskeskuksesta, Suojelukoulusta ja CW-projektista. Suo-
jelukoulu oli juuri saanut valmiiksi ensimmäisen suojelun 
liikkuvan laboratorion prototyypin, jota esiteltiin suurena 
uutuutena viikon ajan Tukholmassa. Maastoautolla hinatta-
va laboratorio oli tehty tavallisesta asuntovaunusta, joka oli 
muunnettu kemialliseksi laboratorioksi. Esittely herätti suur-
ta mielenkiintoa. 

Tukholman konferenssin runsas osanotto oli ruotsalaisil-
le menestys. He alkoivat suunnitella seuraavaa konferenssia 
pidettäväksi kolmen vuoden päästä vuonna 1986. Alusta-
via keskusteluja käytiin myös suomalaisten ja ruotsalaisten 
asiantuntijoiden kesken. Ideana oli, että seuraava konferenssi 
järjestetään vastavuoroisesti Suomessa urheilumaaottelujen 
tapaan. Keskustelujen jälkeen suomalaiset eivät kuitenkaan 
innostuneet asiasta. Ruotsalaisten järjestämä, aina kolmen 
vuoden välein toistuva maailmankuulu konferenssisarja oli 
saanut alkunsa.

Suomessa ei vielä tässä vaiheessa uskallettu ottaa järjestely-
vas tuuta resurssien vähäisyyden vuoksi. Keskustelujen tulok-
sena syntyi kuitenkin monivuotinen yhteistoiminta ja tiedon-
vaihto ruotsalaisten suojelualan asiantuntijoiden ja etenkin 

FOA:n Uumajan laboratorion tutkijoiden kanssa. 
Irakin ja Iranin välinen kaasusota sekä Persianlahden sota 

toivat kemialliset ja biologiset aseet jälleen koko maailman 
tietoisuuteen. Ensimmäistä kertaa toisen maailmasodan jäl-
keen tais teluaineiden käytön hirvittävä teho ja pelotevaikutus 
olivat todellisuutta. Taisteluaineiden merkitys sodankäynnis-
sä oli yllättäen noussut korkealle. Suuria tutkimuspanostuk-
sia kohdistettiin nyt taisteluaineiden ilmaisuun ja niiltä suo-
jautumiseen. Suojelualasta oli tullut kiinnostava ja se tarjosi 
uusia mahdollisuuksia.

Euroopassa poliittinen tilanne oli muuttunut ratkaise-
vasti Neuvostoliiton ja Itä-Saksan romahtaessa vuonna 1991. 
Kylmän sodan kausi oli ohi ja kansainvälinen toiminta so-
tilaallisen suojelun alalla vapautui. Suomalaiset suojelualan 
asiantuntijat saattoivat vapaammin vierailla tutustumassa eri 
maiden vastaaviin tutkimuslaitoksiin. Alkoi nopea kansain-
välistyminen aikaisemmin niin suljetulla ja salaisella alalla.

Puolustusvoimien Tutkimuskeskuksen kemian osasto siir-
tyi Helsingin Harakasta Ylöjärven Lakialaan vuoden 1988 
kesällä. Se loi puolustusvoimille aivan uudet mahdollisuudet 
kansainvälisen konferenssin järjestämiseksi. Muuton seurauk-
sena saatiin modernit laboratoriot ja ennen kaikkea runsaasti 
lisää nuorta innokasta ja kielitaitoista henkilöstöä. Aivan uu-
tena yksikkönä Tutkimuskeskuksessa aloitti tietopalvelu, joka 
kykeni toimittamaan ja julkaisemaan konferenssin kirjallista 
materiaalia.

Samaan aikaan Suomeen oli syntynyt suojelualan teolli-
suutta, kuten Environics Oy ja Kemira Safety Oy. Niiden 
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uusista innovaatioista tuli menestyviä vientituotteita. Ulko-
asiainministeriön alainen CW-projekti oli tullut kansainvä-
lisesti tunnetuksi niin sanotuista ”Suomen sinisistä kirjois-
ta”. Niissä annettiin ohjeita kemiallisten taisteluaineiden 
analysoi miseksi ja todentamiseksi tulevaa kemiallisen aseen 
kieltosopimusta varten. Kemialliset aseet kieltävä sopimus 
syntyi vuonna 1997. 

Käänteentekevää oli paluumatka ruotsalaisten, vuonna 
1989 Uumajassa järjestämästä “käärmekonferenssista”. Sil-
loin heräsi lopullisesti suomalaisten osanottajien mielessä 
selvä maaotteluhenki: Suomessakin on mahdollista järjestää 
vastaavanlainen suojelun seminaari, ehkä parempikin, ja lä-
hivuosina. 

Erkki Kantolahti
emeritus puheenjohtaja, SPT ry
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CHEMICAL PROTECTION ´92
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Suojelualan merkitys kasvoi maailmanlaajuisesti 
1990-luvun alussa. Samaan aikaan Puolustusvoimien 
Tutkimuskeskuksen mahdollisuudet järjestää kan-
sainvälisiä seminaareja olivat oleellisesti parantuneet. 

Näistä oli suorana seurauksena, että Maanpuolustuksen tie-
teellisen neuvottelukunnan (MATINE) suojeluteknillinen ja-
osto ja Puolustusvoimien Tutkimuskeskus päättivät rohkeasti 
järjestää ensimmäisen suojelun seminaarin. 

Seminaarin valmistelemista varten perustettiin järjestelytoi-
mikunta. Siihen kuului yhteensä kolmetoista jäsentä Puolus-
tusvoimien Tutkimuskeskuksesta, MATINEsta, Jyväskylän 
yliopistosta, Tampereen aluetyöterveyslaitoksesta, VTT:ltä ja 
Teknilliseltä varikolta. Seminaarin järjestelytoimikunnan pu-
heenjohtajana toimi professori Erkki Kantolahti ja sihtee rinä 
tutkija Terhi Riipinen, molemmat Puolustusvoimien Tutki-

muskeskukselta. Ensimmäinen kiertokirje lähetettiin kesä-
kuussa 1991 ja niitä postitettiin kaikkiaan 242 kappaletta. 
Lisäksi tilaisuutta mainostettiin monissa kemian, väestönsuo-
jelun ja pelastusalan lehdissä.

Tämä Chemical Protection ´92 -seminaari järjestettiin Ho-
telli Rosendahlissa Tampereella 19.–20. toukokuuta 1992. 
Tampere valittiin käytännön syistä ja kustannusten minimoi-
miseksi seminaarin pitopaikaksi. Seminaarin kieliksi valittiin 
englanti ja suomi.

Seminaarin avasi professori Jorma K. Miettinen. Tieteelli-
sessä ohjelmassa suurta mielenkiintoa herätti Environics Oy:n 
uuden sukupolven kaasunilmaisin M90, jota esittelivät filo-
sofian maisteri Heikki Paakkanen ja diplomi-insinööri Tero 
Kättö. Myös Helsingin yliopistossa toimineen CW-projektin 
VERIFY-tietokanta oli kotimainen uutuus. Sen demonstroi 

Professori 
Erkki 
Kantolahti.

Seminaarin 
osanottajat 

luentoa kuuntele-
massa.
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erikoistutkija Britt Malmelin.
Tieteellisen ohjelman lisäksi seminaariin kuului suojelu-

näytös Puolustusvoimien Tutkimuskeskuksessa Ylöjärven 
Lakialassa sekä puolustusvoimien liikkuvan suojelu- ja kent-
tähygienialaboratorion esittely. 

Seminaarin esitelmät ja abstraktit julkaistiin Puolustusvoi-
mien Tutkimuskeskuksen julkaisuna Chemical Protection 
´92, Symposium Proceedings. Se oli samalla tutkimuskes-
kuksen ensimmäinen julkaisu. Seminaari onnistui myös ta-
loudellisesti hyvin, sillä kaikki valmistelut voitiin tehdä virka-
työnä ja talkoovoimin. 

Pian Tampereen seminaarin jälkeen pidettiin myös Ruotsis-
sa vastaava konferenssi. Tulevien päällekkäisyyksien välttämi-
seksi päätettiin seuraava seminaari järjestää jo kahden vuoden 
kuluttua vuonna 1994 Keuruulla. Suomalainen teollisuus oli näkyvästi esillä laitenäyttelyssä.

Suojavarustuksessa oleva sotilas ja toimintanäytöksen ”näyttelijöitä” yhteiskuvassa.
Seminaariin kuului tärkeänä osana illallinen ja 
suomalainen vieraanvaraisuus. 



14

Turvallisuuden puolesta
Janne Koivukoski

NBC-yhteistyö ja toiminnan kehittäminen Suo-
messa on rakentunut asiantuntijoiden henkilö-
kohtaisen kiinnostuksen ja hyvän verkostoyh-
teistyön varaan. On vaarallista ja vaikeaa lähteä 

etsimään, mistä kaikki alkoi ja kenen toimesta, sillä aina tulee 
astuttua joidenkin varpaille. Kaikkea tietoa ei ole tallennettu 
luotettavalla tavalla. Kuitenkin jo ensimmäisen maailman-
sodan ajoista lähtien on kannustimena suojelutyössä ollut 
turvallisuuden puolesta toimiminen, pääosin humanitaarisin 
perustein.

NBC-symposiumien historiassa oli tärkeänä vaikutta-
vana tekijänä koota yhteen eri toimijoita ja jakaa tietoutta 
tasapuo lisesti kaikille. Eräänä osana on ollut erityisesti siviili- 
ja puolustushallinnossa tehtävän kehittämistyön kytkeminen 
yhteen. NBC-kirjainyhdistelmä on vuosien varrella siirtynyt 
historialliseksi lyhenteeksi. Tilalle on tullut muita yhdistel-
miä vähän tilanteesta ja toiminnosta riippuen. Uusia lyhen-
teitä ovat muun muassa CBRN ja CBRNE. Niillä on haluttu 
korostaa terrorismintorjuntatyötä sekä kemiallisia että sätei-
lyuhkia.

Kylmän sodan jälkeisenä aikana on sisäisen turvallisuuden 
työssä ydinaseuhan merkitys muuttunut. Vaikka ydinaseiden 
määrää on pystytty vähentämään, on niitä maailmassa vie-
lä kymmeniä tuhansia ja niitä tulee olemaan vielä näkyvissä 
olevassa tulevaisuudessakin. Turvallisuusuhkana ne eivät ole 
menettäneet merkitystä, mutta riskiarvioinnin näkökulmas-

ta niiden aiheuttama uhka on ehkä asettunut oikeaan koko-
luokkaan väestön keskuudessa.

Muut säteily- ja ydinuhat ovat nousseet ja pysyneet yleisessä 
tietoudessa lähinnä tapahtuneiden ydinvoimalaitosonnetto-
muuksien vuoksi. Lisäksi Suomessa rakennetaan lisää ydin-
voimaa ja naapurimaissamme on lukuisia ydinlaitoksia, joissa 
mahdollisesti tapahtuviin onnettomuuksiin on varauduttava.

Kemialliset vaarat voivat aiheuttaa turvallisuutta uhkaavia 
onnettomuustilanteita sekä normaali- että poikkeusoloissa. 
Teollisuusonnettomuuksiin varaudutaan kansainvälisesti so-
vittujen järjestelyjen avulla ja terroritoiminnassa on kautta 
aikojen käytetty kemiallisia aineita. Vaikka kemiallisen aseen 
käyttö on kielletty, niin kemiallisten taisteluaineiden käyt-
töön tulee varautua.

Biouhat ovat meitä lähimpinä jokapäiväisessä elämässä, ja 
pandemioista on viimeaikaisia kokemuksia. Esimer kiksi ve-
sijohtoveden tahallisesta tai vahingossa tapahtuneista saas-
tumisista voi löytää suomalaisia ja ulkomaisia esimerkkejä 
lähimenneisyydestä. Biologiset vaarat ovat vaikeammin ha-
vaittavissa ja niihin varautumisessa on eniten tehtävää.

Viranomaiset kartoittavat turvallisuuttamme uhkaavat 
vaarat ja tätä työtä tulee tehdä määräajoin. Kartoituksen ar-
vioinnin perusteella tunnistetaan olemassa olevat uhat sekä 
löydetään mahdollisia uusia vaaroja. Varsinkin uusien uhkien 
analysointi on osoittautunut vaikeaksi ja se vaatii turvalli-
suustoimijoiden pitkäjänteistä yhteistyötä.

Turvallisuutemme varmistamiseksi olemme rakentaneet eri-
laisia ennakkovaroitusjärjestelmiä. Niissä on yleensä jonkinlai-
nen indikaattori- ja mittariverkosto sekä järjestelmä, jolla vi-
ranomaiset hälytetään toimintaan ja väestöä voidaan varoittaa.
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Säteilyvalvonnan osalta aloitettiin ulkoisten säteilyvalvon-
taverkkojen kehitystyö jo 1950-luvun puolivälissä. Se johti 
säteilyvalvontatoimikunnan laatimaan esitykseen vuonna 
1965. Toimikunta linjasi säteilyvalvonnan perusteet pitkälle 
tulevaisuuteen niin hyvin, että vasta Tshernobylin ydinvoi-
malaitosonnettomuus muutti kehityksen suuntaa merkittä-
västi. Tämän onnettomuuden jälkeen siirryttiin nopeasti au-
tomaattisiin mittausjärjestelmiin. Tiedonvälitystä tehostettiin 
sekä kansallisesti että kansainvälisesti ja koko toiminta muu-
tettiin avoimemmaksi.

Kemiallisten vaarojen arvioinnissa on kehitetty menetelmiä 
ja tiedottamista. Lisäksi varautumista onnettomuuksiin on 
parannettu kansainvälisen yhteistoiminnan kautta. Teolli-
suusonnettomuuksien tiedottamisesta on OECD:n jäsen-
maita velvoittavat ilmoitussopimukset. SEVESO-direktiivit 
ohjaavat Euroopan Unionin alueella onnettomuuksiin varau-
tumista ja väestölle tiedottamista.

Ennakoitua turvallisuutta 
rikollisia CBRNE-uhkia varten
Markus Heiskanen

Perinteisesti on todettu, että rikolliset ovat aina aske-
leen edellä poliisia. Tästä huolimatta poliisi pyrkii 
kehittämään toimintaansa. Tavoitteena on tilanne, 
missä voidaan paremmin vastata nykyisiin haastei-

siin sekä ennakoida myös mahdollisia tulevaisuuden uhka-
kuvia. Eräinä haasteina ovat erilaiset rikolliset CBRNE-uhat. 
Tulevaisuus ei ainakaan näytä ruusuisemmalta, sillä ihminen 
on varsin kekseliäs siinä, miten tehdä pahaa toisilleen. Sujuva 
tiedonvälitys esimerkiksi Internetin kautta tuo mahdollisuu-
den saada tietoa asioista mistä ei välttämättä itse omaa osaa-
mista.  

Tällä hetkellä yleisesti oletettu CBRNE-uhkakuva on bio-
logisella, kemiallisella tai säteilevällä aineella tehty vakava ja 
laaja teko. Tämä tarkoittaa paljon kuolleita ihmisiä ja kaaosta. 
Mutta miten näitä aineita on maailmalla käytetty? Yleisesti 
muistetaan Tokion sariini-isku vuonna 1995 ja amerikkalai-
set pernaruttokirjeet vuonna 2001. Yleisin teon muoto on 
silti edelleen ilkivalta ja häiriköinti.

CBRNE-maailmassa kaikki tapahtumat eivät tarkoita kaa-
osta. Uhkien takana on skenaarioita suuronnettomuuksista 
tai merkittävää vahinkoa aiheuttavista tahallisista teoista. 
Tämä mielikuva hallitsee helposti viranomaisia ja muita ih-
misiä kaikkialla ja aina. Mystisyys on varmasti hyvä sana ku-
vaamaan näiden uhkien ominaisuuksia. Käytännössä suurin 



Veljekset pesulla. Poliisin CBRNE-henkilöstöä puhdistautumassa 
harjoitus tilanteessa.  
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uhka muodostuu edelleen aseista ja räjähteistä.
Eräs näkökulma uhkakuvasta on viranomaisten varau-

tumattomuus. Heidän puutteellinen tilannekuvansa ja toi-
minnan koordinoimattomuus tarkoittaa pahimmillaan sitä, 
että ei ole kykyä tunnistaa ilkivaltaa tai häiriköintiä. Vaarat-
tomat aineet saavat viranomaiset tekemään liian mittavia toi-
menpiteitä. Näin ihmisten turvattomuuden tunne lisääntyy. 
Varautumattomuus johtaa helposti myös vasteen väärään pai-
nottumiseen ja resurssien tuhlaamiseen.

Euroopan Unionin komission vuonna 2009 hyväksymä 
CBRN-toimintasuunnitelma ei suoranaisesti ole Suomea vel-
voittava. Se on kuitenkin omalta osaltaan luomassa painetta 
kaikille jäsenmaille, jotta tämän sektorin valmiuksia voidaan 
parantaa eri viranomaisryhmissä. Suomen poliisi astui ensim-
mäiset askeleensa tähän maailmaan vuonna 2001 Suomessa 
lähetettyjen lukuisten jauhekirjeiden myötä. Amerikassa ol-
leet oikeat pernaruttokirjeet aiheuttivat maailmanlaajuisen 
ilkivaltaisen jauhekirjetulvan, mistä Suomi sai myös osansa. 
CBRNE-maailman haasteellisuus selvisi hyvin nopeasti ja sa-
malla kävi ilmi, että poliisi ei selviydy yksin ilman muiden 
viranomaisten asiantuntemusta. Tämän vuoksi poliisi on ke-
hittänyt yhteistyöfoorumia rikollisia uhkakuvia varten. Yh-
teistyöfoorumi koostuu eri viranomaisten CBRNE-asiantun-
tijoista, ja poliisihallitus koordinoi sen toimintaa. 

Foorumin perusajatus on, että poliisilla ja muilla yhteis-
työviranomaisilla on aina käytettävissä paras mahdollinen 
asiantuntemus. Kun viranomaiset tuntevat toisensa, kynnys 
yhteydenottoon on matala, ja kanssakäyminen on luontevaa 
ja yksinkertaista. 

Asiantuntijafoorumin tehtävänä on kartoittaa yhteistyössä 
mahdollisia CBRNE-uhkakuvia. Samalla kehitetään nimen-
omaan ennaltaehkäisevää toimintaa ja toimintamalleja sekä 
yhteistyötä eri viranomaisten kanssa. Kehitystyössä tarvitaan 
tieteellistä tutkimusta ja tiedemaailman osaamista. Mielen-
kiintoista on ollut havaita se, miten ruohonjuuritason ope-
ratiiviset toimijat ja tiedemaailman edustajat voivat puhua 
keskenään samaa kieltä ja ymmärtää toisiaan.  

Asiantuntijat tukevat tarvittaessa paikallisten viranomais-
ten kenttä- ja yleisjohtoa sekä operatiivista toimintaa. Lisäksi 
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he osallistuvat uhka- ja vaara-arvioiden tekemiseen epäillyis sä 
rikollisissa CBRNE-tilanteissa. Tarvittaessa asiantuntijat an-
tavat suosituksia ja ohjeita jatkotoimiin suoraan tapahtuma-
paikalle. Poliisin operatiivisissa tilanteissa vastuun päätökses-
tä kantaa aina operatiivisessa johdossa oleva poliisimies.

Helsingin poliisilaitos ylläpitää valmiutta, jolla CBRNE-
asiantuntijoita tarvittaessa tavoittaa. Vuosittain Suomessa on 
joitain kymmeniä tehtäviä, mitkä luokitellaan tällaisiksi teh-
täviksi. On hyvä muistaa, että myös harmittomalta tuntuva 
tilanne toimii hyvänä harjoitusalustana, kun kehitetään eri 
viranomaisten välistä yhteistoimintaa. Yhteistyö eri muodois-
saan on foorumin kantava ajatus ja se työ ei ole koskaan val-
mista. 

Pelastustoimen valmiudet 
CBRN-tilanteissa
Tommi Laurinen 

Kun Suomessa on 2000-luvulla määritelty strate-
gisia linjauksia, on samalla tunnistettu CBRN-
tilanteiden pelastustoimelle edellyttämät valmiu-
delliset tarpeet ja niiden kehittämisen tärkeys. 

Valtioneuvoston selonteon Suomen turvallisuus- ja puolus-
tuspolitiikasta 2009 mukaisesti kehitämme edelleen val-
miuksia erityisesti vaarallisten aineiden aiheuttamien on-
nettomuuksien varalle. Varautumisessa huomioidaan myös 
tahalliset kemialliset, biologiset ja säteilyuhkatilanteet. 

Toiminnan tarkemmat suuntalinjat määritellään Valtio-
neuvoston periaatepäätöksessä Yhteiskunnan turvallisuus-
strategia 2010. Sen mukaisesti kehitetään onnettomuus- ja 
tuhotilanteiden edellyttämää pelastustoimintaa. Painopistee-
nä on erityisesti suurten onnettomuustilanteiden edellyttämä 
nopea ja tehokas pelastustoiminta. 

Tähän liittyvät vaarallisten aineiden (CBRNE) onnetto-
muus- ja tuhotilanteita varten tehtävät suunnitelmat, riittä-
vien henkilöstö- ja materiaalisten valmiuksien ylläpito ja ke-
hittäminen sekä pelastustoimen havainnointi-, analysointi- ja 
toimintakyvyn parantaminen. 

Pelastuslaitoksissa on perinteisesti ollut kohtuullisen hyvät 
valmiudet toimia kemikaalionnettomuuksissa ja säteilyti-
lanteiden tarkistusmittaustehtävissä. Sen sijaan tarvetta op-
pimiseen on ollut kemiallisten taisteluaineiden, biologisten 
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uhkien ja erilaisten säteilytilanteiden tunnistamisessa ja sen 
jälkeisessä toiminnassa. Osaamisen taso vaihtelee laitoksittain 
ja tämä riippuu pitkälti siitä, kuinka paljon CBRN-asioiden 
kehittämiseen on valjastettu voimavaroja. Toisaalta perus-
osaamisen mukanaan tuomat toimintatapamallit sekä kyky 
suojautua ja puhdistaa tukevat merkittävästi kehittymistä eri-
laisiin ja vaativiin CBRN-tehtäviin.

Riskianalyysityö on pelastustoimessa ollut merkittävässä 
roolissa viime vuosina. Se on osaltaan selkeyttämässä, mihin 

asioihin ja mille tasolle varautumisen järjestelyt tulisi ulottaa 
myös CBRN-toiminnassa. Tilanteenmukainen riskianalyysi 
nähdään tärkeänä osana toiminnan kokonaisuutta. Siihen 
on pelastustoimella muodostunut hyvät valmiudet toimivien 
valtakunnallisten yhteistoimintajärjestelyiden johdosta.

CBRN-aineiden tunnistaminen on keskeistä onnetto-
muus- tai tahallisen levittämisen tilanteessa. Pelastuslaitoksil-
la on pääsääntöisesti tiedossaan ne kohteet, joissa säilytetään 
tai käytetään kemikaaleja ja säteilylähteitä. Mikrobien osalta 
tilanne on selvästi haasteellisempi. Vaarallisten tilanteiden ha-
vaitsemista varten on viime vuosina kehitelty erilaisia reaali-
aikaisia valvontajärjestelmiä. Joillakin pelastustoimen alueilla 
on järjestelmiin suunniteltu liitettäväksi tuotantolaitoksia tai 
julkista infrastruktuuria. Haasteena edellä mainitussa on se, 
ettei tietoa onnettomuus- tai varsinkaan tahallisen levittämi-
sen paikasta ole etukäteen käytettävissä. Lisäksi ilmaisimet 
ovat osittain vielä liian häiriöherkkiä.

Täysin kattavan, laitteisiin perustuvan valvontajärjestelmän 
luominen ei siis liene realistista ainakaan lähitulevaisuudessa. 
Pelastuslaitokset ovat tiedostaneet tämän ja varautuneet koh-
teessa tapahtuvaan CR-ilmaisuun erilaisin kenttäilmaisimin 
ja -analysaattorein.  Näytteenotto CBRN-tilanteissa on pää-
sääntöisesti tarpeellista ja perusvalmiudet siihen ovat olemas-
sa. Erilaisten tilanteiden ja käytettävien aineiden moninai-
suudesta sekä näytteenoton juridisesta pätevyydestä johtuen 
on kentällä tapahtuvaa näytteenottokokonaisuutta kuitenkin 
vielä tarpeellista kehittää tulevaisuudessa.

CBRN-tilanne on usein yllättävä ja nopeasti käynnistyvä. 
Siihen liittyy myös mahdollisuus vaikutusalueen laajenemi-
seen. Pienimuotoisissa tilanteissa vaara-alueen määrittäminen Henkilöpuhdistuslinja.
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ja leviämisen estäminen hoituvat perusvalmiuksilla. Laajem-
pia ja pitkäkestoisempia tilanteita varten pelastustoimella on 
käytettävissään esimerkiksi kemiallisten aineiden leviämisen 
mallintamiseen soveltuva ohjelmisto ja sen tueksi sääportaali. 
Vaara-alueen määrittely edellyttää laajoissa tilanteissa myös Il-
matieteen laitoksen ja Säteilyturvakeskuksen asiantuntemus-
ta. Alueen eristämisellä estetään ihmisten pääsy vaaralliselle 
alueelle ja väestön varoittamisella heitä kehotetaan suojautu-
maan sisätiloihin sekä kuuntelemaan jatko-ohjeita. Pelastus-
viranomainen voi varoittaa väestöä muutamassa minuutissa 
antamalla hätätiedotteen radion ja television välityksellä. 
Lisäksi voidaan antaa yleinen vaaramerkki väestöhälyttimillä 
tai varoittaa ihmisiä kaiutinautojen avulla. Hitaammin ete-
nevissä tilanteissa tai akuutin vaiheen jälkeen viranomaistie-
dotteita voidaan jakaa myös teksti-tv:n ja Internet-sivustojen 
välityksellä. Evakuointi suoritetaan vain tilanteen salliessa ja 
se on erittäin poikkeuksellista välittömän vaaran alueella.  

Uhrien pelastaminen vaara-alueelta voidaan suorittaa tur-
vallisesti suojavarusteita käyttäen. Tyypillisiä pelastustoimen 
käyttämiä suojavarusteita ovat paineilmahengityslaitteet, 
eristävät suoja-asut, suojanaamarit sekä roiske- ja kertakäyt-
tösuojapuvut. Henkilöiden puhdistamista varten löytyy pe-
lastuslaitoksilta pienimuotoiseen toimintaan soveltuvaa puh-

distuspaikan kalustoa. Laajempia tilanteita varten on joillakin 
pelastuslaitoksilla puhdistuslinjan kalustoa kävelevien ja paa-
ripotilaiden käsittelyyn. Tarvittaessa voidaan toimintaa laa-
jentaa yksinkertaisempaan ja massamaisempaan suuntaan. 
Tämä tehdään muodostamalla suihkupisteitä suoraan pe-
lastusyksiköistä suihkutettavalla vedellä. Jos CBRN-tilanne 
on hyvin laaja, on todennäköistä, että kaikkia altistuneita 
ei ehditä tai kyetä ohjaamaan pelastustoimen perustamalle 
puhdistuspaikalle. Tästä johtuen on erityisen tärkeää, että 
sairaaloi lla on valmius puhdistaa ainakin yksittäisiä potilaita.

Pelastustoimessa on siis tunnistettu erilaisten CBRN-tilan-
teiden toteutumisen mahdollisuus. Yhteistyötahojen kanssa 
on selvitetty vastuukysymykset ja toimivat yhteistoimintajär-
jestelyt. Lisäksi on käynnistetty osaamisen syventäminen ja 
tarvittavan kaluston hankkiminen. Tästä huolimatta kehitet-
tävää riittää myös pelastustoimen CBRN-valmiuksissa tulevi-
na vuosina. Erikoistunutta henkilöstöä, kalustoa ja materiaa-
lia tulee lisätä riskianalyysin mukaisesti. Lisäksi henkilöstön 
osaamista pitää laajentaa ja syventää. Tärkeää on myös riittä-
vä toimintavalmius kaikkien pelastuslaitosten alueella, vaik-
ka CBRN-uhat ja niiden vaikutukset väestöön eivät olekaan 
yhtä suuria kaikilla alueilla.



20

Puolustusvoimien ja Suomen 
pelastusalan keskusjärjestön 
yhteistoiminta suojelu- ja 
pelastusalan koulutuksessa
Kimmo Kohvakka

Puolustusvoimien Suojelu- ja Sääkoulu käynnisti 
varus miesten suojelu- ja pelastusalan koulutusjärjes-
telmän uudistuksen vuonna 1992. Tällöin koulun 
toi minnot siirrettiin Tikkakoskelta Keuruulle. Kou-

lun johtaja, everstiluutnantti Kyösti Tomperi hahmotteli uu-
den varusmieskoulutuksen keskeiseksi sisällöksi pelastusalan 
perusvalmiudet sammutus- ja pelastustyössä. Koulutusjärjes-
telmään todettiin erityisen sopivaksi moduuli- tai kurssimuo-
toiset pelastusalan sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön 
koulutusjärjestelmän oppisisällöt. Ne olivat jo olemassa.

Luonnolliseksi yhteistyökumppaniksi löytyi tätä koulutus-
järjestelmää ylläpitävä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry. 
Vielä tuolloin oli suojelu- ja pelastusalan varusmieskoulutuk-
sessa käytössä kahdeksanviikkoinen suojelualiupseerikurssi 
(Auk II) ja kuusiviikkoinen suojelumieskurssi. Näiden sisäl-
töihin katsottiin soveltuviksi myös sammutus- ja pelastustyön 
kurssit. Kalusto oli luonnollisesti puolustusvoimien suojelu-
joukkojen sodanajan kalusto.

Koulutuksen alusta saakka oli tavoitteena, että kurssilais-
ten koulutuksesta hyötyisi myös siviiliyhteiskunta. Siksi vaa-
timukseksi asetettiin SPEK:n koulutusjärjestelmän mukaisen 

todistuksen myöntäminen. Aluksi koulutuksen osaaminen 
hankittiin yhteistoimintasopimuksin palolaitokselta ja alu-
eelliselta, Keski-Suomen Pelastusalan liitolta. Samalla yh-
teistyö käynnistettiin Keuruun palopäällikkö Jari Hyvärisen 
kanssa. Kurssit toteutettiin ensimmäisinä vuosina Keuruun 
palolaitoksen palomestari Harri Collianderin johdolla ja val-
vonnassa. Hänellä oli myös Keski-Suomen Pelastusalan liiton 
kurssinjohtajapätevyydet. 

Suojelukoulu asetti heti aluksi tavoitteeksi myös omien 
kurssinjohtajapätevyyksien saamisen. Asiasta sovittiin sopi-
muksella Puolustusvoimien ja Suomen Pelastusalan Keskus-
järjestön välillä vuonna 1994. Ensimmäiset Suojelukoulun 
kouluttajien kurssinjohtajapätevyydet saatiin sotilasmestari 
Juha Valkoselle ja luutnantti Harri Nummelalle. Myöhem-
min pätevyydet hankittiin luonnollisena osana koulun pelas-
tuskouluttajille.

Aluksi haasteena olivat kouluttajavoimavarat sekä asian-
mukainen kalusto ja harjoitteluolosuhteet. Keuruun varus-
kunnan sotilaspalokunnan ajoneuvot ja muu välineistö saivat 
toimia alkuun kurssien peruskalustona. Vuosien myötä han-
kittiin Suojelukoululle harjoitusasuja ja asianmukaisia varus-
teita. Vasta nykyaikaisten puhdistusajoneuvojen saaminen 
suojelujoukkojen sotavarusteeksi mahdollisti pelastustoimin-
taan soveltuvan, puolustusvoimien oman kaluston käytön 
koulutuksessa.

Harjoitusalue oli aluksi vaatimaton. Ensimmäiseen varsi-
naiseen harjoitusrakenteeseen ei ollut erikseen varattuja mää-
rärahoja. Harjoitustalo synnytettiin osaavien kouluttajien 
virkatyönä ja pioneerivaruskunnan rakennusmateriaaleil la. 
Alueelle saatiin kuitenkin varhaisessa vaiheessa savusukellus-
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kontit. Samalla sovittiin lähialueen toimittajien kanssa muun 
muassa purkuautojen toimittamisesta pelastustyön kurssin 
koulutusmateriaaliksi.

Uusimuotoisen varusmieskoulutuksen käynnistyminen 
vuoden 1997 alusta mahdollisti pelastuskoulutuksen laajem-
min tavoittein. Yhdeksän kuukauden mittainen suojelumie-
hen erikoiskoulutus ja kahdentoista kuukauden johtaja-
koulutus tuottivat perusteellisen alan erikoiskoulutuksen. 
Sammutus- ja pelastustyön kurssit voitiin sisällyttää jousta-
vammin ja pidemmälle ajanjaksolle erikoiskoulutuskauteen. 
Tähän liittyi riittävä harjoittelu ja taitojen syventäminen 
monipuolisissa joukkokoulutuskauden harjoituksissa sovelle-
tuissa tilanteissa ja harjoitteissa. Joukkokoulutuskausi mah-
dollisti myös uudella tavalla yhteisharjoitukset esimerkiksi 
valmiusyhtymien joukkojen kanssa. Suojelukomppanioista 
tuli usein käytettyjä erikoisyksiköitä erilaisissa sotaharjoituk-
sissa ympäri Suomea.

Kansainvälinen toiminta ja koulutus ovat kokeneet voi-
makasta kehittymistä erityisesti suojelu- ja pelastusalalla 
viimeisen kymmenen vuoden aikana. Suomalainen CBRN-
osaaminen ja korkeasti koulutetut suojelu- ja pelastusyksiköt 
ovat olleet kysyttyjä valmiuksia kansainvälisissä tehtävissä. 

Puolustusvoimien Keski-Suomen Rykmentin Suojelukou-
lun ja myöhemmin Pioneerirykmentin Pioneeri- ja Suoje-
lukoulun yhteistyö on tuottanut yhteiskunnalle sodan ajan 
reserviin osaavaa suojelu- ja pelastushenkilöstöä yhteensä jo 
yli 4000 henkilöä. Puolustusvoimien käyttämä kurssitarjon-
ta kattaa nyt sammutus- ja pelastustyön, savusukelluksen, 
vaaral listen aineiden, palokuntien ensiavun, hälytysajoneu-
von käsittelyn ja korkealla työskentelyn kurssit. Nämä suo-

jelu- ja pelastusalan osiot ovat muodostaneet myös yhden vah-
van vetovoimatekijän, kun kutsuntoihin osallistuvat vertailevat 
tulevia palveluspaikkoja.   

Suuri osa tästä koulutetusta joukosta palvelee tällä hetkellä 
myös yhteiskunnan arki- ja häiriötilanneturvallisuuden paris-
sa. He osallistuvat pelastuslaitosten pelastustoiminnallisessa 
valmiudessa olevien sopimuspalokuntien hälytysosastoihin eri 
puolilla Suomea. Tästä joukosta on huomioitava, että sopi-
muspalokunnalla ja siten pelastuslaitoksella on näissä henki-
löissä voimavara. He ovat sotilaallisen koulutuksensa perus-
teella hyvin perehtyneet toimintaan CBRN-tilanteissa. Nämä 
henkilöt pystyvät toimimaan pitkäjaksoisesti suojautuneena, 
hallitsevat tiedustelu- ja puhdistustoimintaa ja osaa vat käyttää 
alan erikoiskalustoa.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö arvioi puolustusvoi mien 
kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti puolustusvoi mien 
koulutusjärjestelyjä kolmen vuoden välein. Viimeinen arviointi 
on tehty vuonna 2011. Koulutuksen järjestäminen, osaaminen 
ja yleiset puitteet todettiin tuolloinkin erin omaisiksi sekä kou-
lutus laadukkaaksi. Kouluttajahenkilöstö on ammattitaitoista, 
harjoitusolosuhteet ovat poikkeukselli sen hyvät sekä varustus 
ja kalusto ajanmukaista. Pitkäjäntei nen kehitystyö muun mu-
assa harjoitusalueella on tuottanut erinomaista tulosta.

Puolustusvoimien CBRN-asiantuntemusta on hyödynnetty 
ammatillisessa koulutuksessa Pelastusopiston ja puolustusvoi-
mien yhteistyönä erilaisilla alan kursseilla. Pelastustoimintaan 
osallistuvan sivutoimisen ja sopimushenkilöstön koulutusjär-
jestelmään luotiin erityinen CBRN-kurssi Suomen Pelastus-
alan Keskusjärjestön ja puolustusvoimien yhteistyönä vuosina 
2009–2010. 
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NBC DEFENCE ´94
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Toinen suojelun seminaari NBC Defence ´94, 
Nuclear, Biological and Chemical Defence pi-
dettiin Hotelli Keurusselässä Keuruulla 25.–26. 
touko kuuta 1994. 

Seminaarin järjestivät MATINEn suojeluteknillinen jaos to, 
Puolustusvoimien Tutkimuskeskus ja Suojelukoulu. Järjeste-
lytoimikunnan ensimmäinen kokous pidettiin 13. toukokuu-
ta 1993 Puolustusvoimien Tutkimuskeskuksessa. Puheenjoh-
tajana toimi professori Erkki Kantolahti ja sihteeri nä tutkija 
Terhi Riipinen.  Molemmat työskentelivät Puolustusvoimien 
Tutkimuskeskuksella. 

Päävastuu seminaarin järjestelyistä oli Puolustusvoimien 
Tutkimuskeskuksella ja Suojelukoululla. Näiden lisäksi Jyväs-

Eversti Harri Liikanen, professori Erkki Kantolahti ja eversti-
luutnantti Kyösti Tomperi ovat valmiina kättelemään 
seminaarivieraita.

Herraseurue poseeraa ja keskustelee vilkkaasti illallis-
pöydässä. 

Professori Jaakko 
Paasivirta ja eläin-

lääkintäeversti 
Matti Rysä. 



Tiedonjako tapahtuu pääasiassa luennoilla. 
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kylän yliopisto ja muutamat muut laitokset olivat tulleet mu-
kaan järjestelytyöhön. Seminaarin ensimmäinen kiertokirje 
lähetettiin elokuussa 1993. Niitä postitettiin 390 kappaletta 
Suomeen, neljä Ruotsiin ja yksi Yhdysvaltoihin.

Seminaarille valittiin kolme ajankohtaista teemaa: aseet ja 
suuronnettomuudet, ABC- aseiden nykytila ja tulevaisuus 
sekä pelastustoiminta ja suojautuminen. Seminaarin kieleksi 
tuli ainoastaan englanti. Aiheista näkyy, että tieteellisen oh-
jelman aihepiiriä haluttiin monipuolistaa ja ottaa mukaan 
enemmän siviiliyhteiskunnan aiheita. Samalla pyrittiin sel-
ventämään osallistujille, mitkä teemat ovat keskeisesti esil lä. 

Seminaarin avasi professori Jaakko Paasivirta Jyväskylän yli-
opiston kemian laitokselta. Tieteellisen ohjelman lisäksi Keu-
ruulla toimiva Suojelukoulu järjesti toimintanäytöksen. Se-
minaarivieraita kiinnostivat eniten Suomalaisen teollisuu den 

Puolustusvoimien Tutkimuskeskuksen kenttälaboratorio.

Toimintanäytös Keuruun varuskunnan kentällä.
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uudet tuotteet. Tällaisia olivat sotilasnaamari M-95 proto-
ryyppi ja kaasunilmaisin M90. Lisäksi puolustusvoimien uusi 
liikkuva kenttälaboratorio M91 herätti suurta mielenkiintoa. 

NBC Defence ´94 -seminaariin osallistui 186 henkeä, 
joista 46 oli ulkomailta. Suojelu- ja pelastusalan yrityksille 
ja yhteisöille tarjottua kaupallista näyttelytilaa hyödynsi 14 
näytteilleasettajaa. Ensimmäiseen Tampereen seminaariin 
verrattuna osanottajamäärä oli kasvanut noin 30 prosenttia 
ja ulkomaalaisten määrä oli viisinkertaistunut. Seminaari oli 

samalla myös Puolustusvoimien Tutkimuskeskuksen 75-vuo-
tisjuhlaseminaari. Seminaarin esitelmät ja abstraktit julkais-
tiin Puolustusvoimien tutkimuskeskuksen julkaisuna NBC 
Defence ´94, Symposium Proceedings.

Seminaariosallistujille lähetettiin 23 kyselyä, joista seitse-
män palautettiin. Palaute oli yleensä positiivista ja seuraavaa 
seminaaria toivottiin ja ehdotettiin kolmipäiväiseksi. Oheis-
ohjelmat, siipirataslaivaristeily Keurusselällä ja muut käytän-
nön järjestelyt saivat kiitosta. Esittäjien aikataulujen veny-
minen, liian lyhyet kahvi- ja ruokatauot sekä tiedottaminen 
saivat sen sijaan moitteita. 

NBC Defence ´94 –seminaarin loppupalaverissa ehdotet-
tiin seuraavaksi tilaisuuden pitopaikaksi pääkaupunkiseutua 
ja alustavaksi ajankohdaksi syyskuuta 1997.

Kesällä 1994 heräsi sitten ensimmäistä kertaa ajatus perus-
taa oma jaosto Suomen Kemian Seuran alaisuuteen. Järjes-
telytoimikunnan puheenjohtaja lähetti 31. elokuuta 1994 
faksin jaoston perustamiseksi. Nimeksi ehdotettiin suojelu-
kemian jaostoa. Sen yhdeksi tehtäväksi kaavailtiin osallistu-
mista seuraavan suojelun seminaarin järjestelyihin.

MATINEn pääsihteeri 
Matti Vuorio.
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Turvallisuutta kehittämässä
Veikko Rouhiainen

Olemme muuttuneet itsenäisestä ja suojatusta 
yhteiskunnasta avoimeen, globaalisti verkottu-
neeseen maailmaan. Perinteisesti turvallisuus 
on perustunut kokemukseen ja tietoisuuteen 

vaaroista ja uhista. Ne hallittiin ja turvallisuus varmistettiin 
rakentamalla rajoja ja suojauksia. Globaalissa verkostojen ver-
kostossa tämä ei aina ole mahdollista. 

Absoluuttinen turvallisuus ei ole enää realistinen tavoite. 
Tarvitaan uutta ajattelutapaa, uutta turvallisuuskulttuuria ja 
uudenlaisia turvallisuusperiaatteita. Nykyisin esiintyvät uhat 
ja vaarat ovat moninaisia, ja niiden seuraukset voivat levitä 
lyhyessä ajassa hyvin laajalle, pahimmassa tapauksessa ympäri 
maailman. Uudet riskit voivat liittyä myös uusiin tekniikoi-
hin, tai jopa niiden väärinkäyttöön.

Turvallisuuden varmistamiseksi tarvitaan uudenlaista tut-
kimusta ja kehitystä. Yleisesti on hyväksytty ajatus, että tek-
nologia yksin ei voi taata turvallisuutta, mutta turvallisuuden 
varmistaminen ilman teknologian tukea on mahdotonta.

Viime vuosina turvallisuuden kehittämistä ovat vauhditta-
neet kolme merkittävää ohjelmaa: 

-
non toimesta kehitetty turvallisuutta edistäviä toimintatapo-
ja, prosesseja ja proseduureja. 

-
tetty turvallisuuteen liittyvää liiketoimintaa.

-

mistamiseen liittyviä teknologioita.
Keskeisiä tutkimus- ja kehityskohteita ovat:

Turvallisuustutkimusta ei voida tarkastella erillään muusta 
teknologiakehityksestä, liiketoiminnan muutoksista tai yh-
teiskunnan vaatimuksista. Teknisiä ratkaisuja on kehitettä-
vä yhdessä järjestelmien toiminnallisten vaatimusten kanssa 
käyttäjien tarpeet huomioiden. 

Tutkimuksen kehitystrendit ja haasteet liittyvät yksilön ja 
yhteiskunnan turvallisuuteen. Yhteiskunnan haavoittuvuutta 
aiheuttavat luonnon ja teollisuuden onnettomuudet, terroris-
mi, korruptio ja organisoitu rikollisuus, samoin kuin päivit-
täiset onnettomuudet ja satunnainen rikollisuus.

Järjestelmällinen vuorovaikutus on tarpeen käyttäjien ja 
järjestelmien toimittajien välillä. Näin voidaan määritellä, so-
vittaa ja optimoida tekniikoiden käyttö muuttuvien uhkien 
ja niihin liittyvien haasteiden mukaisesti. Palveluntarjoajat 
mahdollistavat laajan hyödyntäjäjoukon uusille tekniikoille 
ja sovelluksille.

Turvallisuusalalla pyritään hyödyntämään puolustus alalla 
saatuja kokemuksia ja osaamista. Yleisesti pyritään edistä-
mään kahtaiskäyttöisten tekniikoiden soveltamista. Kahtais-
käyttö alkoi puolustustekniikoiden siviilisovelluksista, mutta 
nyt pääpaino on siviilitekniikoiden hyödyntämisessä puo-
lustussovelluksissa. Turvallisuusalan markkina on kuitenkin 
erilainen kuin mihin puolustusalalla on totuttu. Se on mo-
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ninaisempi, hajanaisempi ja pirstaloituneempi kuin puolus-
tusalalla.

Turvallisuusalan innovaatiopotentiaali antaa paljon mah-
dollisuuksia. Turvallisuusala hyödyntää kehittyvää innovaa-
tio ekosysteemiä, joka kattaa kaikki innovaatioketjun vaiheet. 
Kansainväliset osaamisverkostot ja Euroopassa kehitetyt 
”Centres of Excellence”:t vahvistavat osaamista ja asiantunte-
musta. Uudet tekniikat kuten nanoteknologia, bioteknologia 
ja biosensorit avaavat uusia mahdollisuuksia turvallisuuden 
parantamiseen. 

Uusista tekniikoista ja ratkaisuista huolimatta kaikkia tur-
vallisuusuhkia ei pystytä eliminoimaan. Me joudumme elä-
mään jäännösriskin kanssa ja varautumaan siihen. Tarvittava 
resilienssi edellyttää riittävien varoitusjärjestelmien, robustien 
ja mukautuvien toimintajärjestelmien sekä hyvien varautu-
missuunnitelmien kehittämistä.

Suomalaisilla on tutkimuksessa ja teollisuudessa vahvaa 
osaamista – se on valjastettava ja verkotettava tehokkaasti ja 
tuottavasti varmistamaan turvallinen Eurooppa.

Kemiallisen aseistariisunnan 
haasteista
Paula Vanninen

Kemiallisten aseiden kieltosopimus (CWC) astui 
voimaan 29. huhtikuuta 1997. Tämän joukkotu-
hoaseiden kieltosopimuksen tavoitteena on ole-
massa olevien kemiallisten aseiden, ammusten ja 

vastaavien kemikaalivarastojen täydellinen tuhoaminen sekä 
kemiallisten aseiden leviämisen estäminen.

Useilla valtioilla on tai on ollut kemiallisen aseen varasto-
ja. Esimerkiksi Intia ja Albania ovat tuhonneet kaikki ase-
varastonsa kansainvälisen kemiallisen aseen kieltojärjestön 
(OPCW) tarkastajien verifioidessa kyseisen prosessin. Sopi-
muksen allekirjoittaneet ja ratifioineet maat ovat itse si-
toutuneet tuhoamaan varastonsa tiettyihin määräaikoihin 
mennessä ja ovat ilmoittaneet ammusten määrän ja laadun 
kansainväliselle järjestölle. Varastot ovat sisältäneet pääasialli-
sesti niin sanotun lista 1:n kemikaaleja, kuten hermokaasuja 
(esimerkiksi VX ja sariini) ja syövyttäviä aineita (sinappikaasu 
ja levisiitti). Yhdysvallat ja Venäjä eivät ole pysyneet sovituis-
sa aikatauluissa, vaan 31. tammikuuta 2012 mennessä on 60 
prosenttia Venäjän ja 89 prosenttia Yhdysvaltain hallussa ole-
vista varastoista tuhottu. Yhdysvallat on arvioinut, että vii-
meistään vuoteen 2021 mennessä kaikki ilmoitetut varastot 
on tuhottu. Venäjä puolestaan arvioi saavansa tuhoamisen 
päätökseen vuoden 2015 loppuun mennessä.

Tuhoaminen on hyvin kallista. Tuhoamislaitosten rakenta-
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misessa ja kemiallisten aseiden kuljetuksessa näiden laitosten 
täytyy ottaa huomioon muun muassa ympäristölainsäädän-
tö sekä työntekijöiden ja kansainvälisten tarkastajien turval-
lisuus. Vanhat ja hylätyt kemialliset aseet aiheuttavat myös 
kuluja ja poliittista painetta jäsenvaltioille. Japani on jättänyt 
Kiinaan aseita, joiden löytäminen ja tuhoaminen on hanka-
laa ja kallista. Japani on sitoutunut tuhoamaan kyseiset aseet. 
Tämän lisäksi useat maat löytävät alati vanhoja kemiallisia 
aseita, jotka täytyy tuhota sopimuksen edellyttämällä tavalla.

Sopimuksen tarkoituksena on myös estää aseiden leviämi-
nen (nonproliferaatio). Useat maat ovat havitelleet itselleen 
mahdollisuutta valmistaa toksisia kemikaaleja ja aseistaa ne.  
Libyan Muammar Gaddafi pystyi hankkimaan lähtöaineita 
huolimatta muun muassa Australia-ryhmän vientikielloista. 
Vuonna 2004 Gaddafi ryhtyi yhteistyöhön OPCW:n kans-
sa. Hän ilmoitti asevarastonsa ja aloitti tuhoamisen, mutta 
se keskeytyi keväällä 2011 johtuen teknisistä ongelmista. Li-
byan uusi hallitus suhtautuu myönteisesti asevarastojen tu-
hoamiseen. Lisäksi maasta on löydetty lisää kemiallisen aseen 
va rastoja, joita Gaddafin hallinto ei ilmoittanut kansainväli-
selle järjestölle. Useilla muilla mailla huhutaan olevan varas-
toja, joita ei ole joko ilmoitettu tai kyseinen maa ei ole alle-
kirjoittanut kemiallisen aseen kieltosopimusta. Sopimuksen 
ulko puolella on kahdeksan maata, jotka ovat Israel, Myan-
mar, Angola, Egypti, Pohjois-Korea, Somalia, Etelä-Sudan ja 
Syyria. 

Kansainvälisesti on oltu huolestuneita myös uusista aineis-
ta. Ne eivät välttämättä aiheuta kuolemaa uhreille, mutta ai-
heuttavat ainakin osittaista toimintakyvyn menetystä. Tätä 
kehitystä pidetään sopimuksen harmaana alueena, joka voi 

horjuttaa sen tavoitteita. Moskovan teatteri-iskussa vuonna 
2002 käytettiin panttivankien vapauttamisen yhteydessä fen-
tanyyli-johdannaista terroristien lamaannuttamiseen. Noin 
170 henkilöä kuoli, joista arviolta 130 oli panttivankeja. Lää-
kärit eivät voineet auttaa uhreja, koska käytetyn kaasun koos-
tumusta ei kerrottu. Kaikki kemikaalit voivat olla myrkyl lisiä, 
jos niitä annetaan liikaa. Toisaalta kyseisten yhdisteiden vai-
kutukset voivat olla ennalta arvaamattomia johtuen muun 
muassa sukupuolesta ja terveydellisistä eroista.

Vaikka 188 maata on allekirjoittanut ja ratifioinut sopi-
muksen, sen täytäntöönpano tuottaa edelleen ongelmia useil-
le sopimuksen jäsenvaltioille. Useilla mailla ei ole kemiallisiin 
aseisiin liittyvää lainsäädäntöä. Lisäksi puuttuu kansallinen 
viranomainen, jonka tehtävänä on kerätä tiedot teollisuudelta 
ja ilmoittaa muun muassa tiettyjen orgaanisten kemikaalien 
tuotanto sekä vienti- ja tuontimäärät OPCW:lle. Orgaaniset 
yhdisteet, joita tuotetaan yli 200 tonnia ja niin sanotut PSF-
kemikaalit (fosforia, rikkiä tai fluoria sisältävät kemikaalit), 
joita tuotetaan yli 30 tonnia, täytyy kieltosopi muksen mu-
kaan ilmoittaa järjestölle. Länsimaiden, kuten Suomen, ta-
voitteena on tarkastusten painopisteen muuttaminen tuho-
amistarkastuksista teollisuustarkastuksiksi. Mutta esimerkiksi 
Kiina ja Intia, joissa on paljon uutta ke mian teollisuutta, vas-
tustavat tätä.

Useissa maissa vienti- ja tuontivalvonta on huonosti hoi-
dettu. Uusia haasteita asettavat muun muassa monikansalliset 
yritykset, tuotantoprosessin helppo muunnettavuus sekä kor-
ruptio. Nykyisin toimivaa kansainvälistä kemikaalien siirto-
jen valvontajärjestelmää ei ole käytössä. Kemikaalien kulkeu-
tuminen vääriin käsiin joko valtiollisille tai rikollisille tahoille 
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on edelleen siis hyvin mahdollista. Valvonnan tekee erityisen 
ongelmalliseksi se, että useissa maissa kemikaaleja myyvät in-
ternetissä toimivat väliaikaiset yritykset, joiden valvonta on 
erittäin hankalaa. OPCW ja useat jäsenvaltiot, kuten Suomi, 
auttavat muita jäsenvaltioita muun muassa lainsäädännön 
valmistelussa sekä kouluttamalla asiantuntijoita kansallisten 

viranomaisten ja tullin tehtäviin. Laaja kansainvälinen yhteis-
työ on erittäin tärkeää, jotta voidaan edes osittain onnistua 
tässä vaativassa haasteessa, jolla estetään kemiallisten aseiden 
leviäminen. 
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NBC DEFENCE ´97



Puolustus ministeri 
Anneli Taina avasi 
seminaarin.

Seminaarin luennolla. Eturivissä keskellä ovat ministeri 
Tainan seurana Erkki Kantolahti ja Terhi Riipinen. 
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Kolmas suojelun seminaari NBC Defence `97 pi-
dettiin Hotelli Rantasipi Sveitsissä Hyvinkäällä 
10.–12. kesäkuuta 1997.

Tätä seminaaria, alettiin suunnitella jo helmi-
kuussa 1996. Tilaisuus päätettiin pitää kolmipäiväisenä ja 
se olisi myös viimeinen täysin puolustusvoimien virkatyönä 
tehty.

Järjestelytoimikunnan puheenjohtajana toimi professori 
Erkki Kantolahti ja sihteereinä filosofian lisensiaatti Paula 
Maatela ja filosofian maisteri Terhi Meriläinen. Kaikki Puo-
lustusvoimien Tutkimuskeskukselta.

Seminaari oli suunniteltu jakautuvaksi neljään sessioon, 
jotka olivat: Muuttuvat uhkakuvat, asekieltosopimusten vai-
kutukset, ABC-asevarastojen hävitysongelmat sekä kansain-
välisen rauhanturvatoiminnan vaikutukset suojelu- ja pelas-
tuskoulutukseen.

Professori Jiři 
Matoušek 

Tsekin tasavallas-
ta oli seminaarien 

aktiivinen 
osallistuja.



Keskustelu, 
kysymykset ja 
kommentit ovat 
tärkeä osa 
seminaarien 
sisältöä.

Posterit täydentävät seminaarin tieteellistä antia. 

Laitenäyttelyssä tutustutaan uusiin tuotteisiin ja samalla 
niiden ominaisuuksista voidaan keskustella.
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Lopulliset teemat olivat kuitenkin seuraavat: NBC-uhka 
21. vuosisadalla, joka käsitti kemiallisten aseiden kieltoso-
pimuksen ja NBC asevalvonnan sekä asevaikutusten leviä-
mistutkimuksen. Toisena teemana olivat vanhojen NBC-
ammusten tuhoaminen ja dekontaminaatio. Ja kolmantena 
teemana pelastus ja suojautuminen joka käsitti ilmaisun, 
henkilökohtaisen ja kollektiivisuojauksen, lääkinnällisen suo-
jauksen sekä suojautumisen säteilyltä.  

Aiheet muuttuivat melkoisesti alkuperäisistä, sillä tieteel-
linen ohjelma rakentui esittäjien lähettämien esitysten poh-
jalle. Järjestäjien ennalta suunnittelema ohjelma ei aina to-
teudukaan. 

Seminaarin avasi puolustusministeri Anneli Taina. Tieteel-
lisessä ohjelmassa oli muun muassa eversti Ahti Vartiaisen 
vetämä NBC-training Workshop sekä akateemikko Jorma K. 
Miettisen luento kemiallisen aseistariisunnan edistymisestä 
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ja sen ongelmista. Myös Ruotsin FOA:n tutkimuslaitokselta 
professori Åke Bovallius kertoi 21. vuosisadan NBC-uhista.  
Seminaarin eräänlainen huipputapahtuma oli venäläisten 
tutkijoiden osallistuminen tilaisuuteen ensi kertaa. He esi-
telmöivät Venäjän joukkotuhoaseiden hävityksestä ja niihin 
liittyvistä ongelmista. Tämä saavutti suuren kiinnostuksen 
osallistujien joukossa. 

Japanin Matsumotossa koettiin 27.–28. kesäkuuta 1994 
Aum Shinrikyo -lahkon toteuttama hyökkäys, jossa sariinia 
päästettiin leviämään pakettiautosta. Lahkon tarkoituksena 
oli tappaa kolme lakimiestä, mutta terrori-iskussa kuoli seit-
semän muuta ja vahingoittui useita satoja henkilöitä. Sama 
lahko teki terroriteon sariinilla myös 20. maaliskuuta 1995 
Tokion metrossa. Kaksitoista ihmistä kuoli ja tuhansia vahin-
goittui. Åke Bovallius kirjoitti seminaariesitelmässään seu-
raavalla tavalla: The possibility of using chemical agents by 
terrorists is now wellknown and will result in the need for 
preparedness also in the peacetime and not only by military 
forces but also by e.g. police forces and medical organizations. 

Seminaariin liittyen pidettiin Helsingissä toimintanäytös. 
Sen järjestelyihin osallistuivat Helsingin pelastuslaitos, Hel-
singin Satama, VR-yhtymä Oy, Poliisi, Suojelukoulu, Suo-
men ympäristökeskus ja Helsingin kaupungin ympäristö-
keskus. Toimintanäytöksen järjestämisen päävastuun kantoi 
Helsingin pelastuslaitos. 

Näytöksen aiheena oli tasoristeysonnettomuus, jossa juna ja 
vaarallisia aineita kuljettanut rekka-auto törmäävät. Toimin-
tanäytös herätti ansaittua mielenkiintoa ja onnistui hyvin. 
Järjestäjien suuri lukumäärä osoittaa, että yhteistoiminta Suo-
men eri viranomaisten ja laitosten kesken toimi suojelualalla 

Kuvitteellisen 
onnettomuu-
den varaan 
rakennettu 
toiminta näytös 
on mieleen-
painuvaa 
katseltavaa.

Uusi 
puolustus-
voimien 
kenttä-
laboratorio 
keräsi 
kiinnostuneita 
katselijoita.



35

erinomaisesti.
Seminaarin esitelmät ja abstraktit julkaistiin Puolustus-

voimien Tutkimuskeskuksen julkaisuna NBC Defence ´97, 
Symposium Proceedings.

NBC Defence ̀ 97 Hyvinkäällä oli taas menestys.  Seminaa-
ri oli nyt saavuttanut osapuilleen sen muotonsa, jolla se on 
jatkanut eteenpäin näihin päiviin asti. Ulkomaalaisten osan-
ottajien kirjallinen palaute oli erinomainen, kouluarvosanana 
jopa 8,69. Suurin osa osallistujista toivoi seuraavan sympo-
siumin järjestämistä 2–3 vuoden päästä.

Symposiumin järjestämiseen osallistui 25 henkilöä. He te-
kivät yhteensä 3 285 työtuntia noin puolentoista vuoden ai-
kana, mikä on varsin mittava työpanos.

Biologisten uhkien 
osaamiskeskus
Simo Nikkari, Tiina Raijas

Yhdysvalloissa vuonna 2001 lähetetyt pernarutto-
itiöitä sisältäneet jauhekirjeet aiheuttivat osaltaan 
kansainvälisen toimintaympäristön muutoksen. 
Se edellytti biologisiin uhkiin varautumisen osalta 

viranomaisyhteistyön kehittämistä myös Suomessa. 
Vuoden 2003 Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen 

turvaamisen -strategian (YETTS) mukaan oli biologisia uh-
katekijöitä varten kehitettävä valtakunnallisia päivystysjärjes-
telmiä ja osaamisyksiköitä. Lisäksi tuli parantaa valmiuksia 
äkillisten vakavien epidemioiden ja muiden kansanterveyttä 
vaarantavien uhkien varalta. Vuoden 2004 turvallisuus- ja 
puolustuspoliittisessa selonteossa pidettiin eräinä keskeisim-
pinä epäsymmetrisinä uhkina terrorismia ja tuholaistoimin-
taa sekä joukkotuhoaseiden leviämistä ja käyttöä. Selonteossa 
todettiin lisäksi, että puolustusvoimien suojelualan ja suoje-
lulääketieteen kehittäminen tulisi toteuttaa yhteistoiminnassa 
muiden viranomaisten kanssa. Näiden linjausten periaatteet 
on toistettu myös vuoden 2006 YETT-strategiassa, vuoden 
2009 Turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa sekä 
vuoden 2010 Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä puolustusminis-
teriö (PLM) päättivät keväällä 2005 kartuttaa biologisten 
uhkien kansallista osaamista keskittämällä rajallisia viran-
omaisresursseja ja tehostamalla yhteistyötä. Tämä päätös 



Turvalaboratoriotyöskentelyä CBRN-kenttälaboratoriossa.
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Biouhka määritellään nykyisin sellaisena mikrobin tai muun 
biologisen materiaalin aiheuttamana joukkosairastumisena 
tai sen uhkana, joka ei ole hoidettavissa normaalitoiminnan 
puitteissa. Uhka voi määritelmän mukaisesti johtua myös 
mikrobin tai toksiinin tahallisesta levityksestä. Biologisten 
uhkien osaamiskeskuksen ensisijaisiksi tehtäviksi määritel-
tiin kansallisiin biologisiin uhkiin varautumisen ja torjunnan 
tukeminen poikkihallinnollisesti sekä valmiussuunnittelun 
tukeminen tutkimus- ja asiantuntijatyötä tekemällä. Tavoit-
teena oli sekä biouhkien kansallisen osaamisen kasvattaminen 
että ajankohtaisten uhkakuva-analyysien tuottaminen. Lisäk-
si tuli parantaa alan kansainvälisiä yhteistyövalmiuksia, ha-
keutua aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön sekä hankkia 
määrätietoisesti ulkopuolista rahoitusta. Tutkimustyön lisäksi 
keskuksen tehtäviksi määriteltiin toimiminen asiantuntija-
poolina eri hallinnonalojen tarpeisiin ja yhteistyölinkkinä 
infektiotautien alan muihin toimijoihin B-uhkiin liittyvissä 
viranomais- ja asiantuntijatehtävissä. 

Tätä katsausta kirjoitettaessa jatkaa seitsemänvuotias Bio-
logisten uhkien osaamiskeskus aktiivista toimintaansa. Se on 
osa Sotilaslääketieteen Keskuksen (SOTLK) Tutkimus- ja 
kehittämisosaston CB-suojelulääketieteen ja ympäristöter-
veyden keskusta sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
Tartuntatautiseurannan ja -torjunnan osastoa (TATO). Sen 
laboratoriotoiminta on keskittynyt vuoden 2012 alussa pe-
rustettuun Virologian yksikköön (TAVY). Toimitilat ovat 
Meilahden Biomedicum Helsinki Instituutin tiloissa ja Til-
kanmäellä Helsingissä. 

Puolustushallinnon näkökulmasta ovat Biologisten uhkien 
osaamiskeskukselle asetetut tehtävät ja tavoitteet toteutuneet 

tehtiin edellä mainittujen linjausten, Kansanterveyslaitoksen 
(KTL) sekä puolustusvoimien työryhmän perustamissuunni-
telmaesityksen ja erillisen suojelualan koordinointiselvityk-
sen perusteella. Toukokuussa 2005 Kansanterveyslaitos eli 
nykyinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja puo-
lustusvoimat perustivat kansallisen Biologisten uhkien osaa-
miskeskuksen (BUOS). Keskuksen toimintaa tarkastele vaan 
ja linjaavaan ohjausryhmään nimettiin edustus sosiaali- ja 
terveysministeriöstä, puolustusministeriöstä, Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksesta sekä puolustusvoimista.
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erinomaisen hyvin ja jopa odotettua paremmin. Toiminta on 
laajasti verkostoitunutta ja se ulottuu kaikkiin puolustusvoi-
mien tehtäviin. Puolustushallinnon sisäinen yhteistyö on ak-
tiivista, erityisesti Puolustusvoimien Teknillisen Tutkimuslai-
toksen (PVTT) sekä Suojelun erikoisosaston (SEO) kanssa. 

Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos on Maavoi-
mien esikunnan toimeksiannosta ja ohjauksessa kehittänyt 
Sotilaslääketieteen Keskuksen kanssa CBRN-kenttälabora-
torion. Se muodostaa nykyisin Suojelun erikoisosaston toi-
minnallisen ytimen. Biologisten uhki en osaa miskeskus kehit-
tää ja ylläpitää osaltaan Suojelun erikoisosaston diagnostisia 
menetelmiä, laatii toimintaohjeita, kouluttaa sekä toimii niin 
sanottuna reach back -laboratoriona. Keskus osallistuu myös 
kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin liittyvien biologisten 
terveysuhkien tunnistamiseen ja havaitsemiseen. Muutenkin 
kansainvälinen asiantuntija- ja tutkimustoiminta esimerkiksi 
Euroopan puolustusviraston (EDA) kautta on monipuolista. 

Biologisten uhkien osaamiskeskuksen tutkimus- ja tuote-
kehitystyön projektit ovat ylläpitäneet niin kansallista kuin 
puolustusvoimienkin biouhkatilanteiden havaitsemis- ja tor-
juntavalmiutta. Keskuksen kansainvälisestikin tunnustetuksi 
erityisosaamisen alueeksi on muodostunut erityisesti tahalli-
sen levityksen uhkan torjuntaan ja vakaviin infektiotautiepi-

demioihin liittyvän diagnostiikan kehittäminen. Biologisten 
uhkien osaamiskeskus osallistui muun muassa vuonna 2009 
toteutuneen influenssapandemian ennustamiseen ja torjun-
taan. Vuoden 2010 Yhteiskunnan turvallisuusstrategian mu-
kaisesti keskuksen tutkimustoiminta on laajasti verkostoitu-
nutta kotimaisten siviilitutkimuslaitosten kanssa sekä myös 
kansainvälisesti. 

Biologisten uhkien osaamiskeskuksen asiantuntijat ovat 
osallistuneet säännöllisesti kansainvälisen Biologisten aseiden 
kieltosopimuksen (BTWC) vuosikokouksiin, viimeksi sopi-
muksen 7. tarkastelukonferenssiin joulukuussa 2011. Keskus 
myös valmistelee YK:lle annettavat kansalliset vuosi- ilmoi-
tukset. Niiden tarkoituksena on lisätä Biologisten aseiden 
kieltosopimuksen sopimusosapuolten välistä luottamusta 
sopimuksen ehtojen noudattamiseksi. Tämä tehdään muun 
muassa listaamalla korkean turvaluokan B-laboratorioita ja 
niiden tutkimustoimintaa. Perustehtäviensä mukaisesti on 
Biologisten uhkien osaamiskeskus vastikään selvittänyt ja 
koonnut yhteen monen eri hallinnonalan säätämän, biotur-
vallisuutta ja -turvaamista koskevan lainsäädännön sekä kan-
sainvälisen ohjeistuksen. 
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C-osaamiskeskus 
turvallisuuden asialla
Marilla Lahtinen

Vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskus (C-
osaamiskeskus) pohjautuu Yhteiskunnan elin-
tärkeiden toimintojen turvaamisen -strategiasta 
(YETT) annettuun valtioneuvoston periaate-

päätökseen vuodelta 2003. Strategian mukaisesti bio logisia ja 
kemiallisia uhkatekijöitä varten alettiin kehittää valtakunnal-
lisia päivystysjärjestelmiä ja osaamiskeskuksia. Sosiaali- ja ter-
veysministeriön aloitteesta päätettiin vuonna 2004 perustaa 
Vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskus. Sen tehtävänä 
on tukea ensisijaisesti terveydenhuoltoa ja terveydensuojelua, 
mutta samalla myös muita viranomaisia vakaviin kemiallisiin 
uhkatilanteisiin varautumisessa ja nii den hoitamisessa. 

Osaamiskeskus on eri asiantuntijatahojen muodostama 
yhteistyöverkosto. Se toimii hajautettuna osallistuvien orga-
nisaatioiden toimitiloissa ja käyttää hyväksi olemassa olevaa 
infrastruktuuria. Osaamiskeskuksen toimintaa koordinoi 
Työterveyslaitos (TTL), joka vastaa myös osaamiskeskuksen 
päivystyksestä yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
(THL) kanssa.

Osaamiskeskuksen tehtävät ja toimintaperiaatteet on vah-
vistettu toimijoiden välisellä yhteistoimintasopimuksella. 
Sen tarkoituksena on virallistaa sopimukseen sitoutuneiden 
osapuolten välinen yhteistyö Vakavien kemiallisten uhkien 
osaamiskeskuksessa. Samalla osapuolet sitoutetaan tukemaan 

keskuksen toimintaa oman asiantuntemuksensa osalta sekä 
ylläpitämään toiminnan vaatimaa tietotaitoa. Sosiaali- ja ter-
veysministeriö on asettanut osaamiskeskuksen toiminnan ar-
viointia ja seurantaa varten ohjausryhmän.

Vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskuksen yhteistoi-
mintasopimukseen ovat sitoutuneet sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö, työ- ja elinkeinoministeriö, puolustusministeriö ja 
sisäasiainministeriö sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val-
vontavirasto (Valvira), Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira), 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), puolustusvoimat, 
Työterveyslaitos (TTL), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
(THL) ja Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti 
(VERIFIN). Toiminnassa on mukana asiantuntijoita myös 
Myrkytystietokeskuksesta ja poliisista.

Osaamiskeskuksen tavoitteet ja toimintaperiaatteet
Vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskuksen tavoitteena 
on 
1) tukea ja kehittää kansallista valmiutta vastata erilaisiin 
kemikaaliuhkatilanteisiin muun muassa koulutuksen, tie-
dontuotannon ja tutkimuksen avulla sekä pitää yllä riittävää 
analytiikkavalmiutta kemiallisten uhkien varalle
2) ylläpitää kemiallisten uhkatilanteiden varalle 24 h/7 vrk ta-
voitettavissa olevaa päivystys- ja hälytysjärjestelmää. Se tukee 
vakavan kemikaaliuhkatilanteen hoidosta vastuussa olevia 
viranomaisia ja muita toimijoita vaaranaiheuttajan tunnis-
tamisessa, terveysriskien arvioinnissa ja tilanteen hoitamisen 
vaatimassa päätöksenteossa sekä riskiviestinnässä. 

Osaamiskeskus on asiantuntija-apua antava konsultaatio-
elin, johon viranomaiset ja muut toimijat voivat tarvittaes-
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sa tukeutua vakavissa kemiallisissa uhkatilanteissa ja niihin 
varau tumisessa. Osaamiskeskus tuottaa neuvoja ja ohjeita, 
jotka perustuvat parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon. 
Vastuu tilannejohtamisesta ja siinä tehdyistä ratkaisuista on 
operatiivisella johdolla ja tilanteen hoitamisessa toimivaltai-
silla viranomaisilla.

Osaamiskeskuksen päivystys ja hälyttäminen
Työterveyslaitos ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ylläpi-
tävät osaamiskeskuksen päivystysjärjestelmää. Järjestelmässä 
yksi päivystävä henkilö on kaikkina vuorokauden aikoina 
tavoitettavissa ilmoitetusta puhelinnumerosta. Jos epäillään 
vaarallisiin kemikaaleihin liittyvää rikollista uhkaa, johon 
tarvitaan poliisia, on poliisihallituksen johtama CBRNE-
yhteistyöfoorumin asiantuntijayksikkö 24 h/7 vrk hälytysval-
miudessa.

Kemikaalimyrkytysten hoitoon liittyvissä kysymyksissä oi-
kea yhteydenottotaho on Myrkytystietokeskus. Työterveys-
laitoksen ylläpitämät, kuudella eri paikkakunnalla sijaitsevat 
kenttäryhmät ovat käytettävissä näytteenottoon ja paikan-
päällä tapahtuvaan tilannearvioon. Näitä tarvitaan erityi sesti 
akuuttien onnettomuuksien jälkiselvittelyvaiheessa, kun arvi-
oidaan tilanteen aiheuttamia pitkäaikaisriskejä tai evakuoitu-
jen tilojen käyttöönottoa. 

Muilla osaamiskeskuksen yhteistoimintasopimukseen si-
toutuneilla osapuolilla ei ole päivystysvelvollisuutta. Osaa-
miskeskuksen ohjausryhmän jäsenillä on kuitenkin velvoite 
antaa asiantuntija-apua tavoitettaessa, mikäli tilanne kuuluu 
heidän asiantuntemusalueeseensa. 

Osaamiskeskuksen päivystäjä on tavoitettavissa Hel-
singin hätäkeskuksen kautta. Lisäksi päivystäjän kautta voi 
tavoittaa osaamiskeskuksen ohjausryhmän yhteyshenkilöt. 
Työterveyslaitos ylläpitää luetteloa kaikkien osaamiskeskuk-
sen yhteyshenkilöiden ajantasaisista yhteystiedoista. Osaa-
miskeskuksen päivystäjä konsultoi tarvittaessa muita osaa-
miskeskusverkoston yhteyshenkilöitä ja tarvittaessa siirtää 
asian sen asiantuntijan hoidettavaksi, jonka tehtäväalueeseen 
tai tietotaidon piirin kyseinen tilanne kuuluu.

Työterveyslaitos tiedottaa osaamiskeskuksen toimintape-
riaatteista ja varallaolojärjestelmästä hätäkeskuslaitokselle ja 
tarvittaville viranomaisille.

Valtionhallinnon eri sektorit ylittävällä yhteistyöllä voi-
daan edistää alan osaamista ja tutkimusta Suomessa. Vakavi-
en kemiallisten uhkien osaamiskeskuksen toiminta on myös 
ennaltaehkäisevää työtä turvallisuuden parantamiseksi. Osaa-
miskeskuksen yhteyshenkilöiden verkostoituminen edistää 
ajankohtaisen tiedon liikkumista ja voi vähentää päällekkäistä 
työtä eri hallinnonaloilla.
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NBC 2000
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Neljännen symposiumin NBC 2000 – Symposi-
um on Nuclear, Biological and Chemical Thre-
ats in the 21st Century pitopaikaksi valittiin 
Teknillisen Korkeakoulun uusi tietotekniikka-

rakennus Espoon Otaniemessä. Symposium pidettiin 13.- 
15. kesäkuuta vuonna 2000.

Suojelu-, pelastus- ja turvallisuusjaosto teki kesäkuussa 
vuonna 1998 päätöksen, jonka mukaan neljäs suojelun sym-
posiumi piti järjestää marraskuussa vuonna 2000. Tilaisuus 
olisi samaan aikaan Kemian Päivien yhteydessä Helsingin 
Messukeskuksessa. Seminaarin pääjärjestäjän vastuun kantoi 
nyt ensi kertaa SPT-jaosto.

Puolustusvoimien Tutkimuskeskus ei enää ollut pääjärjes-
täjä ja sen osuus symposiumin järjestelyvastuusta pieneni. Ti-
lalle tulivat Jyväskylän yliopiston kemian laitos, VTT Tampe-
reelta ja monet SPT-jaostoon kuuluvat henkilöt, yhteisöt ja 
yritykset. Uudet järjestäjät toivat myös uutta osaamista ja 

symposiumin aihepiiri laajeni ja monipuolistui. 
Symposiumin sessioiden teemoiksi valittiin seuraavat ko-

konaisuudet: vaaran arviointi, 21. vuosisadan NBC-uhkat, 
kemiallisten aseiden kieltosopimus ja NBC-asevalvonta, 
nopean toiminnan pelastusjoukot, valmius, NBC-koulutus, 
ilmaisu, suojelu, lääketieteellinen suojelu ja puhdistaminen. 

Suunnittelun tehostamiseksi perustettiin järjestelytoimi-
kunnan rinnalle tieteellinen toimikunta. Järjestelytoimikun-
nan puheenjohtajana toimi kehityspäällikkö Jyrki Ronkainen 
Temet Oy:stä ja tieteellisen toimikunnan puheenjohtajaksi 

Suomalainen 
noutopöytä oli 
kaikille vieraille 
mieleinen. 

Filosofian tohtori 
Kari Nieminen 
päättää oman 

esitelmänsä 
yhteenvetoon.
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nimettiin professori Erkki Kantolahti Puolustusvoimien Tek-
nillisestä Tutkimuslaitoksesta. Symposiumin päätoiminen 
sihteeri oli filosofian maisteri Elena Kujala Jyväskylän yliopis-
ton kemian laitokselta.  

Tieteellisessä toimikunnassa oli yksitoista eri alojen asian-
tuntijaa sekä sihteeri. Toimikunnan tehtävänä oli luoda yh-
teyksiä suojelualan johtaviin kansainvälisiin tutkijoihin ja 
saada seminaarin pääpuhujiksi maailmanluokan esiintyjiä. 
Toimikunta tulisi myös arvioimaan lähetettyjen käsikirjoitus-
ten tieteellistä tasoa valitsemalla parhaat ja ajankohtaisimmat 
esitelmät suullisiksi esityksiksi. Muut tarjotut aiheet olisivat 
esillä postereina.

Sotilaallisen suojelun osuutta pyrittiin symposiumin oh-
jelmasta tietoisesti vähentämään. Sen sijaan ajankohtaisia 
siviiliyhteiskunnan ja yrityselämän aiheita alkoi tulla entistä 
enemmän NBC 2000 -symposiumin ohjelmaan.

Tilaisuuden avasi johtaja Marjatta Rautio VERIFIN’istä. 
Tieteellisen ohjelman sessioissa käsiteltiin erityisesti uhka-
arvioita ympäristön, kemianteollisuuden sekä sotilaallisista 
näkökulmista. Erityistä kiinnostavuutta edusti akateemikko 
Kiril Babievskyn luento venäläisten vanhojen kemiallisten 
aseiden hävityksen turvallisuudesta.

NBC-symposiumien kaupallisten näyttelyiden koko oli 
kasvanut tapahtumasta toiseen. Näyttelyiden käytännön jär-
jestelyt olivat jo Hyvinkäällä hotellin ahtaissa tiloissa melko 
haastavat. Kun oli odotettavissa, että näyttely kasvaa enti-
sestään, annettiin käytännön järjestelyt kokonaan järjeste-
lytoimikunnan vastuulle. Sen tehtävänä oli näyttelytilojen 
rakentaminen ja niiden markkinointi. 

Kuvassa 
vasemmalla 

kehityspäällikkö 
Jyrki Ronkainen 

nauttii 
buffet illallista 

seminaari-
vieraiden kanssa.

Toiminta näytöksessä tutustuttiin pelastustoimintaan soveltuvaan helikopteriin ja 
sen varusteisiin.
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Tieteellisen toimikunnan eriyttäminen aikaisemmasta jär-
jestelytoimikunnasta oli oikeaan osunut ratkaisu. Sekä tie-
teellinen ohjelma että käytännön järjestelyt olivat nyt selke-
ästi organisoidut ja toiminnat pysyivät hyvin aikataulussa. 
Päätoimisen sihteerin palkkaaminen osoittautui hyväksi rat-
kaisuksi.

Alkuperäisestä suunnitelmasta järjestää NBC 2000 Kemian 
Päivien yhteydessä marraskuussa 2000 luovuttiin, kun arvi-
oitiin, että suojelun symposiumi ”hukkuu” Messukeskuksen 
suureen kemian alan näyttelyyn. 

Symposiumin esitelmät ja abstraktit julkaistiin Jyväskylän 
yliopiston kemian laitoksen julkaisuna Symposium Procee-
dings, NBC 2000, Symposium on Nuclear, Biological and 
Chemical Threats in the 21st Century.  Julkaisu oli jo kas-
vanut lähes kaksinkertaiseksi NBC Defence ´97 julkaisuun 
verrattuna. 

Tilaisuuteen osallistui yli 300 osanottajaa noin 30 eri maas-
ta. Ensi kertaa merkillepantavaa oli venäläisten tutkijoiden 
runsas osanotto. Tieteellinen ohjelma laajeni entisestään kä-
sittämään perinteisten suojeluteemojen lisäksi esityksiä erilai-
sista uhka-arvioista aina säteilyyn, biologiaan ja suojelulää-
kintään asti. Kaupallisen näyttelyn merkitys kasvoi, kuten 
oli ennustettukin. Se takasi, että symposiumin taloudel linen 
lopputulos oli positiivinen.

NBC 2000 -symposiumin palaute oli edelleen kiittävää ja 
suurin osa osallistujista toivoi symposiumisarjan jatkumista 
kolmen vuoden päästä Suomessa. Espoon symposiumi saa-
vutti heti uudelle vuosituhannelle siirryttäessä suomalaisille 
NBC-symposiumeille tyypillisen kokonsa ja laajuutensa. Se 
on jatkunut myöhemmin järjestetyissä symposiumeissa.

Kaasunilmaisimen 
syntytarinasta
Heikki Paakkanen

Aloitin lääketieteellisen fysiikan opiskelut Kuo-
pion korkeakoulussa vuonna 1973. Meitä opis-
kelijoita oli vähän toistakymmentä, joista sit-
ten kuusi valmistui maisteriksi ensimmäisinä 

koko touhun läpi käyneenä. Opiskeluaikana oli suhteellisen 
helppo hankkia suurusta puuroon alempien kurssien tunti-
opetustehtävissä. Myöhemmin sain assistentin sijaisuuksia ja 
lopulta vakanssinkin. Opiskeluaikana oli luonnollista hakea 
lykkäystä armeijasta, tuli mentyä naimisiinkin ja aivan kuin 
huomaamatta ikä alkoi lähentyä 29 vuotta. Tällöin lykkäystä 
ei enää voinut hakea vaan oli pakko astua palvelukseen. Pien tä 
paniikkia alkoikin jo esiintyä. Olin joskus kuullut mahdolli-
suudesta anoa erikoisupseeriksi ja niinpä marssinkin Kuopion 
sotilaspiirin esikuntaan. Siellä  anomus laitettiin menemään. 
Vastaus tuli nopeasti ja minut määrättiinkin Karkialammelle 
Mikkeliin helmikuussa vuonna 1981. Sinne sitten keskitet-
tiin luonnontieteilijät, papit ja lakimiehet. Kesä kuussa Reser-
viupseerikoulun käyneenä minut sijoitettiin erikoisupseerina 
kuudeksi kuukaudeksi Harakkaan Puolustusvoimien Tutki-
muskeskukseen. Tästä alkaakin varsinainen tarina...

Meitä oli kaksi kokelasta.  Minä ja kemisti Tapani Alatos-
sava, joka oli kotoisin Rovaniemen eteläpuolelta, mutta asui 
Oulussa. Tutkimuskeskuksen kemian osaston johtajana oli 
Erkki Kantolahti ja suojelulaboratorion vetäjänä filosofian 
tohtori Maija Jarva. Oli kesäkuun loppupuolta juhannuksen 
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jälkeen, kun saavuimme yhteysveneellä Harakkaan. Kesälo-
mat olivat meneillään ja niinpä tutkimuskeskuksessa ei ol-
lut kovin montaa työntekijää paikalla. Sihteeritytöt ojensivat 
meille kummallekin kirjekuoren, jossa oli meille annetut teh-
tävät. Ne olisi saatava valmiiksi puolen vuoden palvelusajan 
kuluessa. Minulle oli suotu aktiivihiilen impregnointion-
gelman käsittelyä, ja Alatossavalle taistelukaasunilmaisimen 
jatkokehittelyä. Liitteenä oli eräs artikkeli, jossa oli tutkittu 
olemassaolevan ilmaisimen kennon parantelua. Siinä oli ha-
vaittu, että kennoa on mahdollista kehittää edelleen.

Luimme molemmat tehtäviemme kuvaukset uudelleen ja 
noin viiden minuutin kuluttua vaihdoimme ne puhumatta 
niistä kenellekään. Niinpä, kun henkilökunta aikanaan pa-
lasi lomiltaan, hommat olivat jo hyvässä mallissa eikä Maija 
kuitenkaan pannut pahasti vastaan kuultuaan vaihtokaupois-
tamme. 

Harakka oli kyllä nostalginen paikka. Laboratorio sinänsä 
oli todella vanha ja kalusto sen mukaista. Aika kului nopeas-
ti ja joulukuussa meillä molemmilla oli työ valmiina. Siihen 
aikaan raportti piti vielä tehdä kirjoituskoneella ja saimme 
vuorotellen käyttää tutkimuskeskuksen IBM-pallokonetta 
kirjoittamiseen. 

Noin kuukautta ennen kuin palvelusaikani loppui, joku lai-
toksen henkilökuntaan kuuluva – en muista hänen nimeään 
– näytti minulle esitteen Honeywellin M43 -kaasunilmaisi-
mesta. Se oli ensimmäinen laatuaan, siinä oli radioaktiivi nen 
lähde ja mittaus perustui näyteilman ionisaatioon. Olin li-
sensiaattityötäni varten työskennellyt fysiikan laitoksella jo 
muutaman vuoden röntgenkoneen kanssa ja säteilyn käyttö 
ionisoinnissa kiinnosti kovasti. Sainkin kopion esitteestä mu-

kaani. Kun sitten tammikuun lopulla palasin siviiliin, näytin 
brosyyriä oppi-isälleni Pertti ”Pete” Puumalaiselle. Hän sa-
noi, että: ”Näyttää mielenkiintoiselta” ja että ”Haepas MATI-
NEsta apurahaa...”

Ja siitä se sitten lähti. Apurahaa oli 300 000 markkaa vuo-
deksi ja se oli siihen saakka suurin MATINEn myöntämä 
summa. Otin virkavapaata assistentin virasta ja siirryin sitten 
Puumalaisen Tutkimuslaitokseen. Sinne perustettiin ”Pro-
jekti 23” ja apurahalla palkattiin kaikkiaan viisi kaveria, pari 
elektroniikka-asentajaa, elektroniikka-insinööri, mekaniikka-
suunnittelija ja minut. Sain silloiselta Suojelutoimiston pääl-
liköltä, eversti Matti Hyväriseltä lainaksi sen Honey wellin M 
43 -ilmaisimen ja luvan sen aukaisuun. Sitä ei saanut kuiten-
kaan rikkoa.

Oma kennoratkaisu oli kuitenkin täysin erilainen ja sen pa-
rissa meni usein aamupuolellekin, kun kiire kerran oli. Kun 
kenno oli valmis ja sitä oli laboratorioissa testattu, piti siihen 
saada lihaa luiden päälle. Pääesikunnasta kutsuttiin porukkaa 
Kuopioon miettimään, minkälainen siitä tulisi ja minkälai-
seen koteloon se laitettaisiin. Markku Kinnunen ehdotti sil-
loin, että: ”Laittakaa se radion koteloon.” Niitä kuulemma 
oli paljon käsitelty ja ne olivat lujia. Vain kaksi koteloa oli 
kuulemma rikkoontunut: toiseen iski salama ja toinen oli pu-
donnut kolmiomittaustornista. Lisäksi virtalähteitä ja kanto-
rensseleitä olisi puolustusvoimilla riittävästi. 

Ja niin alkoi M86-kaasunilmaisimen tarina.
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Suojanaamarin M-95 
kehittäminen
Matti Puutio

Suomalainen suojanaamari vuosimallia 1961 (m61) 
oli tullut tiensä päähän 1990-luvulle tultaessa. Usei-
den päivityksienkään jälkeen sillä ei ollut enää mitään 
mahdollisuuksia täyttää nykyaikaiselle suojanaama-

rille asetettuja vaatimuksia. 
Puolustusvoimien Teknillisessä Tutkimuslaitoksessa tut-

kittiin näytteiksi saatuja uusia, niin sanottuja neljännen su-
kupolven suojanaamareita. Työstä saadun tiedon perusteella 
oli olemassa edellytykset teknisten vaatimusten määrittelylle. 
Pääesikunnan järjestämän kansainvälisen tarjouspyyntökier-
roksen jälkeen päädyttiin kotimaiseen kehitystyöhön Kemira 
Safety Oy:n toimesta. Puolustusvoimilla oli asiakkaana hy-
vin vahva rooli hankkeessa ja aikataulu oli tiukka. Toiminta 
käynnistyi heti kun sopimus oli allekirjoitettu. Vaasassa pai-
nettiin pitkää päivää, välillä jopa kesälomia jäi pitämättä ja 
viikonloppuja kului työn merkeissä. Suojanaamarin, mallia 
M-95 ja siihen liittyvän uuden suodattimen tuotannon piti 
alkaa vuonna 1995. Haasteet olivat kovia ja niihin suhtau-
duttiin hyvin vakavasti.

Vaatimusten lista uudelle suojanaamarille oli pitkä. Siltä 
vaadittiin hyvää suojauskykyä erilaisia kemikaaleja ja jopa ly-
hytaikaista liekkiä ja kuumuutta vastaan. Pitomukavuuden ja 
tiiveyden kasvoilla piti olla huippuluokkaa ja 24 tunnin yhtä-
jaksoinen käyttö kuului perusvaatimuksiin. Lisäksi vaadittiin 

matalaa hengitysvastusta ja laajaa näkökenttää, joka mahdol-
listaa erilaisten aseiden ja järjestelmien käytön suojautunee-
na. Juomalaite ja naamarin sisään asennettavat silmälasit kuu-
luivat perusvarustukseen samoin kuin uloshengitysventtiiliin 
kiinnitettävä puheen suuntaaja. Lyhyesti sanoen taistelijan 
täytyi pystyä uutta suojanaamaria käyttäessään säilyttämään 
pitkään toimintakuntonsa ja taistelukykynsä. Lisäksi hänen 
tuli suoriutua tehtävistään kaikissa ympäristö- ja sääolosuh-
teissa. 

Kehittämistyö lähti käyntiin ripeästi. Ensimmäiset proto-
tyyppikappaleet antoivat jo viitteitä tulevasta. Luotiin omia 
ratkaisuja, jotka olivat käyttäjän vaatimusten mukaisia ja 
Suomen olosuhteisiin soveltuvia. Puolustusvoimien Teknil-
linen Tutkimuslaitos aloitti testit prototyypeillä. Tiiveyttä ja 
suojauskykyä tutkittiin monin eri menetelmin. Samoin tut-
kittiin materiaalien ominaisuuksia ja käyttäytymistä eri olo-
suhteissa. Kylmäkokeissa testattiin lasien huurtumista ja vent-
tiilien toimintaa. Fysiologisia kuormittavuuskokeita tehtiin 
yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa ja äänimittauksia VTT:n 
erikoistiloissa. Suojelukoulu teki monipuolisia kenttäkokeita 
eri vuodenaikoina ja Suojeluvarikko arvioi huoltoon liittyviä 
kysymyksiä. Yhteisissä kehittämispalavereissa käytiin läpi ko-
kemuksia, havaintoja ja tutkimustuloksia. Kehitystyötä veti 
Kemirassa Jyrki Järvinen, jolla oli pitkä kokemus suojainten 
suunnittelusta ja kehittämisestä.  

Suodattimen kehitystyö eteni omaa tietänsä. Myös siinä ol-
tiin valmiita lähtemään rohkeasti uusille urille ja hylkäämään 
vanhat ratkaisut. Suodattimesta piti tulla huomattavasti edel-
täjäänsä tehokkaampi, mutta samalla hengitysvastuksen piti 
laskea rajusti.
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Materiaalien suhteen seurattiin pääosin yleismaailmallisia 
kehityssuuntia. Kasvo-osan materiaalina halogenoitu butyy-
likumi korvasi luonnonkumin. Linssien ja muoviosien osalta 
päädyttiin polyamidiin. Vaikka suojanaamari näyttää melko 
yksinkertaiselta, siinä on paljon pieniä osia, joista jokaisella 
on oma tarinansa. Mitään liimauksia ei haluttu, koska liimat 
yleensä kestävät heikosti ajan hammasta. Suodattimessa luo-
vuttiin vanhasta ”tonttulakki”-tyyppisestä hiukkassuodatti-
mesta, jonka tehokkuudessa havaittiin vaihtelua. Tilalle tuli 
laskostettu mikrolasikuitupaperi. Aktiivihiilelle ei ole vaihto-
ehtoista materiaalia, mutta valinnanvara on laaja. Varas toissa 
olevan vanhan aktiivihiilen käyttö osoittautui ongelmallisek-
si. 

Uutta teknologiaa hyödynnettiin kumi- ja muoviosien va-
lumuottien valmistuksessa ja Kemira Safetyn Vaasan tehtaalla 
panostettiin vahvasti uusiin tuotantolaitteisiin. Automaatio-
ratkaisuista huolimatta tulisi myös käsin tehtävälle työlle jää-
mään merkittävä osuus naamarin kokoonpanossa. 

Vuodet kuluivat nopeasti yhteiseen päämäärään ponnistel-
taessa. Tiukat aikataulut pitivät hyvin ja hanke eteni tasaista 

tahtia. Missään vaiheessa ei jouduttu tilanteeseen, jossa joku 
yksittäinen kohta olisi alkanut hallita koko prosessia. Tuotan-
to käynnistyi ja M-95 sai hyvän vastaanoton niin kotimaas-
sa kuin kansainvälisestikin. Samalla Kemira Safety Oy, joka 
pian siirtyi Scott Health & Safetyn omistukseen, sai tärkeää 
uutta osaamista myös siviilituotteissa hyödynnettäväksi.

Tällä hetkellä M-95 suojanaamari on ohittanut elinkaaren-
sa puolivälin. Pientä päivitystä on tapahtunut 2000-luvun 
puolella. Erityisesti teollisuuskaasujen ja kemikaalien merki-
tys suodattimen pidätyskyvyssä on kasvanut. Suojanaamari 
M-95 on kestänyt hyvin aikaa ja se on edelleenkin huippu-
luokan tuote. 

Maailma muuttuu ja uhkakuvat muuttuvat sen myötä. 
Viitteitä uudesta sukupolvesta alkaa hiljalleen olla näkyvissä. 
Hengityksensuojauksen merkitys tulee säilymään aina. Suo-
jautumaton joukko on helppo tehdä toimintakyvyttömäksi 
yksinkertaisilla aineilla, siihen ei mitään ”supertaisteluainei-
ta” tarvita. On hyvä muistaa, että myös tulevaisuuden kyber-
taistelijalla on luolamiehen keuhkot.
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NBC 2003
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Viides symposiumi NBC 2003 – Symposium on 
Nuclear, Biological and Chemical Threats, jär-
jestettiin Jyväskylän Paviljongissa 15.–18. kesä-
kuuta 2003. 

Teemaksi oli valittu ”A Crisis Management Challenge”. 
Symposiumin järjestelytoimikunnan puheenjohtajana toimi 
kehitysjohtaja Jyrki Ronkainen Temet Oy:stä ja tieteellisen 
toimikunnan puheenjohtajana professori Kari Nieminen 
Puolustusvoimien Teknillisestä Tutkimuslaitoksesta. Osa-
aikaisesti palkattuna sihteerinä toimi filosofian maisteri Anna 
Minkkilä Jyväskylän yliopiston kemian laitokselta.

Symposiumin avasi sisäministeri Mauri Pekkarinen, ja aka-
teemikko, professori Jorma K. Miettinen piti niin sanotun 
akateemikon puheen. Symposiumin avasi sisäministeri Mauri Pekkarinen.

Akateemikko Jorma K. Miettisen puhe.

Sessioissa oli tyypillisesti puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Tässä ensin 
mainittuna toimii eversti Pertti Salminen ja jälkimmäisenä insinöörieversti-
luutnantti Juhani Juutilainen.



 Ilta-auringon 
tunnelmaa 

järviristeilyllä. 
Kuvassa oikealla 
tutkimusjohtaja 

Sisko Salomaa ja 
professori Osmo 

Hänninen. 
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Sessioiden aiheina olivat seuraavat kokonaisuudet: Ei-tap-
pavat aineet ja terrorismi, ydinlaitosten ja kemianteollisuu-
den suojaaminen terroristihyökkäyksiltä sekä niiden riskin 
arviointi, kriisinhallinta NBC-uhkissa, rauhan turvaaminen, 
julkiset tilaisuudet, pelastustoiminta, suojaus ja dekontami-
naatio, ilmaisu, analyysi ja suojan teknologiat sekä NBC-uh-
kien varalle toteutetut lääkinnälliset toimet. 

Symposiumin järjestämisen aikaan oli kulunut vajaat kak-
si vuotta Yhdysvalloissa tapahtuneesta terroriteosta, jossa 
matkustajalentokoneilla törmättiin tahallisesti World Trade 
Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. Tämä tapahtui 11. 
syyskuuta vuonna 2001. Viikko tämän jälkeen paljastui, 
että joihinkin mediataloihin ja kahdelle demokraattiselle 
senaattorille oli lähetetty pernaruttoitiöitä sisältäviä kirjeitä. 
Hyvässä muistissa oli myös 23. lokakuuta 2002 Moskovassa 
tapahtunut teatterin kaappausdraama ja venäläisten toimet 
850 teatterivieraan vapauttamiseksi. Nämä kaikki kriisin-
hallinnan haasteet heijastuivat myös esityksiin. Ensimmäisen 
session otsikoksi oli valittu kiinnostava teema NBC-NLW 
hazards and terrorism. 

Päivien aikana kuultiin 40 tieteellistä tai laitevalmistajien 
suullista esitystä ja esillä oli 19 posteria. Paikalla oli myös 20 
yritystä esittelemässä suojelualan tuotteitaan tai palveluitaan. 
Tilaisuuteen osallistui yli 250 osanottajaa 33 eri maasta.

Symposiumin esitelmät ja abstraktit julkaistiin Jyväskylän 
yliopiston kemian laitoksen julkaisuna Symposium Procee-
dings, NBC 2003, Symposium on Nuclear, Biological and 
Chemical Threats – A Crisis Management Challenge.

Teknologian kehittymisen edellytyksenä on sen käyttäminen. 
Kuvassa on yksilön suojauksen perusmateriaalia.
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Joukkotuhoaseiden 
käyttöepäilyt talvisodassa
Mikko Elo

o sodan ensi päivistä alkaen saapui ilmoituksia sii-
tä, että venäläiset olisivat käyttäneet taistelukaasuja. 
Useimmiten kuitenkin tiedot olivat siksi epämää-
räisiä, että niiden perusteella ei voi tehdä päätel-

miä.” Päämajan kaasusuojelukomentajan, eversti Uolevi 
Poppiuksen talvisodan jälkeen tekemästä raportista lainatut 
lauseet avaavat näkymän sotiemme vähemmän tunnettuun 
historiaan: joukkotuhoaseiden uhkaan ja käyttöön varautu-
miseen. 

Rintaman kummallakin puolella pelättiin, odotettiin ja 
useita kertoja raportointiinkin vastustajan kaasu- tai biologi-
sen aseen käytöstä. 

Kaasuase talvisodassa
Talvisodan alkaessa pelko vihollisen kaasunkäytöstä oli konk-
reettinen ja perusteltu. Helsingin Sanomat uutisoi joulukuun 
4. päivä 1939 näyttävästi otsikolla ”Myrkkykaasun käytön 
valmisteluako?” Moskovan radion väitteitä, joiden mukaan 
suomalaiset olisivat käyttäneet klooripikriiniä Karjalan kan-
naksen rintamalla. Venäläisten väitteen mukaan suomalaisten 
myrkkykaasun käyttö olisi alkanut jo sodan ensimmäisenä 
päivänä. Syytös oli niin vakava, että Suomen hallitus otti 
asiaan kantaa, kiisti kaikki syytökset perättöminä ja esitti 
puo lueettoman tutkimuskomission tutustumista suomalais-

ten sodankäyntitapoihin. Hallituksen tiedonannon mukaan 
”Suomen armeija ei ole käyttänyt eikä aikonutkaan käyttää 
myrkkykaasuja sodankäyntivälineenä”.

Kun neuvostoliittolainen lehdistökin raportoi suomalais-
ten kaasunkäytöstä rintamalla, pääteltiin sen merkitsevän, 
että Neuvostoliitto tulee jatkamaan sotaa Suomea vastaan. 
Syytökset otettiin syystäkin vakavasti, sillä olihan talvisodan 
käynnistäneestä Mainilan lavastuksesta kulunut vasta reilu 
viikko. Kansakunta valmistautui pahimpaan, sillä joulukuus-
sa 1939 sanomalehdissä julkaistiin lukuisia omatekoisten 
kaasunaamareiden valmistusohjeita ja raportoitiin näyttävästi 
venäläisten kaasunkäytöstä rintamalla. 

Suomalaisten raportoimat kaasuaseen käyttöepäilyt
Suomen armeija raportoi talvisodan aikana yhteensä 13 
kaasu aseen käyttöön liittyvää tutkittua ja dokumentoitua 
havaintoa. Ilmoituksia kaasunkäytöstä saatiin joukoilta huo-
mattavasti runsaammin, yksistään joulukuun aikana tilastoi-
tiin 22 ilmoitusta epäillystä kaasunkäytöstä. 

Päämajan tilannetiedotusten mukaan ensimmäinen kaa-
sunkäyttötapaus oli venäläisten kaasuhyökkäys suomalaista 
tykistöpatteria vastaan Salmissa (Lupikko). Yksitoista kaa-
susta haavoittunutta sotilasta vaatinut kaasuhyökkäys toteu-
tettiin tykistöammuksilla joulukuun 6. päivä. Kuitenkin jo 
1. joulukuuta jalkaväkipataljoonan partio joutui Raivolassa 
lentokoneesta suoritetun ”kaasuruiskutuksen kohteeksi”. Ne 
partion jäsenet, jotka eivät käyttäneet kaasunaamaria, saivat 
lieviä oireita ja joutuivat sairaalahoitoon. Ilmeisesti sodanjoh-
to on pitänyt Raivolan tapausta yksittäisenä tapahtumana, 
jonka ei annettu ylittää uutiskynnystä.
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Suomalaiset pyrkivät vahvistamaan havainnot venäläisten 
kaasuaseen käytöstä niin kemiallisin näyttein kuin lääketie-
teellisin menetelmin. Julkisuutta haettiin muun muassa käyt-
tämällä ulkomaisia lehtimiehiä tutustumassa kaasusairaisiin 
sotilaisiin sotasairaalassa. Helmikuussa 1940 valtionjohto 
osoitti ulkomaille nootin, jossa luetteloitiin vihollisen “epä-
inhimillisen sodankäynnin” tapoja ja yhtenä tapauksena esillä 
oli myös epäilty kaasuaseen käyttö Lupikossa. 

Venäläisten raportoimat kaasuaseen käyttöepäilyt
Suomalaisten sotasaaliina haltuunsa saamat asiakirjat, tiedus-
telun sieppaama viestiliikenne sekä ulkomainen talvisotaa 
käsittelevä tutkimuskirjallisuus sisältävät tietoja neuvostoliit-
tolaisesta kaasusodankäynnin uhkakuvasta, siihen varautumi-
sesta sekä raportoiduista, epäillyistä kaasunkäyttötapauksista 
talvisodassa. Arkistoissa on säilynyt myös tietoja venäläisten 
raportoimista epäillyistä biologisen sodankäynnin tapauksis-
ta, jotka ajoittuvat joulukuulle 1939.

Sotasaaliiksi saadussa vihollisen 8. armeijan kaasusuojelu-
päällikön ohjeessa neuvostojoukkoja kehotettiin valmistau-
tumaan suomalaisten kaasuaseen käyttöön puna-armeijan 
hyökkäyksen viivyttämisessä. Erityisesti pelättiin “useiden 
peräkkäisten saastutettujen pioneeriesteiden” käyttämistä.   

Laatokan rannikolla suomalaisten puolustuksesta ja myö-
hemmin myös vastahyökkäyksestä vastasi kenraali Hägg-
lundin komentama IV Armeijakunta. Sen joulukuun lopulla 
käynnistyneeseen vastahyökkäykseen liittyvät tältä rintamalta 
kerätyt tiedustelutiedot, jotka kertovat venäläisten epäilleen 
suomalaisia kaasuaseen käytöstä osana hyökkäystaistelua.

 Tiedustelun sieppaama vihollisen viestiliikenne kertoo 

vastahyökkäyksen kohteeksi joutuneen venäläisrykmentin 
ahdingossa tekemistä havainnoista. 2.1.1940 aamuyöllä 56. 
Armeijakunnalle osoitetussa viestissä JR 208 ilmoittaa, että 
suomalaiset ”käyttivät fosgeenia heikossa koostumuksessa. 
Tappioita ei ole. Käytimme kaasuntorjuntaamme”. Tilanne 
kehittyi vihollisen puolella yhä kriittisemmäksi seuraavan 
vuorokauden aikana ja seuranneessa sanomien vaihdossa 
vahvistettiin havainnot suomalaisten kaasuaseen käytös-
tä ja tuotiin esille kestämätön taistelutilanne: ”Suomalaiset 
ovat aktiivisia ja käyttävät kaasua. Myrkytystapauksia ei ole. 
Komppaniat vähälukuisia ja loppuun uupuneita. Muonaa, 
ammuksia ja polttoainetta ei ole.”

Vielä talvisodan loppuvaiheissa nousi neuvostoliittolaisten 
taholta esiin väite suomalaisten kaasunkäytöstä Kuhmon rin-
tamalla. Venäläisten 9. Armeija pyrki vapauttamaan mottiin 
jääneen 54. Divisioonan ja näiden helmikuun lopulle ajoittu-
vien taistelujen yhteydessä NKVD:n edustaja raportoi Stav-
kalle suomalaisten käyttäneen kemiallista asetta erityisesti 5. 
rykmenttiä vastaan. Raportointiin liittyi kiihkeä pyyntö saa-
da käyttää kemiallista asetta vastavuoroisesti. Ylempi johto 
kielsi kemiallisen aseen käytön toistuvista vaatimuksista huo-
limatta. 

Edellisten tapausten valossa venäläisten kaasun käyttöepäilyt 
olivat yhteydessä tukalaksi koettuun taistelutilanteeseen, mi-
hin liittyi vastustajan tykistön käyttö asemiinsa linnoittautu-
nutta puolustajaa vastaan. Ei liene vaikea päätellä, että epäilyt, 
joita ei voitu vahvistaa, kumpusivat samantyyppisistä havain-
noista rintaman kummallakin puolella. Sotaa edeltänyt kaasua-
seen käyttöön liittyvä valistus ja uhkan tiedostaminen edesaut-
toivat epäilyjen esiinnousua rintaman molemmin puolin.
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Biologisen aseen käyttöepäilyt
Suomalaisten epäilyt biologisen aseen käytöstä Karjalan 
kannaksella eivät päässeet julkisuuteen, vaikka viranomais-
yhteistyönä tehtyjen tutkimusten ja ulkomaisten labo-
ratorioanalyysien mukaan kyseessä oli Puolassa esiintyvä 
o-tyyppinen suu- ja sorkkatauti. Salaiseksi luokitellussa ra-
portissa todettiin: “Mitä taudin maahantuloon tulee, niin 
taudin esiin tyminen ja kulku osoitti alusta alkaen, ettei ky-
seessä voinut olla luonnollista tietä maahan päässyt tartunta, 
vaan oli tautia keinotekoisesti istuttamalla levitetty”. Kyseistä 
tautia ei Karjalan kannaksella ollut esiintynyt sitten vuoden 
1916. Raportin liitteenä oli ruotsalaisen asiantuntijan profes-
sori Magnussonin lausunto. 

Maatalousministeriö antoi julkisuuteen tiedon ”toistaiseksi 
tuntemattomalla tavalla” maahamme levinneestä suu- ja sork-
katautiepidemiasta joulukuun 19. päivä 1939. Artikkelin si-
sältämät ministeriön ohjeet karjan käsittelystä ja varotoi mista 
olivat yksityiskohtaiset. 

Uhkaavan epidemian torjumisesta ei puuttunut drama-
tiikkaa. Eräs karjan evakuointia koordinoinut virkamies 
kertoi raportissaan värikkäästi uhanneesta suurkatastrofista: 
”Kyseessä oli 4000 lehmän jako Hämeen ja Lounaissuomen 
karjarikkaille seuduille… ja syntymässä suuri kansallinen on-
nettomuus.” Viranomaisten nopean toiminnan ansiosta pur-
kausasemille sähkötettiin juniin lastatun karjan purkauskielto 
ja estettiin epidemian hallitsematon leviämi nen.

Myös viitteitä hyökkääjän kokemasta biologisen sodan-
käynnin uhasta on säilynyt. Venäläiset epäilivät suomalaisten 
”tuntemattomalla aineella myrkyttäneen Uuksunjoen oi-
keanpuoleisen rannan alueella olevat kaivot”, tieto on päivät-

ty 26.12.1939. Samoin venäläiset joukot raportoivat epäilyjä 
myrkyllisten savurasioiden käytöstä Petroskoin ja Karjalan 
suunnalla joulun alla 1939. 

Talvisodan kaasusodankäynnistä tehdyt johtopäätökset
Päämajan Kss.komentajan eversti Uolevi Poppiuksen yhteen-
veto kaasuaseen käytöstä talvisodassa on tosiasioihin pitäytyvä 
ja maltillinen. “Sodassa saapui useita tietoja, joiden mukaan 
venäläiset olisivat käyttäneet taistelukaasuja. Kaikki tapauk-
set ovat olleet hajanaisia ja kaasumäärät sangen pieniä. Taiste-
lukaasujen käyttö on voitu todeta vain niiden aiheuttamien 
sairausoireiden perusteella, koska tärkeimmistä kaasutuksista 
ei saatu näytettä, jossa laboratoriotutkimus olisi kemiallisesti 
voinut todeta kaasun laadun. Näyttää siltä kuin venäläiset oli-
sivat käyttäneet pieniä määriä taistelukaasuja vain vahingossa 
tai vastoin määräyksiä.”  

Päämajan käytössä olleiden tiedustelutietojen mukaan ”vi-
hollinen oli Suomen sodassa käskenyt saattaa taistelukaasut 
”taisteluvalmiiksi”, mutta kieltänyt niiden käytön siksi, kun-
nes annettaisiin erityinen määräys”.  

Kysymyksenalaiseksi jäi, olisivatko venäläiset käyttäneet 
taistelukaasuja, jos sota olisi jatkunut kesään asti ja ”jos puna-
armeija ei muuten olisi saavuttanut menestystä”. Päämajan 
analyysin mukaan se olisi ollut ”sekä mahdollista että pää-
määrän saavuttamiseksi ehkä tarpeellistakin”. 



55

Suojelun erikoisosasto
Kimmo Frilander

Pioneerirykmentin vastuulla oleva Suojelun erikois-
osasto (SEO) on puolustusvoimien korkean valmi-
uden suojelutiedusteluyksikkö. Sen organi saatioon 
kuuluu CBRN-kenttälaboratorio. Suojelun erikois-

osasto on vuonna 2010 julkaistun Puolustusvoimien soti-
laallisen kriisinhallinnan konseptin -mukainen kolmikäyttö-
joukko. Osastoa kehitetään ja sitä varaudutaan käyttämään 
ensisijaisesti Suomen sotilaalliseen puolustami seen. Toise-
na tehtävänä on muiden viranomaisten tukeminen osaston 
suorituskyvyllä. Lisäksi valmistaudutaan osallistumaan kan-
sainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan. Kokonaisvastuu 
Suojelun erikoisosastosta on annettu Pioneeri rykmentille. 
Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos ja Sotilaslää-
ketieteen keskus antavat palveluita, henkilöstöä ja materi-
aalia osaston käyttöön johtoesikuntien päättämällä tavalla. 
Toiminnassa hyödynnetään myös reserviläisten laaja-alaista 
osaamista.

Suojelun erikoisosaston päätehtävät liittyvät CBRN-tilan-
teisiin. Näitä ovat uhka- ja riskiarvioiden tuottaminen ope-
raatioalueesta, turvatarkastukset ja valvonta, CBRN-aineiden 
ja teollisuudessa käytettävien vaarallisten aineiden (TIM) 
tiedustelu, valvonta, näytteenotto ja analysoiminen. Lisäksi 
tehtäviin kuuluvat kenttä- ja ympäristöhygieniaan liittyvät 
tarkastukset. Osaston muita tehtäviä ovat puhdistaminen 
CBRN-aineista, suojelulääkintä ja pelastustehtävät. 

Suojelun erikoisosaston suorituskyvyn kaksi osa-aluetta 

tekevät sen valtakunnallisesti ainutlaatuiseksi. Ensinnäkin 
Osaston toimenpitein kyetään ottamaan näytteitä, joilla on 
todistusvoima kansainvälisessä oikeudessa (forensic samp-
ling). Toiseksi osastolla on kyky CBRN-aineiden ja muiden 
haitallisten kemikaalien varmennettuun tunnistamiseen 
kenttäolosuhteissa.

Suojelun erikoisosasto tukee sotilaallisen kriisinhallinnan 
tehtävässä pääjoukkojen keskittämistä operaatioalueelle. 
Tämä käsittää esimerkiksi lentokenttien ja satamien CBRN/
TIM-turvallisuustarkastukset ja -valvonnan. Tarkastusten 

Suojelun erikoisosaston etujoukon siirto SIBCRA-tehtävään NH90-helikopterilla. 
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jälkeen voidaan tiedustella muun muassa keskittämisreittejä 
ja tulevia ryhmitys- ja operaatioalueita. Samalla pidetään yllä 
CBRN-uhkien tilannekuvaa.

Suojelun erikoisosasto muodostuu osaston johdosta, suo-
jelujoukkueesta, kenttälaboratoriojoukkueesta sekä komen-
to- ja huoltojoukkueesta. Taktisen tason tehtävien toteut-
tamisesta vastaa Suojelujoukkue. Sitä voidaan vahventaa 
kenttälaboratorioiden asiantuntijoilla esimerkiksi laittomien 
laboratorioiden sekä teollisuuden uhka- ja riskikartoitusteh-
tävissä. 

Kenttälaboratoriojoukkueen tärkein tehtävä on tuottaa 
osaston johdolle ja ylemmälle johtoportaalle tieteellisin ana-
lyysimenetelmin varmennettua tietoa suojelutiedustelun tu-
loksista. Lisäksi laboratorio valvoo ja analysoi juomaveden 
sekä elintarvikkeiden käyttökelpoisuutta ja toteuttaa ympä-
ristöhygieniaan liittyvää riskienarviointia. Suojelun erikois-
osasto on kokoonpanoltaan yksi kompakteimmista suojelun 
monitoimiyksiköistä, myös kansainvälisesti vertailtuna.

Suojelun erikoisosaston vaikuttavuus kokonaisuutena on 
suurempi kuin sen yksittäisten joukkueiden summa. Suo-
jelujoukkue ei kykene analysoimaan kaikkea keräämään-
sä tiedustelutietoa. Toisaalta kenttälaboratoriojoukkueen 
asiantuntijuutta ei voida hyödyntää, ellei kukaan tuota tie-
toa kentältä. SIBCRA-tehtävän toteutus edellyttää Suojelun 
erikoisosastolta kaikkien osien käyttöä. Osaston kokoonpano 
mahdollistaa saumattoman yhteistoiminnan ja menetelmien 
yhteensovittamisen joukkueiden välillä. Tällä varmistetaan 
ylemmälle johtoportaalle tuotettavan tiedon ja tilannekuvan 
eheys sekä operatiivisten toimintasuositusten luotettavuus.

Suojelun erikoisosaston kehittämistarve tunnistettiin 

2000-luvun alussa. Kehitystyön loppuasetelmaa on ensim-
mäisen kerran kuvattu vuonna 2005 Suojelupuolustuksen 
tavoitetila 2012 -asiakirjassa. Keskeinen vaihe kehitystyön 
konkretisoitumisessa oli osallistuminen Euroopan Unionin 
nopean toiminnan joukkojen toimintaan (EUBG) vuosina 
2007 ja 2008. Tuolloin joukosta käytettiin nimeä Kansainvä-
linen suojeluosasto ja se oli osa Pohjoismaista taisteluosastoa 
(NBG). Pohjoismaisen taisteluosaston valmistelu- ja valmius-
vaiheen aikana luotiin ja evaluoitiin yhteistoimintakyky Na-
ton rauhankumppanuusmaiden (PfP) suorituskykyjen arvi-
ointiohjelmassa (Level 1). Korkeatasoinen, Nato-standardien 
mukainen yhteistoimintakyky toimi perustana vuosina 2009 
ja 2010 toteutetuille Naton rauhankumppanuusmai den 
suorituskykyarvioinneille (Level 2). Vuonna 2010 Suojelun 
erikoisosasto saavutti Naton Combat Readiness Evaluation 
-arviointiohjelmassa korkeimman tason ensimmäisenä suo-
malaisena Maavoimien yksikkönä. Tämä oli merkittävä askel 
suomalaisen suojeluosaamisen uskottavuuden ja toi minnan 
läpinäkyvyyden osoittamisessa.

Suojelun erikoisosasto täyttää Naton nopean toiminnan 
joukkojen (NRF) vaatimukset. Näissä määritellään muun 
muassa todistusvoimaiseen näytteenottoon ja varmennettuun 
CBRN-aineiden tunnistamiseen tarvittavat kyvyt. Suojelun 
erikoisosasto on asetettu nopean toiminnan joukkojen reser-
vijoukkopooliin (RFP) vuodeksi 2012. Suunnittelun ja val-
mistelujen perusteena on kyky saavuttaa keskittämisvalmius 
30 vuorokauden kuluessa kansallisesta poliittisesta päätök-
sestä (TP-UTVA -menettely). Nopean toiminnan joukkojen 
mandaatti perustuu vuoden 2009 turvallisuus- ja puolustus-
poliittiseen selontekoon. Sen mukaan Suomi osallistuu ak-



Suojelutiedustelutehtävä luolassa, käynnissä on yleistilanteen dokumentointi 
valokuvaamalla ja videoimalla.
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tiivisesti Naton rauhankumppanuusohjelmassa tapahtuvaan 
sotilaallisen yhteensopivuuden ja suorituskykyjen kehittämi-
seen sekä yhteistyömuotojen uudistamiseen. 

Suojelun erikoisosasto osallistui vuonna 2011 Naton no-
pean toiminnan joukkojen, suojelun taisteluosaston Peaceful 
Dragon 2011 -sertifiointiharjoitukseen. Harjoitusjoukkoon 
kuului viisi Nato-maata ja Suomi rauhankumppanuusmaana. 
Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun puolustusvoimat osallis-
tui Naton nopean toiminnan joukkojen harjoitukseen. Har-
joituksessa osoitettiin Suojelun erikoisosaston suorituskyky 
ja luotiin yhteistoiminnan järjestelyt Suojelun erikoisosaston 
ja monikansallisen Suojelun taisteluosaston välille. Tehtävis-
sä harjoiteltiin ja arvioitiin muun muassa suojelutiedustelua, 
näytteenottoa, puhdistamista ja kenttälaboratoriotoimintaa. 
Lisäksi verrattiin Suojelun taisteluosastoon kuuluvien mai-
den taktiikkaa, taistelutekniikkaa ja menetelmiä. Harjoituk-
sesta saatiin arvokasta kokemusta valmiusajan suunnittelulle 
ja koulutukselle. 

Kokonaisuutena voi sanoa, että NRF-toimintaan osallistu-
minen on ollut puolustusvoimien luottamuksen osoitus Pio-
neeriaselajille, Pioneerirykmentille ja Suojelun erikoisosas-
ton valmisteluihin osallistuneille henkilöille. Naton nopean 
toiminnan joukkojen toimintaan osallistuneet ovat saaneet 
ainutkertaista kokemusta ja osaamista. Keskeisin asia kuiten-
kin on, että puolustusvoimissa nähtiin Suojelun erikoisosasto 
kaikkein valmiimpana joukkona pilotoimaan uutta moni-
kansallista yhteistyötä.
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CBRN-kenttälaboratorio
Paula Maatela

CBRN-kenttälaboratoriota voidaan käyttää moni-
puolisesti kaikkiin kolmeen puolustusvoimien 
tehtävään: se soveltuu poikkeusolojen tehtäviin 
kotimaassa, virka-aputehtäviin muita viranomai-

sia avustettaessa ja lisäksi ulkomailla tapahtuviin kriisinhal-
lintatehtäviin. 

Kenttälaboratorio perustuu Naton kansainvälisiin stan dar-
deihin. Niiden mukaisin analyysimenetelmin tunnistetaan 
luotettavasti kemialliset ja biologiset taisteluaineet, eräät 

toksiinit ja myrkylliset teollisuuskemikaalit sekä radioaktii-
viset aineet. Laboratoriolla on myös rajoitettu kyky tunnis-
taa räjähteitä, huumausaineita ja niiden lähtöaineita. Lisäksi 
voi daan tehdä juomaveden ja elintarvikkeiden käyttökelpoi-
suuteen ja ympäristöhygieniaan liittyvää riskinarviointia, val-
vontaa ja analyysejä. 

Käytössä olevat analyysilaitteistot ovat nykyaikaiset. 
 B-laboratorion varusteina on kaksi reaaliaikaista geenimonis-
tuslaitetta ja immunoanalysaattori. C-laboratoriossa on kaa-
sukromatografi-massaspektrometri, johon on liitetty fosfori- 
ja rikki-ilmaisin (dualFPD) sekä elektroninsieppausilmaisin 
(ECD). Muina analyysilaitteina ovat ionikromatografi, infra-
punaspektrometri (ATR-FTIR), Raman-spektrometri, spekt-
rofotometri, kalorimetri, ioniliikkuvuusspektrometri sekä 
kenttäraskasmetallianalysaattori. RN-laboratorion varusteina 
ovat gamma- ja alfaspektrometrit ja KHYG-laboratoriossa ve-
den ja maaperän kemiallisen ja mikrobiologisen laadun mit-
taamisen tutkimuslaitteistot, lämpötila-, pH-, johtokyky- ja 
meluannosmittari sekä sisäilman laadun mittauslaite. Labo-
ratoriossa on myös kontaminaatiotason mittaamiseksi sätei-
lymittari, jolla voidaan mitata alfa-, beeta- ja gammasäteilyä. 
Lisäksi laitevalikoimassa on kemiallisten taisteluaineiden ja 
myrkyllisten teollisuuskemikaalien kaasunilmaisimet.

Kenttälaboratoriossa työskentelee seitsemän henkilöä. 
Kenttälaboratoriolla sekä biologian, kemian, säteily- ja kent-
tähygienialaboratorioilla on omat johtajansa. Lisäksi henki-
lökuntaan kuuluvat B-tutkija ja C-laborantti. Laboratorion 
huollosta ja ylläpidosta huolehtii mekaanikko.  

CBRN-kenttälaboratorio kykenee toimimaan itsenäisesti 
vähintään 72 tuntia ja sitä voidaan kuljettaa lentokoneella, Kenttälaboratoriojärjestelmä Tisan harjoituksessa Tšekin tasavallassa vuonna 2011. 



Analyysitoimintaa 
B-laboratoriossa, joka täyttää 

bioturvaluokka 
3 -turvalaboratorion 

vaatimukset.

Vetoauto, huoltokontti ja kenttälaboratorioperävaunu muodostavat 
täysperävaunuyhdistelmän.
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merikuljetuksena ja maanteitä pitkin. Laboratorion runko 
on rakennettu puoliperävaunun alustalle, jota on laajennettu 
kahdella kollektiivisuojateltalla. Pyrkimyksenä on ollut saada 
mahdollisimman kompakti neljän laboratorion kokonaisuus, 
joka kykenee toimimaan itsenäisesti. 

Tilat ovat NBC-suojatut suodattimien ja laboratoriois-
sa olevan ylipaineen avulla. Henkilökunnan ja ympäristön 
suojelemiseksi on B-laboratorio normaalioloissa alipaineinen 
ulkoilmaan nähden. Jos tarvitaan NBC-suojausta, laborato-
rio muutetaan ylipaineiseksi. Kollektiivisuojatelttojen NBC-
suojauksesta huolehtii ilmastointikontti.  Kenttälaborato-
riojärjestelmään kuuluu myös huolto- ja varastokontit, jotta 
kenttäolosuhteiden omavaraisuutta voidaan pidentää. Lisäksi 
laboratorio voidaan varustaa maastouttamisjärjestelmällä.

Kenttälaboratorio on hyväksytty sotavarusteeksi vuonna 
2009 ja laboratorio on auditoitu Naton neliportaisen suori-
tuskykyohjelman mukaisesti. Järjestelmä on osoittanut ole-
vansa valmis toimimaan osana monikansallista joukkoa kan-
sainvälisissä operaatioissa.

CBRN-kenttälaboratoriossa sovellettavat 
Nato-standardit:
AEP-66 (tuleva STANAG 4701), Sampling and Identificati-
on of Biological, Chemical and Radiological Agents 
STANAG 4632, Deployable NBC Analytical Laboratory.

Kenttälaboratorion laatujärjestelmät:
ISO/IEC 17025 
ISO 9001:2000 vaatimusten mukaisuus.  
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NBC 2006



Kuvassa vasemmalla 
pääsihteeri Markku 

Mesilaakso, 
professori Sergei 

Baranovski ja 
filosofian tohtori 

Nils Meinander.
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Kuudes suojelun symposiumi NBC 2006 – Sym-
posium on Chemical, Biological, Nuclear and 
Radiological Threats järjestettiin Tampereen Työ-
väen Teatterissa 18.– 21. kesäkuuta 2006. 

Symposiumin järjestelytoimikunnan puheenjohtajana toi-
mi everstiluutnantti evp. Kyösti Tomperi ja tieteellisen toi-
mikunnan puheenjohtajana professori Kari Nieminen Puo-

Ulkonäyttelyalueeseen ovat tutustumassa Sisko Salomaa, 
Matti Hemmilä, Jouni Jäppinen, Arto Jäppinen, 
Anna Minkkilä ja Salla Takala

Organisointia ja 
tiedettä: 
”taistelupari” 
Kyösti Tomperi 
ja Kari Nieminen 
olivat pidettyjä 
symposiumi-
toiminnan vetäjiä.
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lustusvoimien Teknilliseltä Tutkimuslaitokselta. Tilaisuuden 
teemaksi oli valittu A Safety & Security Challenge.

Symposiumin avasi valtioneuvoston turvallisuuspäällikkö 
eversti Jukka Sonninen. Esitykset käsittelivät CBRN-uhkia 
ja terrorismin vastaista toimintaa, väestönsuojelua ja kriisin-
hallintaa sekä aseriisuntaa. Lisäksi käsiteltiin CBRN-aseiden 
leviämisen estämistä, niiden ilmaisua, tunnis tamista ja ana-
lyysiä, suojaa ja puhdistamista sekä lääketieteellistä CBRN-
valmiutta.

Päivien aikana kuultiin 53 tieteellistä esitystä tai laitevalmis-
tajien suullista esitystä tai tiedonantoa. Postereita oli esillä 

Verkottumis-
tilanne 

Tampereen 
Työväen Teatterin 

lämpiössä.

Puhdistusajoneuvo toimintanäytöksessä.
Helteisen sään ja ulkonäyttelyn yhdistelmä: symposiumiväki viettää 
leppoisasti aikaansa keskenään seurustellen.
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kaikkiaan 54. Paikalle oli saapunut 28 yritystä esittelemään 
suojelualan tuotteitaan tai palveluitaan. Ulkonäyttely oli si-
joitettu läheiselle kentälle. Symposiumien osanottajamäärä 
oli kaikkiaan 460 henkilöä ja he edustivat 38 eri maata. 

Teatterin miljöö symposiumille oli hieman erikoinen, sillä 
ei teatteria ole tarkoitettu senkaltaisten tilaisuuksien pitopai-
kaksi. Kuitenkin katsomo mukavine istuimineen ja puhuja-
koroke näyttämöllä tarjosivat erinomaiset tilat kuunnella ja 
esittää luentoja.  Laitenäyttely ”ahdettiin” lämpiöön kahteen 
kerrokseen. Lämpiö olikin nimensä mukainen symposiumi-

viikolle sattuneen hellejakson ansiosta. Erikoisesta paikasta 
huolimatta symposiumi onnistui järjestelyjen osalta varsin 
hyvin. Päivät jäivät myös varmasti kaikille mieleen erityisen 
lämpiminä ja aurinkoisina.

Symposiumin esitelmät ja abstraktit julkaistiin Puolustus-
voimien teknillisen tutkimuslaitoksen julkaisuna Symposium 
Proceedings, NBC 2006, Symposium on Chemical, Biologi-
cal, Nuclear and Radiological threats – A Safety & Security 
Challenge. 

Henkilöpuhdistuslinjaan 
tutustumassa.
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Säteilytutkimukset 
Pohjois-Suomessa 
Dina Solatie

Lapissa on tutkittu radioaktiivisuutta jo vuodesta 
1957 lähtien. Tällöin huomattiin jäkälä- ja mai-
tonäytteissä kohonneita Cs-137- ja Sr-90-pitoi-
suuksia. Vuonna 1960 perustettiin säteilyyn liittyvä 

Lapin ravintoketjujen tutkimusprojekti, jonka käynnisti Hel-
singin yliopiston radiokemian laitoksen esimies, professori 
Jorma K. Miettinen. Tutkimuksen kohteena olivat jäkälä, 
poronliha ja poronlihaa syövät saamelaiset. Lisäksi tutkittiin 
Lapin niukkaravinteisia järviä ja niiden kalojen kohonnutta 
radioaktiivisuutta.

Vuonna 1958 Helsinkiin perustettiin Säteilyfysiikan laitos, 
joka nykyisin tunnetaan nimellä Säteilyturvakeskus. Vuon-
na 1970 Säteilyfysiikan laitokselle saatiin erityinen Pohjois-
Suomen tutkimusasema. Se sijoitettiin Rovaniemen entiseen 
maalaiskuntaan Maatalouden tutkimuskeskuksen yhteyteen. 
Tutkimusasema muutti vuonna 1985 Rovaniemen keskustan 
lähelle Korkalovaaraan. 

Pohjois-Suomen tutkimusaseman tehtävänä oli perehtyä 
Lapin erityisolosuhteisiin. Erityisesti kiinnostivat ne syyt, 
miksi pohjoisessa tuotetun maidon Cs-137-pitoisuudet olivat 
vielä 1970-luvullakin huomattavasti korkeammat kuin Etelä-
Suomen maidon. Toinen tutkimuksen kohteena oleva radio-
aktiivinen aine oli Sr-90. Laajana tutkimuskohteena on ollut 
selvittää keinotekoisten ja luonnon radioaktiivisten aineiden 

pitoisuudet erilaisissa Lapissa tuotetuissa elintarvikkeissa. 
Näitä ovat esimerkiksi maito, poro- ja hirvenliha, riistaeläi-
met, kalat ja marjat. Lisäksi on tutkittu jäkäliä ja muita kas-
veja. Vuonna 2010 tutkimusasema muutti uusiin toimitiloi-
hin Lähteentielle Geologisen tutkimuskeskuksen yhteyteen. 
Sen nykyinen nimi on Pohjois-Suomen aluelaboratorio.

Ydinasekokeet ilmakehässä 1945–1980
Lapin radioaktiivisuus on peräisin joko keinotekoisista tai 
luonnosta peräisin olevista radioaktiivisista aineista. Ihmi sen 
tuottamia keinotekoisia radioaktiivisia aineita on päässyt La-
pin ympäristöön muun muassa ilmakehässä tehdyistä ydin-
asekokeista ja Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuu desta 
vuonna 1986. Vuosina 1945–1980 ilmakehässä teh dyistä 
ydinasekokeista levinneen maailmanlaajuisen laskeuman 
vaikutukset ovat olleet Lapille merkityksellisimmät. Ilmake-
hässä on suoritettu yhteensä yli 500 ydinasekoetta useilla eri 
koepaikoilla. Suurin ydinasekoe tehtiin vuonna 1961 Nova-
ja Zemljalla, jossa räjäytettiin 50 megatonnin kokoinen Zar 
Bomba. Näissä räjäytyksissä syntyi runsaasti eri laisia radio-
aktiivisia aineita, joiden puoliintumisajat vaihtelevat muuta-
masta sekunnista tuhansiin vuosiin. Osa aineista kohosi rä-
jähdyksen voimasta ilmakehän ylempiin kerroksiin, josta ne 
vähitellen vuosien kuluessa laskeutuivat maahan. Säteilyan-
nosten kannalta laskeuman radioaktiivisista aineista tärkeim-
mät ovat Cs-137 ja Sr-90. 

Lapin luonnon erityispiirteitä
Luonnon saastumisen kannalta olennaista ovat laskeumatilan-
teessa vallitsevat ympäristöolosuhteet. Ympäristöolosuhteil-
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taan Etelä- ja Pohjois-Suomi eroavat toisistaan merkittävästi. 
Lapissa on useita tekijöitä, joiden vaikutuksesta radioaktiivi-
sen laskeuman seuraukset ovat huomattavasti suurempia ja 
pitempiaikaisia kuin samansuuruisen laskeuman vaikutukset 
Etelä-Suomessa. Pohjois-Suomen luontoa kuvastavat niuk-
karavinteisuus ja karu luonto. Kuivaa kangasta on valtaosa 
Pohjois-Suomen metsämaista ja sen lisäksi iso osa Lapin maa-
alasta on suota. Kun kasveille on ravinteita tarjolla niukasti, 
ne ottavat käyttöönsä paremman puutteessa ravinteita muis-
tuttavia radioaktiivisia aineita. Myös Etelä-Suomelle tyypilli-

siä viljavia savimaita ei pohjoisessa juuri ole. Radioaktiiviset 
aineet sitoutuvat savimaahan hyvin, eivätkä ne ole helposti 
kasvien saatavilla. Humuspitoisessa maaperässä cesium py-
syy sen sijaan pitkään kasvien saatavilla. Jäkälä kerää myös 
tehokkaasti laskeumaa. Laskeuman radionuklidit kertyvät siis 
tehokkaasti arktisten ja subarktisten alueen kasveihin, niitä 
syöviin eläimiin ja edelleen ihmisiin. Myös vesiravintoketjut 
ovat Lapissa herkkiä laskeumalle.

Tshernobylin ydinvoimalaitosonnettomuus 
26. huhtikuuta 1986
Tshernobylin ydinvoimalaitosonnettomuuden aikana val-
linnut säätila oli Lapin kannalta suotuisa. Pohjoisessa ollut 
laaja kylmärintama esti ensimmäisen, Ruotsin kautta tulleen 
radioaktiivisen saastepilven tulon Lappiin. Laskeumapilvi 
pysähtyi Oulun läänin puoliväliin ja lähes koko poronhoi-
toalue jäi vapaaksi Cs-137-laskeumasta. Ruotsin ja Norjan 
poronhoitoalueet olivat etelämpänä ja näissä maissa tavattiin 
monin paikoin korkeita pitoisuuksia elävissä poroissa ja po-
ronlihassa. Seuraava saastepilvi tuli Suomeen noin kymme-
nen päivän kuluttua onnettomuudesta ja se levisi tasaisesti 
koko valtakunnan alueelle. Lappiin tuli Cs-137-laskeumaa 
keskimäärin 1000 Bq/m2, kun taas Etelä-Suomeen sitä saa-
tiin keskimäärin 10 000 Bq/m2. Eniten laskeumaa saaneilla 
alueilla oli 45 000–78 000 Bq/m2. 

Onnettomuuden seurauksena jouduttiin asettamaan suo-
situksia luonnontuotteille, kuten sienille ja kaloille. Samalla 
ympäri Suomea perustettiin useita radioaktiivisuutta seuraa-
via havaintoverkostoja. Tärkeimmät seurantakohteet Lapissa 
olivat ravintoketjut, joissa radioaktiivisten aineiden on to-

Lapissa tuotetun maidon Cs-137-aktiivisuus vuosina 1963–2010. Kuvassa näkyy 
hyvin ilmakehässä tehtyjen ydinasekokeiden vaikutus 1960-luvulla sekä 
Tshernobylin onnettomuuden aiheuttama vähäisempi vaikutus.



Kuvassa on seurattu neljän eri paliskunnan poronlihan Cs-137-pitoisuuksia. Kemin-
Sompion paliskunnan poroissa pitoisuudet ovat laskeneet hieman 
hitaammin kuin muissa kolmessa paliskunnassa. Tämä johtuu siitä, että alueella on 
hyvin jäkälää ja luppoa tarjolla, eikä lisäruokintaa juuri tarvita. Kesällä porojen Cs-
pitoisuudet ovat noin 20 prosenttia talven pitoisuuksia alhaisemmat, koska porot 
syövät kesällä muuta ravintoa kuin jäkälää. 
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dettu rikastuvan tehokkaasti. Näitä ovat esimerkiksi heinä-
lehmä-maito ja erityisesti jäkälä-poro-ihminen. 

Radioaktiivisuus poronlihassa 
Suomen poronlihan keskimääräinen Cs-137-pitoisuus oli 
suurimmillaan vuonna 1966, jolloin sen pitoisuus oli 2800 
Bq/kg. Ennen Tshernobylin onnettomuutta vuonna 1985 oli 
keskimääräinen pitoisuus 300 Bq/kg. Onnettomuuden jäl-
keen keskimääräinen pitoisuus oli 720 Bq/kg. 

Vuosina 2006–2010 näytteitä on kerätty 56 eri paliskun-
nasta, yhteensä 650 kappaletta. Mitatut pitoisuudet olivat 
4–400 Bq/kg ja Cs-137-pitoisuuksien keskiarvo oli 122 Bq/
kg. Nämä pitoisuusarvot alittavat kirkkaasti EU:n asettaman 
luonnonvaraisten elintarvikkeiden kaupan raja-arvon, joka 
on 600 Bq/kg. 

Fukushiman ydinvoimalaitosonnettomuus 
11. maaliskuuta 2011
Fukushiman ydinvoimalaitosonnettomuuden jälkeen Lapissa 
havaittiin vähäisiä määriä ympäristöön päässeitä radioaktiivi-
sia aineita noin viikon kuluttua onnettomuudesta. Mitatut 
radioaktiivisuuspitoisuudet ovat  olleet erittäin pieniä, eikä 
niil lä ole terveysvaikutuksia. Niitä pystytään kuitenkin ha-
vainnoimaan tehokkailla ilmakerääjillä ja mittareilla. 

Lapin suurimmat pitoisuudet mitattiin 1. huhtikuuta Ro-
vaniemellä. Cesiumia havaittiin 280 µBq/m3 ja jodia 1570 
µBq/m3.  Tshernobylin onnettomuuden jälkeen Suomessa 
mitattiin cesiumia enimmillään 12 Bq/m3 ja jodia 220 Bq/
m3 eli noin 40 000–100 000 kertaa enemmän kuin  Fukus-
himan onnettomuuden jälkeen Lapissa. Syksyllä 2011 Lapin 

luonnontuotteista, kuten poronlihasta, sienistä ja kaloista, 
mitattiin Fukushimasta peräisin olevaa cesiumia. Onnetto-
muus lisäsi luonnontuotteiden cesiumin määrää noin pro-
sentin verran, tuotteesta riippuen.

Nykypäivä ja tulevaisuus
Keinotekoisten radioaktiivisten aineiden pitoisuudet ovat ny-
kypäivänä Pohjois-Suomessa matalia. Ne eivät ole enää sätei-



Rovaniemen, Sodankylän ja Ivalon valvonta-asemilla mitatut ilman Cs-134- 
ja Cs-137-aktiivisuuspitoisuudet Fukushiman onnettomuuden jälkeen.

Rovaniemen, Sodankylän ja Ivalon valvonta-asemilla mitatut 
hiukkasiin sitoutuneen I-131-aktiivisuuspitoisuudet Fukushiman 
onnettomuuden jälkeen.
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lysuojelullisesti katsottuna ihmisten, eläinten tai ympäristön 
ongelmana. Suurin säteilyannos aiheutuu ihmi sille nykyään 
luonnon omista radioaktiivisista aineista.  

Tällä hetkellä Pohjois-Suomessa tärkeitä tutkimuksen koh-
teita ovat kaivosympäristöjen luonnon radioaktiiviset aineet 

sekä ilmastonmuutos.  Fennovoima Oy alkaa rakentaa uut-
ta ydinvoimalaa Pyhäjoelle. Pohjois-Suomen aluelaboratorio 
koordinoikin yhteistyöohjelmaa, jolla kehitetään säteilyvaa-
raan varautumista mahdollisessa ydinonnettomuustilanteessa 
Euroopan arktisilla alueilla.
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Innovointia säteilyn 
havaitsemiseen
Harri Toivonen

Radioaktiivisten aineiden havainnointi perus-
tuu hajoamistuotteiden aiheuttamiin vuorovai-
kutuksiin väliaineessa. Tavallisesti mittaamme 
tuotettujen ioniparien määrää tai puolijohteissa 

elek troniaukkopareja. Säteilyllä on kuitenkin muunkinlaisia 
vuorovaikutuksia, jotka tähän saakka on pääosin unohdettu. 
Se aiheuttaa muutoksia ympäristössä, johon se vaikuttaa. Näi-
den ilmiöiden havainnointi voi johtaa aivan uudenlaisten ja 
entistä tehokkaampien havaintomenetelmien kehittämiseen.

Tarkastellaan esimerkkinä alfasäteilyä, heliumatomin ydin-
tä. Se liikkuu emäytimen hajoamisen jälkeen ilmassa vain 
neljä tai viisi senttimetriä ja kiinteässä aineessa tuhat kertaa 
vähemmän. Tällainen hiukkanen aiheuttaa tyypilli sesti yli 
satatuhatta ioniparia, mutta niitä pitää havainnoida läheltä 
tai ilmaisimeen ei saada minkäänlaista signaalia. Perin teisin 
menetelmin ei siis voida tuottaa tehokkaasti kontaminaatio-
karttaa, saati löytää rikolliseen käyttöön tarkoitettuja aineita. 
Tämän tiesi Litvinenkon murhaajakin.

Mutta seuraavalla kerralla viranomaisvaste voi olla kehitty-
neempi. Nimittäin alfahiukkanen löytää toisinaan typpimo-
lekyylin ja virittää sen suurempaan energiatilaan. Tämä ener-
giatila laukeaa lähettämällä ultraviolettivaloa. Ilmassa yksi 
alfahiukkanen tuottaa noin sata fotonia, jotka voivat edetä 
pitkiä matkoja, jopa kilometrejä. Ilmiötä kutsutaan fluore-

senssiksi. Kyseessä on meille kaikille tuttu valoilmiö – revon-
tulet.

Nykyaikainen molekyylifysiikka ja optiikka ovat tuottaneet 
välineitä, joilla yksittäiset fotonitkin voidaan havaita. Niin-
pä on mahdollista suunnitella tehokkaita optisia ilmaisimia, 
jotka havaitsevat säteilyn etäältä. Voidaan rakentaa pintakon-
taminaatiomittari, joka tunnistaa alfasäteilyn puolen metrin 
päästä, reaaliaikainen radonmonitori tai vaikkapa teleskoop-
pijärjestelmä etähavainnointiin. Tällaisia laitteita on jo tehty 
monissa maissa, kuten Suomessa, Ranskassa, Englannissa, 
Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Venäjällä. Haasteena on aurin-
gon valo ja siinä oleva ultraviolettisäteily. Mutta ”solar blind” 
on tunnettu aallonpituusalue, eikä havainnointi päivänvalos-
sakaan ole enää mahdoton ajatus. Tulevaisuudessa rikollisen 
täytyy tietää enemmän tai hänen tekosensa ei etene uhkaa 

Palovaroitin - Am-241 (10 kBq) - kuvattuna puolen 
metrin päästä ultraviolettiherkällä kameralla, johon 
on yhdistetty optinen kuva.
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pitemmälle. Tämä edellyttää, että tutkimus on johtanut ope-
ratiiviseen viranomaisjärjestelmään.

Edellä kuvattu esimerkki on vain yksi sovellus teknologiois-
ta, joiden avulla näemme säteilevää ympäristöä erilaisella ta-
valla. Viime aikoina on alettu systemaattisesti etsiä tällaisia 
uudenlaisia menetelmiä. Esimerkiksi Naton työryhmissä on 
tunnistettu viitisenkymmentä potentiaalista lähestymistapaa 
havainnoida säteilyä kauempaa kuin minne primaarisäteily 
kantaa. Tällaista havainnointiteknologiaa kutsutaan nimellä 
”stand-off detection”. Kehittyneillä optisilla menetelmillä on 
periaatteessa mahdollista havaita kaukaa lähestyvä säteilypilvi 
tai epäilyttävän laitoksen säteilypäästöt. 

Uudenlaisilla menetelmillä on vaikutuksia myös tavan-
omaisen teknologian turvalliseen käyttöön. Terästehtailla 
käytetään raaka-aineena rautaromua. Liian usein romun 
seassa on radioaktiivisia aineita. Ne voivat aiheuttaa vaaraa 
työntekijöille ja ympäristölle tai voivat pilata tuotteet ja tuo-
tantovälineet. Tavanomainen porttimonitorointi paljastaa 
suu rienergiset gammasäteilijät, kuten koboltin (60Co), mut-
ta alfasäteilijät, esimerkiksi amerikium, päätyvät sulatusuu-
niin. Ne havaitaan vasta silloin, kun ne vapautuvat kantaja-

aineestaan. Tämä on liian myöhään, mutta tavanomaisin 
keinoin ei saastetta voida havaita ajoissa. On etsittävä uusia 
ratkaisuja. Ultraviolettisäteilyn tarkkailu on yksi mahdolli-
suus, vaikka se havaitsee vain pintakontaminaation eikä kerro 
mitään romun sisällä olevasta materiaalista. Mutta on mui-
takin mahdollisuuk sia. Säteily suurentaa vääjäämättä ympä-
ristössään vapaiden elektronien määrää. Se vaikuttaa sähkö-
kenttään, mikä puolestaan voidaan mitata vaikkapa tutkalla. 
Sellainen pitää vain ensin kehittää oikealle aallonpituudelle.

Haastetta riittää, mutta tärkeää on oivaltaa, että mahdot-
tomalta löytyvään ongelmaan voi löytyä ratkaisu. On vain 
tutkittava tarpeeksi ja kytkettävä yliopistomaailma työhön 
mukaan. Lisäksi on hyvä muistaa, että säteily on energiaa. 
Se nostaa väliaineessa lämpötilaa, joka voidaan mitata hyvin 
tarkoin. Jo nyt lämpötilamittaus on tuottanut uskomatto-
mia tuloksia laboratorio-olosuhteissa. Väliaineen lämpötilan 
mittaamisen avulla on kehitetty spektrometri, jonka energia-
erottelukyky on kymmeniä kertoja parempi kuin parhailla 
puolijohteilla. Tulevaisuuden lämpökamera voi hyvinkin olla 
radioaktiivisuuden paljastamisen ydin.
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Säteilyn lentomittaus
Markku Kettunen

Säteilyn lentomittauksessa käytetään hyväksi gamma-
spektroskopiaa. Menetelmällä mitataan säteilevien 
aineiden lähettämän gammasäteilyn energiaspektri 
sekä säteilyn voimakkuus eli intensiteetti. Säteilyn 

lentomittaus tehdään vakiolentokorkeudella ja sillä voidaan 
määrittää sekä maakuoressa että erityisesti maan pinnalla ole-
via radioaktiivisia aineita. 

Gammasäteily vaimenee eksponentiaalisesti, kun välissä 
oleva ilmakerros paksuuntuu.  Suurta tasolähdettä mitatta-
essa havaitun säteilyn voimakkuus pienenee noin puoleen 
jokaista lisääntynyttä korkeuden sataa metriä kohden. Mikäli 
mittauksen kohteena on pienialainen säteilylähde, vaimentu-
minen on huomattavasti voimakkaampaa.

Laaja-alainen ydinlaskeuma voi olla peräisin vain ydin-
räjähdyksestä tai vakavasta ydinvoimalaonnettomuudesta. 
Tällaisessa tilanteessa on säteilyn lentomittaus osoittautunut 
hyvin tehokkaaksi laskeuman kartoitusmenetelmäksi. Esi-
merkiksi 22  500 neliökilometrin laajuisella Tampere–Lah-
ti–Jyväskylä-alueella tehtiin Tshernobyl-laskeuman mittaus 
kuu dessa tunnissa. Tässä ajassa oli kaikki laskeuman merkit-
tävät piirteet havaittu. 

Japanissa käytettiin vuonna 2011 lentomittausta evaku-
oitavan alueen määrittämiseen. Tsunamin aiheuttama tuho 
Fukushiman voimalaitoksista olisi voinut aiheuttaa Japanil-
le merkittävästi suuremman ydinonnettomuuden, jos sää-
olosuhteet olisivat olleet huonot laskeumapilven leviämisen 

kannalta. Mikäli Tokion alue olisi saanut niin paljon radio-
aktiivisuutta kuin nyt kulkeutui ilman kautta mereen suotui-
sista tuulista johtuen, taloudelliset menetykset olisivat olleet 
Japanin taloudelle vaikeita. Tiheään asuttu alue olisi täyty-
nyt evakuoida ihmisistä pitkäksi aikaa. Nyt saastui voimalai-
toksista luoteeseen 10 km leveä vähemmän tärkeä alue noin 
40–50 km:n etäisyydelle asti. 100 000 ihmistä on evakuoitu 
ja heidän kotiinpaluunsa voi viedä vuosia.

Säteilyn lentomittausta voidaan käyttää myös terrorismin 
torjuntaan. Lentomittausharjoituksessa todennettiin Suomea 
Gotlannin luona lähestyvän suuren kauppalaivan kuljettama 
terrorikäyttöön soveltuva säteilylähde. Lähteestä tunnistettiin 
säteilevä aine ja sen aktiivisuus sekä sen sijainti laivassa. Mit-
taukseen käytettiin Ilmavoimien LearJet -suihkukonetta, jolla 
laiva saavutettiin tunnin lennolla Tampereen Pirkkalasta.

Suomi on tarjonnut säteilyn lentomittausosaamista Ato-
mi energiajärjestö IAEA:lle Irakin WAES-valvontaan sekä 
ydinkoekielto-organisaatio CTBTO:lle ydinkokeen toden-
tamistehtävään. Irakin valvonnan avustamisessa toimittiin 
Säteilyturvakeskuksen johtamassa ja Ulkoasiainministeriön 
rahoittamassa ohjelmassa. CTBTO-valvontaa on toteutettu 
antamalla Puolustusvoimien Teknillisen Tutkimuslaitoksen 
laitteistoa ja henkilöstöä OSI-toimintaan.

Säteilyn lentomittauskyvyn merkitys on kiistaton kotimaan 
turvallisuuden lisääjänä. Se toteuttaa myös Suomen tekemien 
kansainvälisten sopimusten tarkoitusperiä. Puolustusvoimat 
on osoittautunut kykeneväksi toteuttamaan sille annetun sä-
teilyn mittaustehtävän.



Kuvassa on esitetty pintailman kokonaisbeeta-aktiivisuus Nurmijärven geofysiikan 
observatoriolla syyskuusta 1961 joulukuuhun 2008 saakka. 1960-luvun alun korkeat 
pitoisuudet johtuvat vuosien 1961 ja 1962 intensiivisistä ydinkoekampanjoista. 
Vuoden 1963 jälkeen pitoisuudet lähtivät kuitenkin nopeasti pienenemään osittai-
sen ydinkoekieltosopimuksen ansiosta. Joulukuun 1966 piikki johtui Neuvostolii-
ton Semipalatinskissa tekemästä vuotavasta maanalaisesta ydinkokeesta. 1960- ja 
1970-luvuilla keinotekoista aktiivisuutta tuli pitkälti Kiinan ydinkokeista. Ainakin 
toistaiseksi viimeinen ilmakehässä suoritettu ydinkoe tehtiin lokakuussa 1980. 
Sen saaste nosti pitoisuuksia Suomessa seuraavana keväänä. Tämän jälkeen ilman 
kokonaisbeeta-aktiivisuus on ollut luonnollisella tasolla pois lukien neljä tapausta. 
Nämä ovat Tshernobylin ydinvoimalaitosonnettomuus huhtikuussa 1986, vuotava 
ydinkoe Novaja Zemljalla elokuussa 1987 ja vuoto Sosnovyi Borin ydinvoimalai-
toksesta maaliskuussa 1992. Viimeisin tapaus oli Japanissa tsunamista johtunut 
Fukushiman ydinvoimalaitosonnettomuus vuoden 2011 maaliskuussa. 
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Ydinasekokeista Fukushimaan
Ilman radioaktiivisuuden 
seuranta Ilmatieteen 
laitoksella 
Jussi Paatero, Juha Hatakka 

Vuonna 1945 Yhdysvallat räjäytti atomipommit 
Alamogordossa, Hiroshimassa ja Nagasakissa. 
Sodan jälkeen Yhdysvallat jatkoi ydinkokeita il-
makehässä harvakseltaan. Vuonna 1949 Neuvos-

toliitto teki ensimmäisen oman ydinkokeensa. Näitä seurasi-
vat Ison-Britannian ydinkoe vuonna 1952, Ranskan ydinkoe 
vuonna 1960 ja Kiinan ydinkoe vuonna 1964. 

Tiettävästi ensimmäinen maininta ydinasekokeista peräisin 
olevasta keinotekoisesta radioaktiivisuudesta Suomessa jul-
kaistiin Helsingin Sanomissa 1. joulukuuta 1955. Artikkelin 
otsikkona oli Viime päivien lumisateet lievästi radioaktiivisia. 
Biokemiallisessa tutkimuslaitoksessa Nobel-palkitun kemis-
tin Artturi Ilmari Virtasen assistenttina työskennellyt dosent-
ti, sittemmin radiokemian professori ja akateemikko, Jorma 
K. Miettinen kirjoitti asiasta seuraavan raportin: ”25.–27. 
marraskuuta sataneesta lumesta 29.11.–55 otettu näyte antoi 
aktiivisuudeksi noin 20 iskua minuutissa litraa kohti sulate-
vettä haihdutusjätteestä mitattuna. Tällöin on arvosta vähen-
netty avaruussäteilyn aiheuttama ns. taustasäteily.”

Suurvaltojen ydinasekokeet ja toisaalta ajatukset ydinener-
gian käyttöönotosta Suomessa aiheuttivat huolta. Ne saivat 
aikaan sen, että maassamme alettiin 1950-luvun puolivälissä 
pohtia valtakunnallisen säteilyvalvontajärjestelmän luomista. 
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Pintailman kokonaisbeeta-aktiivisuus Helsingissä maalis–
huhtikuussa 2011. Mittaustuloksissa näkyy Fukushiman 
ydinvoimalaonnettomuuden aiheuttama aktiivisuuden kasvu.

Esitettiin, että Ilmatieteellisen keskuslaitoksen, eli nykyisen 
Ilmatieteen laitoksen, tulisi aloittaa tietyillä sääasemillaan il-
man radioaktiivisuuden seuranta. Laitos sai määrärahat toi-
minnan aloittamiseen vuonna 1959. Sen rooliksi vakiintui 
nopeasti ilman kokonaisbeeta-aktiivisuuden seuranta sekä 
reaaliaikaisesti että laboratoriomittauksilla. 

Ilmatieteen laitoksen pisimmät yhtenäiset ilman radioaktii-
visuuden havaintosarjat ovat jo yli puolen vuosisadan mittai-
sia. Mittausohjelmassa saatuja tuloksia hyödynnetään muun 
muassa ilmamassojen kulkeutumista, ilmastonmuutosta ja 
ilmakemiaa koskevassa tutkimustyössä.
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NBC 2009



Puolustusvoimien uusi puhdistusajoneuvo oli esillä 
ulkonäyttelyssä. 

Vasemmalla 
näkyvä 

Tšekkiläisen 
työryhmän 

posteri voitti 
parhaan posterin 

palkinnon. 
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Seitsemäs Suojelun symposiumi NBC 2009–7th Sym-
posium on Chemical, Biological, Nuclear and Ra-
diological Threats pidettiin Jyväskylän Paviljongissa 
8.−11. kesäkuuta vuonna 2009. 

Symposiumin teema oli “Meeting the Future Challenges”. 
Järjestelytoimikunnan puheenjohtajana toimi eversti evp. 
Kyösti Tomperi ja sihteerinä filosofian ylioppilas Heini Belt. 
Tieteellisen toimikunnan puheenjohtajana oli johtava tutki-
ja Tarmo Humppi ja sihteerinä erikoistutkija Paula Maatela, 
molemmat Puolustusvoimien Teknilliseltä Tutkimuslaitok-
selta. 

Symposiumin avasi Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Jukka 
Laaksonen. Sessioissa olivat aiheina muun muassa: uhan arvi-
ointi ja analyysi, uhkaskenaariot, uhan mukaisen tapahtuman 

Filosofian 
ylioppilas Heini 
Belt ja filosofian 
tohtori Katri 
Laihia 
askartelemassa 
nimilappuja. 



Näkymä Paviljongin isoon luentosaliin. 
Suojelualan ammattilaisten kokoontuessa illalliselle vaihtuvat kuulumiset tuttujen 
ja tuntemattomien kesken. 
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ennalta estäminen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö, 
harjoittelu ja simulointi, ilmaisu, tunnistaminen ja analyysi 
sekä suojautuminen ja dekontaminaatio. 

Symposiumi keräsi yhteensä noin 400 osanottajaa. Samaan 
aikaan Jyväskylän Paviljongissa järjestettiin myös Suomen 
Puo lustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry:n oma tilai-
suus. Käytännön järjestelyt heidän kanssaan olivat osin yh-
teisiä. 

Jyväskylän Paviljonki oli jo toista kertaa symposiumin ta-
pahtumapaikkana. Puitteet olivat erinomaiset ja infrastruk-
tuuri toimiva. Vaatimuksena on aina ollut riittävän suuri 
auditorio, isot sisätilat näyttelylle ja postereille sekä sopiva 
ulkonäyttelytila.

Symposiumiväki teki myös retken Päijänteellä olevaan Juu-
rikkasaareen, jossa nautittiin buffet-illallinen. Erinomainen 
ruoka, järvimaisema ja aurinkoinen kesäilta olivat varmasti 
mieleenpainuvat. Tapahtuma oli selvästikin osallistujille mie-
leinen päätellen puheensorinasta ja iloisista kasvoista. 

Symposiumin esitelmät ja abstraktit julkaistiin Puolustus-
voimien Teknillisen Tutkimuslaitoksen julkaisuna Symposi-
um Proceedings, NBC 2009, 7th Symposium on CBRNE 
Threats – Meeting the future challenges. Symposiumista teh-
tiin myös esittelyvideo.
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Neljännen sukupolven 
kemialliset taisteluaineet 
Tarmo Humppi

Neljännen sukupolven kemiallisilla taistelu-
aineilla (4G, 4th Generation) tarkoitetaan 
tässä yhteydessä entisessä Neuvostoliitossa 
1970–1980-luvuilla kehitettyjä hermokaasuja. 

Näitä hermokaasuja kutsutaan myös geneerisellä nimellä No-
vichok-hermokaasuiksi. Venäjänkielinen sana noviĉok (suo-
meksi aloittelija tai tulokas) viittaa uudentyyppisiin hermo-
kaasumolekyyleihin. Novichok-nimi oli myös yhteisnimitys 
tutkimushankkeissa, joissa kyseisiä yhdisteitä syntetisoitiin. 
Kemiallisen rakenteensa osalta ne poikkeavat toisen sukupol-
ven, kuten sariinin, ja kolmannen sukupolven, esi merkiksi 
VX, taisteluaineista. Erona on se, että niistä puuttuu suora 
hiilen ja fosforin välinen sidos. Se on korvattu hiili–typpi-
sidoksella. 

Myös Yhdysvalloissa kehitettiin 1970-luvulla neljännen 
sukupolven hermokaasuja. Tavoitteena oli saavuttaa hyvä 
haihtuvuus ja lisäksi korkeampi myrkyllisyys ihon kautta 
altistuttaessa. Näissä niin sanotuissa GV-sarjan hermokaa-
suissa yhdistyvät helposti haihtuvien G-kaasujen, kuten esi-
merkiksi sariinin, sekä V-kaasujen, kuten VX:n, oikeanlaiset 
ominaisuu det asekäyttöä ajatellen. Kemiallisilta rakenteiltaan 
GV-sarjan hermokaasut ovat dialkyyliaminoetyyli N,N-dial-
kyylifosforoamidofluoridaatteja, joista esimerkkinä on Agent 
GP.

Novichok-yhdisteiden kemialliset rakenteet ovat olleet tun-
temattomia aivan viime aikoihin asti, joskin internetissä on 
esitetty arvailuja niiden rakenteesta. Niille on julkisissa läh-
teissä esitetty hieman toisistaan poikkeavia rakenteita. Venä-
läinen tutkija Vil S. Mirzayanov on julkaisemassaan kirjassa 
esittänyt Novichok-yhdisteiden perusrakenteeksi fosforyloi-
tua karboksi-imidamidia. Siinä fosforin sisältämä ryhmä on 
tyypillisesti O-alkoksifosfonofluoridaatti.   

Joissakin toisissa kirjallisissa lähteissä on perusrakenteeksi 
esitetty fosforyloitua dihaloformaldoksiimia. Nämä ovat eri-
tyisen mielenkiintoisia yhdisteitä, koska dihaloformaldoksii-
mit ovat voimakkaasti ihoa ärsyttäviä kemikaaleja. Tästä syys-
tä niitä joskus kutsutaan nokkoskaasuiksi. Toinen kiinnostava 
ominaisuus piilee niiden oksiimi-rakenteessa. Hermokaasu-
myrkytyksen lääkehoito perustuu atropiinien ohella oksiimi-
rakenteisiin molekyyleihin, kuten esimerkiksi obidoksiimiin 
tai pralidoksimiin.  Lääkinnällinen teho perustuu niiden 
kykyyn poistaa inhibitoituneesta kolin esteraasi-entsyymistä 
inhibition aihettajamolekyyli ja siten palauttaa entsyymin 
toiminta. Hermokaasumyrkytys johtuu nimenomaan asian-
omaisen entsyymin toiminnan estymisestä eli ihibitiosta. Jos 
hermokaasumolekyylissä on jo valmiina oksiimirakenne, voi-
si hyvin kuvitella, ettei oksiimilääkitys tehoaisi. 

Yleisesti arvellaan, että Novickok-yhdisteet ovat jonkin 
verran myrkyllisempiä kuin toisen sukupolven kaasut, kuten 
sariini ja somaani, ja kolmannen sukupolven hermokaasut, 
kuten VX. Lisäksi olettamus on, että hermokaasumyrky-
tyksen hoitoon käytetyt lääkeaineet eivät tehoaisi niihin ja 
taistelukaasu-ilmaisimet eivät kykenisi niitä havaitsemaan. 
Tieteellisiä perusteita ei kuitenkaan ole sille, että käytössä 



Neljä kemiallisten taisteluaineiden sukupolvea.
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oleva aktiivihiileen perustuva ihon ja hengityksen suojaus 
suojanaamarilla ja aktiivihiiliasulla ei toimisi. 

Novichok-kaasuista ei ole tiettävästi kehitetty kemiallista 
asetta, joskin niitä voitaneen valmistaa niin sanotulla binää-
ritekniikalla. Kemiallisella aseella tarkoitetaan kokonaista 
asejärjestelmää, joka pitää sisällään maaliinsaattamisjärjes-
telmän, omasuojan ja käyttödoktriinin. On kuitenkin to-
dettava, että ”4G weaponisaatio” oli ilmeisen pitkälle vie ty 
1980–1990-lukujen Neuvostoliitossa ja myöhemmin Venä-
jällä. Kemiallisen aseen kieltosopimukseen ei ole luetteloitu 
Novichok-hermokaasuja. Niiden kemiallinen konstituu tio 
on sellainen, että ne eivät sellaisenaan kuulu mihinkään kiel-
lettyjen ja/tai valvonnan alaisten aineiden kategoriaan. 

Yksityiskohtaisia synteesiohjeita ei ole kirjallisuudessa esi-
tetty. Venäjänkielisissä 1970–1980-luvuilta peräisin olevissa 
kemian alan julkaisuissa on esitetty runsaasti myrkyllisten 
organofosfaattien syntetiikkaa ja farmakologiaa. Yksinomaan 
I.V. Martynov on työtovereineen julkaissut yli 500 tieteellistä 
artikkelia. On vielä syytä painottaa, että Novichok-hermo-
kaasujen lisäksi on erittäin suuri joukko muita organofosfaat-
teja. Niiden toksisuus ja muut ominaisuudet, kuten esimer-
kiksi haihtuvuus, stabiilius ja soveltuvuus binääritekniikalla 
valmistettavaksi sekä sijoittuminen C-kieltosopimusten ulko-
puolelle, tekevät niistä potentiaalisia neljännen sukupolven 
taisteluainekandidaatteja.

Kemiallisten taisteluaineiden käyttöä joukkotuhoaseina pi-
detään epätodennäköisenä suurvaltojen välisessä konfliktissa. 
Suurvalta-armeijat eivät tarvitse kemiallisia aseita, eivät edes 
pelotevaikutusta tai kostoiskua varten. Kemiallisten aseiden 
kehitystyössä joukkotuhonnan tarpeisiin jäänee neljäs su-

kupolvi viimeiseksi. Tutkimus- ja kehitystyön painopiste on 
siirtynyt ei-tappaviin (non-lethal) ja inkapasitoiviin (incapa-
citating) kemikaaleihin, joiden käyttö ei ole näyttänyt aiheut-
tavan suurta eettistä tai moraalista ongelmaa. 



80

Biokemia tänään
Janne Kulpakko

Biokemia, tai biologinen kemia, käsittelee elävissä or-
ganismeissa ja niiden soluissa tapahtuvia kemiallisia 
prosesseja. Biokemian avulla on voitu 1960-luvul-
ta asti kuvata näitä elämän kemian reaktioita niin 

hyvin, että sen teoriat kattavat luonnontieteet kasvi opista 
lääketieteeseen saakka.  Nykyään biokemian ydin keskittyy 
pääasiassa määrittelemään, miten biomolekyylit saavat aikaan 
elävässä solussa tapahtuvia reaktioita. Kun nämä reaktiot tie-
detään tarkasti, voidaan keskittyä kokonaisen eliön tai ihmi-
sen elintoimintojen ymmärtämiseen. 

Kuten käy ilmi, biokemia on hyvin laaja tieteenala. Bioke-
misti voi tutkia esimerkiksi rehun säilyttämisen olosuhteita 
tai jopa elämän synnyn olosuhteita niin kutsutussa alkulie-
messä. Keskeinen kysymys on se, millä tavalla kemialliset yh-
disteet voivat muodostaa elävän solun ja miten tämä solu py-
syy elossa sekä jakaantuu. Nyt tiedetään hyvin tarkasti solun 
aineenvaihdunnan biokemialliset reitit. Reittejä tutkimalla 
saadaan tietoa myös siitä, mitä virheellisesti toimiva solu ai-
heuttaa ihmisen kehon toiminnalle. 

Vielä ei kuitenkaan tiedetä, miten kymmenet tuhannet eri-
laiset geenit ja niiden tuottamat proteiinit vaikuttavat toisten 
geenien säätelyyn, puhumattakaan proteiinien vuorovaiku-
tuksesta toisiinsa. Näitä asioita tutkitaan nykyään genomii-
kan ja proteomiikan avulla.  Ihmisen genomin ymmärtämi-
sen avulla voidaan laatia ennusteita taudin puhkeamisesta 
myöhemmällä iällä. Ihmisen perimää ymmärtämällä voidaan 

myös paljastaa sairauksista uutta tietoa ja tämä voi parhaim-
massa tapauksessa johtaa uusien hoitomuotojen kehittämi-
seen. Vielä tällä hetkellä tutkimus ei ole lunastanut lupauksi-
aan. Nyt ollaan vasta vaiheessa, jossa saadaan tietoa ihmisen 
mahdollisesta riskialttiudesta tiettyihin sairauksiin.   

Biokemia on edistänyt monia muita tieteenaloja ja muut 
tieteenalat ovat puolestaan edistäneet biokemian kehitys-
tä. Ilman röntgendiffraktometriaa ei olisi perimän perustan, 
DNA:n rakennetta saatu selville. Eikä ilman isotooppien 
käyttämistä leimoina olisi voitu tietää, mitkä biomolekyy-
leistä välittävät perimän ohjeet soluissa eteenpäin. Biokemi-
allisen tiedon määrä kasvaa tänä päivänä valtavan nopeasti 
uusien tutkimustulosten julkaisujen myötä.  Oma osansa tie-
tomäärän kasvamisella on biokemian ja muiden tieteen alojen 
yhdistymisellä, joka tuottaa sovellettua tietoa tutkimuskoh-
teista. Yliopistoissa pyritään poikkitieteelliseen osaamiseen, 
jossa samassa laboratoriossa toimii osaajia useilta eri tieteen 
aloilta.  Yhdysvalloissa eräs tunnetuimmista poikkitieteelli-
sistä yliopistoista on Massachusetts Institute of Technology, 
jossa biokemian ja insinööritieteiden yhteisenä hankkeena on 
saatu aikaiseksi täysin uutta, biokemiaan perustuvaa akkutek-
niikkaa.      

Elämän synnyn selvittäminen biokemian ja muiden luon-
nontieteiden avulla on edennyt alkuliuoksen olosuhteiden 
tutkimisesta vaiheeseen, jossa mietitään miten ensimmäinen 
solu on syntynyt.  J. Craig Venter -instituutissa onnistuttiin 
poistamaan ja muuttamaan pienen mykoplasma -bakteerin 
perimää vaiheittain, niin ettei bakteerin elinkyky kuiten-
kaan tästä manipulaatiosta kärsinyt. Tämä on suunta koh-
ti vaihetta, jossa voidaan mahdollisesti luoda ensimmäinen 
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synteettinen solu askel askeleelta lisäämällä bakteerisoluun 
uusia geenejä poistettujen tilalle. Solun perimää ja siten syn-
teesireittejä muokkaamalla tutkijat tähtäävät muun muas-
sa poltto aineiden tuottamiseen bakteerisoluissa. Tämä olisi 
edullinen ja ympäristöystävällinen ratkaisu tuottaa hiilivety-
pohjaisia biopolttoaineita. Toisaalta sama teknologia herättää 
huolen sen joutumisesta vääriin käsiin, koska teknologiaa 
saatettaisiin käyttää vaarallisten virusten tai bakteerien syste-
maattiseen kehittämiseen. 

Huoli ei ole aiheeton. Vuoden 2011 loppupuolella jul-
kistettiin tieto Hollannissa tehdystä tutkimuksesta, jossa 
lintuinfluenssavirus saatiin keinotekoisesti hyvin tarttuvaksi 
nisäkkäästä toiseen. Itse tutkimusta ei kokonaan ole julkistet-
tu juuri sen takia, että siitä saatua tietoa saatettaisiin käyttää 
väärin.  

Biokemia ja sitä soveltava bioteknologia ovat edelleen no-
peassa kehityksen tilassa.  Jotta pysyisi tämän päivän bioke-
mian kehityksen mukana, pitäisi osata hallita suurta määrää 

tietoa ja tarkastella uusia tutkimustuloksia kriittisesti. Bioke-
mian opiskelussa ei vaadita kaikkien molekyylirakenteiden 
ulkoa opettelemista, vaan oikean tiedon etsimistä yhä paisu-
vasta tietomäärästä.  Koulutuksessa satsataan opiskelijan ky-
kyyn käsitellä tietoa ja käyttää biokemian työkaluja, kuten 
molekyylimallinnuksia ja sekvenssihakuja tietopankeista.         

Biokemia tarjoaa suuria mahdollisuuksia esimerkiksi sai-
rauksien diagnostiikassa ja hoidossa sekä ympäristöystäväl-
listen polttoaineiden kehittämisessä. Näiden tulevaisuuden 
tavoitteiden täyttyminen edellyttää tietenkin biokemian ke-
hittymistä.  Tieteen kehittyminen edellyttää vapaata tiedon 
leviämistä ja arvioimista.  Biokemistin eteen voi kuitenkin 
tulla tilanne, jossa joutuu miettimään, voiko tutkimuksessa 
kuvattuja menetelmiä käyttää haitallisiin tarkoituksiin. Täl-
laisia tutkimuksia on jo osittain jätetty julkaisematta ja vi-
ranomaiset miettivätkin nyt ohjeistusta vastaavien tilanteiden 
varalle. Tietomäärän kasvaessa kasvaa myös tutkijan vastuu.
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Kemiallinen ase 
ja sen määrittely
Markku Mesilaakso

Kemiallisten aseiden kieltosopimus on allekirjoi-
tettu 29. huhtikuuta vuonna 1997. Sopimukseen 
liit tyneiden valtioiden tärkeimpänä tavoitteena 
on kemiallisten aseiden ja niiden valmistuslaitos-

ten hävittäminen. 
Noin kaksi kolmasosaa sopimusvaltioista on ilmoittanut 

mellakantorjunta-aineistaan Kemiallisten aseiden kieltojär-
jestölle (OPCW). Aineet ovat pääasiassa kyynelkaasuja. Pieni 
joukko sopimusvaltioista on ilmoittanut omistavansa kyynel-
kaasuja, mutta eivät ole toimittaneet tietoa aineiden tyypeis-
tä. Jokainen sopimusvaltio on sitoutunut olemaan käyttämät-
tä mellakantorjunta-aineita sodankäyntimenetelmänä.

Kemiallisten aseiden kieltosopimuksen artiklassa II luetel-
laan kolme tekijää, jotka yhdessä tai erikseen muodostavat 
kemiallisen aseen. Tämän mukaan kemiallinen ase tarkoittaa 
seuraavia kohtia, joko yhdessä tai erikseen: 

a) myrkyllisiä kemikaaleja ja niiden lähtöaineita, paitsi sil-
loin kun niitä käytetään tarkoituksiin, joita ei kielletä tässä 
yleissopimuksessa, edellyttäen, että ne ovat laadultaan ja mää-
rältään kyseisten tarkoitusten mukaisia, 

b) ammuksia ja laitteita, jotka on nimenomaisesti suunni-
teltu aiheuttamaan kuolemaa tai muuta vahinkoa a-kohdassa 
yksilöityjen myrkkykemikaalien myrkyllisillä ominaisuuk-
silla, jotka vapautuisivat tällaisten ammuksien ja laitteiden 

käyttämisen seurauksena, 
c) välineistöä, joka on nimenomaisesti suunniteltu suoraan 

käytettäväksi yhdessä b-kohdassa yksilöityjen ammusten ja 
laitteiden kanssa.

Termi myrkyllinen kemikaali määritellään artiklassa II seu-
raavasti: se tarkoittaa kemikaalia, jonka kemiallinen vaikutus 
elintoimintoihin voi aiheuttaa kuoleman, tilapäisen toimin-
takyvyttömyyden tai pysyvää vahinkoa ihmisille tai eläimille. 
Määritelmään sisältyvät kaikki kemikaalit riippumatta kemi-
kaalin alkuperästä ja tuotantomenetelmästä tai siitä, tuote-
taanko ne laitoksissa, ammuksissa vai muualla.

Yksittäisen kemikaalin määrittäminen kemialliseksi aseeksi 
ei perustu sen myrkyllisiin ominaisuuksiin vaan sen käyttö-
tarkoitukseen. Puhutaankin yleistävästä käyttötarkoituskri-
teeristä (GPC), jossa kemikaali määritellään ”kemialliseksi 
aseeksi” sen käyttötarkoituksen perusteella. 

GPC-perustaisen määrittelyn mukaisesti kemiallisten asei-
den kieltosopimus säilyttää ajankohtaisuutensa tulevaisuu-
dessa vielä senkin jälkeen, kun kaikki nykyiset kemiallisten 
aseiden varastot on hävitetty. Lisäksi se sallii kaksikäyttöisten 
kemikaalien käytön laillisiin tarkoituksiin.

Yleistävän käyttötarkoituskriteerin mukaiset ”muut kemi-
alliset aseet” voivat olla kemiallisia aineita, joiden molekyyli-
painot ovat muutamasta kymmenestä aina satoihin tuhansiin 
daltoneihin saakka. Niiden vaikutus voi olla kuolettava tai 
ei-kuolettava. Jälkimmäisessä tapauksessa ihminen vahingoit-
tuu pysyvästi toimintakyvyttömäksi, mutta jää henkiin. Hän 
voi myös joutua vähäksi aikaa toimintakyvyttömäksi, mutta 
palautuu täysin kuntoon. 

Ihmisen fysiologian yhä parempi tunteminen mahdollistaa 
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myös tiedon väärinkäytön. On mahdollisuus kehittää muun 
muassa ”lukko–avain” -toimintaperiaatteen mukaisia avain-
molekyylejä. Tällaisilla saadaan aikaan haluttu vaikutus ”luk-
kona” toimivassa elimistön reseptorissa ja edelleen ihmisen 
toiminnassa. Tunnettuna avainmolekyylinä toimii esimerkik-
si taisteluaine sariini, joka sopii täsmälleen samaan ”lukkoon” 
kuin elimistössä normaalitilanteessa toimiva ”avain” asetyyli-
koliini. Molekyylien ja reseptorien mallinnus ja simulointi te-

kevät vahingollisten molekyylien suunnittelusta nopeampaa 
ja tehokkaampaa. 

Yleistävän käyttötarkoituskriteerin perusteella kemiallisen 
aseen käsite on laajempi kuin yleensä asiasta keskustellessa 
ymmärretään. Siten kemiallinen uhka on todennäköisesti 
muutakin kuin perinteisen mukainen. Kemiallisista aineista 
johtuvaa uhan kuvaa on syytä päivittää.  
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Kahdeksas suojelun symposiumi NBC 2012 – 
Symposium on CBRNE Threats pidetään Sokos 
Hotelli Caribiassa Turussa 11.–14. kesäkuuta 
2012. Teemaksi on valittu How Does Society 

Cope? – Kuinka yhteiskunta selviytyy? Tilaisuuden avaajaksi 
on lupautunut puolustusministeri Stefan Wallin.

Symposiumin järjestelytoimikunnan ydinryhmään valittiin 
valmiuspäällikkö Jari Vaara Millog Oy:stä, tutkija, tekniikan 
tohtori Anna-Mari Heikkilä VTT:ltä, projektipäällikkö Irma 
Ylikangas Ilmatieteen laitokselta ja insinöörieverstiluutnantti 
Juhani Juutilainen Pääesikunnasta. Muut hallituksen jäsenet 
ovat tukeneet toimikunnan toimintaa. Yhdistys päätti hank-
kia järjestelyihin liittyviä palveluja Turun yliopiston kongres-
sikeskukselta. Tieteellisen toimikunnan puheenjohtajana on 
toiminut lehtori, filosofian tohtori Nils Meinander Maan-
puolustuskorkeakoulusta ja sihteerinä erikoistutkija, filoso-
fian tohtori Paula Maatela Puolustusvoimien Teknilliseltä 
Tutkimuslaitokselta.

Osallistujia on ilmoittautunut noin 200 ja he edustavat 
21 eri kansallisuutta. Suullisia esityksiä kuullaan 40 ja pos-
tereita on esillä arviolta 30 kappaletta. Näyttelyyn osallistuu 
noin 25 yritystä. Ulkonäyttelyssä on esillä Puolustusvoimien 
Suojelun erikoisosastoon kuuluva CBRN-kenttälaboratorio 
kokonaisuudessaan ensimmäistä kertaa. Aiemmin yleisö on 
voinut tutustua lähinnä laboratorioperävaunuun. Yleisölle 
kerrotaan myös Suojelun erikoisosastosta. Symposiumin oh-
jelmaan kuuluvat illallinen Turun Linnassa ja buffet-illallinen 
Panimoravintolassa.

Symposiumin sessioiden aiheiksi valittiin yhteiskunnan 
valmius, kansainvälinen ja viranomaisten välinen yhteistyö, 

ydinvoiman ja radioaktiivisuuden riskit, ilmaisu, tunnistami-
nen ja analyysi sekä suoja ja dekontaminaatio. Aihepiiristä 
”Medical preparedness” ei saatu nytkään kootuksi omaa ko-
konaisuutta. Aihetta koskevat esitykset on sijoitettu muiden 
sessioiden sisälle.  

Ukrainan Tshernobylissä tapahtui ydinvoimalaonnetto-
muus 26. huhtikuuta vuonna 1986. Radioaktiivista las-
keumaa levisi laajalle alueelle, muun muassa Suomeen. Japa-
nin lähistöllä 11. maaliskuuta 2011 tapahtunut maanjäristys 
aiheutti puolestaan tsunamin. Se tuhosi Fukushimassa ydin-
reaktoreita ja lähialueet saastuivat. Näiden onnettomuuksien 
muistamiseksi ja asiaan kuuluvan tietoisuuden lisäämiseksi 
SPT ry järjesti yhdessä Ilmatieteen laitoksen kanssa seminaa-
rin 22. syyskuuta 2011. Sen nimenä oli Ydinasekokeista Fu-
kushimaan – Keinotekoinen radioaktiivisuus ympäristössä. 
Tähän aiheeseen haluttiin vielä palata symposiumissa suun-
nittelemalla siihen sessio Risks of nuclear power and radio-
activity.

Kemiallisten aseiden kieltosopimus astui voimaan 29. huh-
tikuuta 1997. Tuosta päivästä alkaen piti kaikki kemialliset 
aseet hävittää maailmasta viidentoista vuoden kuluessa. Niin 
ei ole tapahtunut. Venäjän viranomaisten vuonna 2002 Mos-
kovassa toteuttama tappavan, fentanyylin tapaisen kemikaalin 
päästäminen teatteriin on saanut aikaan keskustelua sellais-
ten kemikaalien käytön laillisuudesta. Kieltääkö kemiallisten 
aseiden kieltosopimus inkapasitoivat kemikaalit? Ne voivat 
olla erittäin toksisia, eivätkä ainoastaan ”inkapasitoivia”. Asi-
an ratkaiseminen tulevaisuudessa saattaa ehkä olla suurimpia 
haasteita kemiallisten aseiden hävittämisen jälkeen. Symposi-
umissa keskustellaan varmuudella molemmista aiheista.
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Yhdysvalloissa järjestettiin vuonna 2010 päättynyt neli-
vuotinen ohjelma Interagency Biological Restoration De-
monstration (IBRD). Sitä johtivat ja rahoittivat Department 
of Defense, Defense Threat Reduction Agency (DTRA) ja 
Department of Homeland Security, Science and Technology 
Directorate (DHS S&T). Skenaariona oli pernaruton tahal-
linen levittäminen Seattlen kaupunkiin, puhdistustoimenpi-
teiden tarkastelu sekä kaupunginosan palauttaminen takaisin 
asukkaiden käyttöön. Ennalleen palauttaminen tapahtuman 
jälkeen on usein tuonnemmaksi sysätty, mutta tärkeä aihe. 
Ollaanko palauttamiseen valmiita ja millaisia haasteita se 
pitää sisällään? Aiheesta saadaan kuulla tässä symposiumissa 
henkilöiltä jotka johtivat ohjelmaa Yhdysvalloissa. 

Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry:n tavoite on tarjota am-
mattilaisille mahdollisuus nähdä, kuulla, verkottua ja vaikut-
taa CBRN-suojelun ja –turvallisuuden parhaaksi. Suoma-
laisen NBC-symposiumin tapaisia tilaisuuksia järjestetään 
muuallakin – ei aivan samanlaisia, mutta samoista aihepii-
reistä. Tätä symposiumiamme olemme tehneet tunnetuksi 
seuraavilla sanoilla: 

”Valitun teeman mukaisesti haluamme käsitellä yhteiskun-
nan haavoittuvuutta, mutta toisaalta myös selviytymiskykyä. 
Äärimmäisessä tilanteessa ainakin suomalaisen yhteiskunnan 
selviytymisen avaintekijöitä ovat osaaminen ja yhteistyö.”

”Arvoisa kollega, ... Ohjelma tämänkertaisella teemalla 
“How does society cope?” tulee olemaan loistava. Tapaa kol-
legoitasi ja/tai saa uusia sellaisia, jaa ideoitasi, verkotu, näe ja 
kuule huippuesityksiä ja plenaariluentoja, koe kesäistä tur-
kulaista Suomea ja viimeiseksi, osallistu hyvin järjestettyyn 
sosiaaliseen ohjelmaan.”

”Kahdeksas Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry:n järjestämä 
symposiumi on iso kansainvälinen tapahtuma, joka tarjoaa 
osallistujalle laadukkaita tieteellisiä luentoja, postereita, so-
veltavaa tietoa, teknisiä tiedotteita, laitenäyttelyn ja sosiaalista 
ohjelmaa verkottumisen mahdollistamiseksi.”

Symposiumin esitelmät ja abstraktit julkaistaan Puolustus-
voimien teknillisen tutkimuslaitoksen julkaisuna Symposium 
Proceedings, NBC 2012, 8th Symposium on CBRNE Thre-
ats – How Does Society Cope?

Turun linna.
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Seminaarien 
ja symposiumien tekijät
Elisa Pääkkönen, Erkki Kantolahti, Markku Mesilaakso

Ensimmäiset Suojelun seminaarit järjestettiin pää-
osin Puolustusvoimien Tutkimuskeskuksen voimin. 
Vuosien kuluessa kotimaisten toimijoiden kirjo on 
kuitenkin laajentunut ja mukana ovat olleet kaik-

ki oleelliset suojelualaan liittyvät tahot – tutkimuslaitokset, 
yliopistot, teollisuus ja viranomaiset. Monien seminaarien 
kokemus on jalostanut toimivan konseptin. Suomalainen 
NBC-symposiumi on maailmalla arvostettu, vaikka ei ole-
kaan suurin alallaan.

Alun seminaareista kasvoi symposiumien sarja ja niitä on 
järjestetty monien alojen ammattilaisten voimin. Suomalais-
ten toimijoiden yhteistyö on ollut joustavaa. He ovat alun 
perinkin tunteneet toisensa tai sitten ovat seminaareissa ja 
symposiumeissa verkottuneet, niin kuin nykypäivän termi 
kuuluu. 

Puolustusvoimien Tutkimuskeskus oli pääjärjestelyvastuus-
sa vuosien 1992, 1994 ja 1997 seminaareissa. Myös ensim-
mäinen Tutkimuskeskuksen julkaisusarjan osa, Chemical 
Protection ’92, tuotettiin seminaariin omin voimin. Suurin 
osa seminaarien ja symposiumien tieteellisistä julkaisuista 
onkin julkaistu Tutkimuskeskuksen ja Tutkimuslaitoksen jul-
kaisusarjoissa.

Seminaarien tekijät ovat käyttäneet paljon aikaa järjestely-
työhön, usein myös omaa vapaa-aikaansa. Tilaisuuksia val-
misteltiin monin järjestelytoimikuntien kokouksin, soiteltiin 
lukematon määrä puheluja ja lähetettiin massoittain sähkö-
posteja. Ensimmäiset seminaarit hoituivat tosin paperipos-
tilla ja telefaksilla. Se vaatikin paljon käsityötä ja työtunteja. 
Tilaisuuden lähestyessä oli tavallista, että Tutkimuskeskuksen 
järjestelyporukka ahersi illan tunteina Kemian osaston kahvi-
huoneessa. Työtä riittikin talkooporukalle rajattomasti. Siellä 
pakattiin seminaarisalkkujen sisältöjä, monistettiin itse tehty-

Tampereella vuonna 1992 pidetyn ensimmäisen NBC-seminaarin ilmoit-
tautumistiskin takana odottavat vieraita vasemmalta lukien Kristiina 
Nevanpää, Elisa Pääkkönen, Sirkka-Liisa Jäppinen, Maaret Kinnunen, 
Tiina Niinimäki ja Pia Järvinen. Ilmoittautuneet olivat aakkosjärjestyksessä 
ja jokaisella sihteerillä oli vastuullaan oma ”saapumiserä”. Seminaarilla oli 
tuolloin jo oma logo, joka otettiin myöhemmin SPT ry:n käyttöön. 
Kaikki seminaarikyltit olivat omaa ateljeetyötä. 
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jä esitteitä, kehystettiin viime tingassa tulostettuja postereita, 
päivitettiin osallistujalistoja, tarkistettiin osallistumismaksu-
jen suorituksia sekä viimeisteltiin lehdistötiedotteita. 

Päivää ennen H-hetkeä tavattiin pitää myös ”hengenkoho-
tuskokoukset”, jotka ovat jääneet järjestelyväelle lähtemättö-
mästi mieleen. Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Erkki 
Kantolahti tenttasi tarkasti seminaarien kaikki työt ja auta 
armias, jos jotakin oli jäänyt tekemättä!  

Itse seminaaripaikalle rahdattiin täydellinen toimisto - 
kaikki tarvikkeet kopiokonetta myöten. Kopiopaperia tuotiin 

Tampereen seminaariin varattiin toimistoksi yksi huone, jossa kävi
melkoinen kuhina. Siellä sihteerit ahersivat kiireisinä. Kulissien takana
oli venyttävä mitä erilaisimpiin pikatoimeksiantoihin ja neuvonta-
työhön. Pidimme toimistossa päivystystä aamuvarhaisesta ilta-
myöhälle.Kuvassa on etualalla vasemmalla Elisa Pääkkönen ja oikealla 
Arto Jäppinen, taaempana vasemmalta Kalle-mallinukke, 
Terhi Riipinen ja Kristiina Nevanpää.

Keuruun seminaarissa vuonna 1994 oli posterinäyttelyssä esillä muun 
muassa 75-vuotiasta Puolustusvoimien tutkimustoimintaa esittelevää 
rekvisiittaa. Näyttelyhuoneeseen ovat kokoontuneet vasemmalta 
katsottuna Elisa Pääkkönen, Matti Puutio, Pekka Salo, Tarmo Humppi, 
Juha Brander ja Asko Laitinen.

laatikkokaupalla, koska paikan päällä täytyi vielä kopioida 
yhtä sun toista. Alkuaikoina koottiin seminaarin toimitsijoil-
le myös kaikki talon NMT-puhelimet, jotta kommunikaatio 
pelaisi juohevasti. 

Sattui ja tapahtui
Monenlaisia sattumuksia on myös jäänyt mieleen. Aivan il-
man ongelmia tapahtumat eivät ole sujuneet, vaikka kaikki 
yritettiin miettiä etukäteen niin hyvin kuin mahdollista. En-
simmäisen seminaarin toimintanäytös pidettiin Tutkimus-



Keuruun seminaarissa saivat järjestelyjen puuhanaiset hotelli Keurus-
selän edustajilta ”ikiruusut”. Kuvassa vasemmalta Pia Lehtonen, Tiina 
Niinimäki, Terhi Meriläinen, Kristiina Nevanpää ja Elisa Pääkkönen. 
Seinällä näkyy myös seminaaria esittelevä sinisävyinen mainosposteri. 

Vuoden 1997 Hyvinkään seminaarin toimistossa työskentelevät 
kovassa helteessä vasemmalta alkaen Terhi Meriläinen, Kristiina 
Nevanpää, Elisa Pääkkönen ja Sirkka-Liisa Jäppinen. Tuolloin toimitsi-
joille hankittiin omat huivit, jolloin järjestelyporukka näytti yhtenäisel-
tä. Miespuoliset järjestelytoimikunnan jäsenet saivat puolestaan 
kravatin. 
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keskuksen koekentällä Ylöjärven Lakialassa, jonne näytösylei-
sö kuljetettiin linja-autoilla. Vieraat kerääntyivät koekentälle 
ja samaan aikaan aivan lähellä syttyi kuiva maasto palamaan. 
Paikalle ampaisi monta paloautoa pillit soiden. Toimintanäy-
töksen juontajalla ”pokka piti”, paniikkia ei tullut ja näytös 
saatiin pidettyä suunnitelmien mukaisesti. Palokuntakin sai 
palon sammumaan.

Keuruun seminaarissa oli osallistujana herra, jota tuttaval-
lisesti kutsuimme ”Mongolian majuriksi”. Hän oli matkus-

tanut viikon verran Ulan Batorista seminaaripaikalle ja oli 
ikionnellinen päästyään perille Keuruulle. Majuri kävi henki-
lökohtaisesti kiittämässä Kristiina Nevanpäätä, joka oli häntä 
auttanut lukuisin telefaksein. Kristiina sai lahjaksi eksoottisen 
meikkipaletin. Joka tytöllä ei taidakaan olla mongolialaisia 
meikkejä!

Päivää ennen Keuruun seminaaria sai Terhi Meriläinen 
iltamyöhällä kotiinsa puhelun, jossa kaksi eksynyttä ulko-
maalaista vierasta kyseli tietä Keuruulle. Terhi neuvoi, miten 



Ohi on. Onnistuneen Hyvinkään seminaarin jälkeen järjestäjät kokoon-
tuivat yhteiseen potrettiin hotellin pihamaalle. Väsyneinä mutta tyyty-
väisinä vasemmalta alkaen Paula Maatela, Erja Kantola, Kari Nieminen, 
Tarmo Humppi, Matti Puutio, Arto Jäppinen, Sirkka-Liisa Jäppinen, 
Martti Röyskö, Pekka Salo, MJJMäkinen, Erkki Kantolahti, Juha 
Brander, Kristiina Nevanpää, Terhi Meriläinen, Elisa Pääkkönen, 
Heikki Seulanto ja Pirkko Kauppinen. 
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paikalle pääsee ja seuraavana päivänä delegaatit tupsahtivat 
seminaariin. Keuruulle tulikin viime tingassa niin paljon 
osallistujia, että hotellihuoneet uhkasivat loppua. Siksi oman 
järjestelyporukan oli pakko majoittua ahtaampiin tiloihin, 
aina rantasaunaan saakka.

Silloin tällöin sattui myös niin, että ilmoittautumistiskille 
tuli tuntematon ulkomaalainen seminaarivieras, joka ei ollut 
muistanut ilmoittautua. Siinä alkoikin setviminen. Maksuksi 
kävi vain käteinen ”riihikuiva”, koska luottokorttimaksut ei-
vät alkuaikoina olleet mahdollisia. Tulija jouduttiinkin ohjaa-

maan tiskiltä lähimmälle pankkiautomaatille. 
Elämää suurempi tapahtuma oli illallispöytiin ”plaseeraus”. 

Jokainen osallistuja istutettiin pöytään tietylle paikalle, sopi-
vasti ulkomaalaisia, suomalaisia ja järjestelyväkeä sekoittaen. 
Plaseeraus oli seminaarivalmistelujen viimeisiä askareita, jo-
hon valmistelut huipentuivat. Muutamalle järjestelyhenki-
lölle tarjoutui myös perin mieluinen tehtävä illallismenun 
suunnittelussa. He saivat koemaistaa jokaista ehdolla olevaa 
illallisvaihtoehtoa viineineen päivineen!

Vuonna 2000 pidetyn Espoon symposiumin ilmoittautumistiskillä 
päivystivät vasemmalta katsottuna Ritva Kettunen, Kristiina Nevan-
pää, Elisa Pääkkönen, Paula Maatela, Maaret Kinnunen ja Tuula Lehto.
Symposiumien valmistelusta ei ole kovin paljon valokuvia. Järjestely-
työt olivat yleisesti niin intensiivisiä, että kuvaaminen unohtui. 
Seminaarien aikana otettiin kyllä valokuvia paljonkin ja joukossa on 
myös muutamia ”kulissien takaisia” otoksia. 
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Uudet urat
Keväällä vuonna 1998 tuli pääesikunnasta käsky, jonka 
mukaan Tutkimuskeskus ei enää saa järjestää NBC-sympo-
siumeja. Syynä oli valtava, yli 3000 tunnin työmäärä, jonka 
Tutkimuskeskuksen väki oli käyttänyt viimeisen seminaarin 
valmisteluihin. Puolustusvoimien mukaan järjestelyihin ku-
luvat voimavarat oli suunnattava muille, tärkeämmille tutki-
musaloille - joita ei käskyssä tarkemmin määritelty. 

Puolustusvoimien taholta NBC-symposiumien jatkamista 
puolusti kuitenkin eversti Ahti Vartiainen. Hän edusti en-
tisenä suojelutarkastajana ja Hyvinkään NBC Defence ’97 
-aloitussession puheenjohtajana alan parasta sotilasasiantun-
temusta maassamme. Ahti Vartiainen kirjoitti vuoden 1998 
Tukholman ”käärmekonferenssista” näin: 

”On tavattoman tärkeää olla mukana alan tiedeyhteisössä 
tasavertaisena ja arvostettuna jäsenenä, kuten Suomi on tä-
hän saakka ollut. Meillä on teollista huippuosaamista: nimet 
Environics, Temet ja Kemira Safety esimerkkeinä tunnetaan 
hyvin maailmalla. Suomen kykyyn järjestää alan seminaareja 
ja kokouksia luotetaan, ja niissä tavoittamaamme välitöntä 
ja kodikasta tunnelmaa avoimen tiedonvaihdon vauhdittaja-
na arvostetaan. Koska symposiumin järjestely ei sido varoja, 
ainoastaan henkilöpanoksia, en näe yhtäkään järjellistä syytä 

olla järjestämättä vuoden 2000 Suojelun Symposiumia Suo-
messa. Vuoden 2000 taloudellinen kehys puolustusvoimissa 
on olennaisesti väljempi kuin nykyinen, joten pari avustavaa 
projektisihteeriä vaikka määräaikaisina ei venettämme kaada. 
Alan henkilöstön ammatillisen kehittymisen kannalta ja yh-
teistoimintaverkon ylläpitämiseksi on välttämätöntä kantaa 
suomalainen korsi suojelun kekoon ja tehdä se ominaisesti 
täysipainoisesti.”

Kun symposiumeja ei saanut enää järjestää Tutkimuskes-
kuksen toimesta, jouduttiin pohtimaan mitä mahdollisuuksia 
NBC-symposiumien järjestämiseksi silti edelleen olisi. Yh-
deksi potentiaaliseksi pääjärjestäjäksi nousi SPT-jaosto. Jaosto 
tekikin kokouksessaan 3. kesäkuuta 1998 rohkean päätöksen 
järjestää NBC 2000 -symposiumi Kemian Päivien yhteydes-
sä marraskuussa vuonna 2000 Helsingin Messukeskuksessa. 
Symposiumi pidettiinkin tuona vuonna, mutta pitopaikka 
vaihdettiin Teknillisen Korkeakoulun tiloihin Espoon Ota-
niemeen. Tämä neljäs symposium toteutettiin menestyksek-
käästi kesäkuussa SPT-jaoston ja yhteistyökumppaneiden 
talkootyön avulla.

Vaikka järjestelyihin osallistuneet henkilöt olivat aluksi 
hieman kokemattomia kansainvälisten tilaisuuksien järjestä-
misestä, kaikki onnistui kuitenkin hyvin. Järjestelyihmisistä 
kasvoi toimiva tiimi ja opimme paljon arvokkaita asioita. 
Suomalainen NBC-symposiumi oli saanut muotonsa.
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1992 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012
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Näyttely 13 14 15 24 29 28 40 25

Järj tmk pj E. Kantolahti E. Kantolahti E. Kantolahti J. Ronkainen J. Ronkainen K. Tomperi K. Tomperi J. Vaara
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K. Nieminen
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Tiet tmk pj E. Kantolahti K. Nieminen K. Nieminen T. Humppi N. Meinander
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Seminaarien ja symposiumien tekijät
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Tiet tmk O. Haikala
T. Hirvi

J. Kukkonen
K. Laihia

J.K. Miettinen
K. Nieminen
J. Paasivirta

M. Rautio
S. Salomaa

J. Suokas

O. Hänninen
E. Kantolahti
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M. Mesilaakso
J.K. Miettinen

S. Nikkari
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M. Heiskanen

T. Kuitunen
N. Meinander

M. Mesilaakso
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I. Ylikangas

Selitykset: 
Näyttely = laitenäyttelyssä mukana olleiden yritysten lukumäärä
Järj tmk pj = järjestelytoimikunnan puheenjohtaja
Järj tmk siht = järjestelytoimikunnan sihteeri
Järj tmk = järjestelytoimikunta
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Tiet tmk = tieteellinen toimikunta
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ATR-FTIR = Attenuated Total   
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