
Radiologisen aseen käsikirja
Janne Kemppi

jannekemppi4@gmail.com



lähteitä

• Y Keinonen: "Radioaktiivisten säteilyaineiden käyttömahdollisuuksista 
taisteluvälineinä", SKK, 1952 

• ”Estimate of CBR Situation 1960”, HEADQUARTERS, DEPARTMENT OF THE ARMY 
OFFICE, CHIEF CHEMICAL OFFICER, WASHINGTON, 1960

• ”Report of the Secretary of Defense’s Ad Hoc committee on Chemical, Biological
and Radiological Warfare”, 1950

• ”Guidance for Evaluation of Radiological Warfare”, Joint Chiefs of Staff, Joint
Strategic Plans committee, 1948

• ”Radiological Warfare”, Staff Study, June – August 1948, AEC

• ”Estimated Cost of Planning CEBAR Site”, Headquarters, Western Chemical
Center, Tooele, Utah, 1949 

• ”Land Decontamination Test”, DPGR 109, RW 5-52, AD521703

• ”Test of Spherical Munitions”, DPGR 108, RW 2-52, AD521702



Säteily

• Radiologinen ase perustuu aineeseen, josta on keinotekoisesti luotu 
isotooppi, joka säteilee vaarallisesti ympärilleen.

• Monet säteilevät aineet (esimerkiksi radium, plutonium ja polonium) 
ovat myrkyllisiä (aineen määrä samaan myrkyllisyyteen on 50:2:1). 
Tämän vuoksi poloniumia käytetään myrkkynä salamurhissa...

• Ihmiseen sisäelimet kärsivät säteilystä. Erityisesti hengitetty beta-
säteilevä aine jää pitkäksi aikaa keuhkoihin. Ulkoisesti beta-säteily ei 
ole lähellekään niin vaarallista kuin sisäelimissä oleva säteily.

• Kolmas tapa vaikuttaa ihmisiin on ulkoinen gamma-säteilevä aine, 
joka läpäisee ihon hyvin ja aiheuttaa soluissa toimintahäiriöitä ja 
lopulta tuhoaa solujen toiminnan.



Radiologinen ase

• Radiologisella aseella on monta potentiaalista etua:
• (i) Säteily on näkymätön, hajuton ja mauton, joten sitä ei voi huomata 

ilman säteilymittaria ennen kuin se jo vaikuttaa. Ilman mittauslaitteita 
säteilyä ei voi havaita ennen kuin sitä on jo saatu vaarallinen määrä. 

• (ii) Kaasunaamarit ja suojavaatteet eivät auta säteilyä vastaan, ne 
korkeintaan vähentävät mahdollisuutta, että kohde ei saa säteilyä sisäisesti 
(joka olisi paljon vaarallisempaa kuin ulkoinen säteily).

• (iii) Säteilytetyllä alueella oleskelu on myös vaikeaa ja voi olla psykologisesti 
mahdotonta joukoille. Säteilyn saastuttaman alueen puhdistus on kallista ja 
siihen menee paljon aikaa. 

• (iv) Radiologinen ase on pieni ja kevyt suhteessa konventionaalisiin aseisiin 
ja niiden käyttöön pommituksessa.



Radiologinen ase

• (v) Säteilyä on vaikea havaita kaukaa. Säteilyn mittaaminen vaatii 
menemistä paikalle, joten viholliselta kuluu paljon aikaa arvioida 
tuhon todellinen laajuus.

• (vi) Säteilymittarit ovat sinänsä halpoja mutta niitä ei ole kaikilla 
toimijoilla eikä varsinkaan köyhillä.

• (vi) Radiologisilla aseilla voi estää vihollista käyttämästä jotain kiinteää 
laitetta tai paikkaa kauan aikaa tuhoamatta sitä.

• (vii) Radiologiset aseet luovat helposti kauhua kouluttamattomille tai 
asiaa ymmärtämättömille, joten niiden tehoa voi tehostaa huhuilla ja 
muilla psykologisen sodankäynnin välineillä.



Radiologinen ase

• Toisaalta radiologisilla aseilla on myös heikkouksia:
• (i) Radiologinen ase käyttää samoja resursseja kuin ydinaseet ja 

resurssikilpailussa radiologinen ase jää aina toiseksi.
• (ii) Radiologinen ase on kallis, koska sen valmistus vaatii 

ydinasekompleksin. Se vaatii suuria panostuksia, jos valtio ei samalla tee 
ydinasetta.

• (iii) Suurin osa radiologisista aseista menettää tehonsa nopeasti, joten niitä 
ei voi varastoida suuria määriä sota-ajan käyttöä varten.

• (iv) Radiologisen aseen turvallinen käyttö vaatii säteilysuojausta, joka ei ole 
halpaa eikä helppokäyttöistä.

• (v) Radiologisen ase aiheuttaa tappioita pitkän ajan kuluessa. Se ei sovi 
rajusti muuttuvalle taistelukentälle.



Radiologinen ase

• Radiologisen aseen käyttöajatus perustuu siis vihollisen häirintään 
eli hermostuttamiseen.

• Radiologinen ase voidaan pudottaa huomaamattomasti syvälle 
vihollisen alueelle yhdellä koneella ja vihollinen ei voi tietää oliko se 
radiologinen hyökkäys vai ilmatiedustelu. Tarkan putoamispaikan 
löytäminen on sekin vaikeaa.
• Tiedon (tai pelkän huhun) levitessä radiologisesta aseesta kaupungissa tai 

tehdasalueella ei kovinkaan moni työnantaja (eikä työntekijä) halua mennä 
aamulla työpaikalleen…

• Sota-aikana tieto on muutenkin kortilla, joten radiologisten aseiden käyttö voi 
levittää kaikenlaisia huhuja ja hyvällä tuurilla aiheuttaa todellista terroria ja 
hyvällä tuurilla levottomuuksia ja pakokauhua!



Radiologinen ase

• Radiologisen aseen valinnan kannalta tärkein kysymys on kuinka 
pitkä aika viholliselta menee korvaavan järjestelmän 
käyttöönottoon.

• Käytännössä aikavalinta on korjauksen ja/tai uudenrakentamisen ja 
odottamisen välinen aika. Sodan aikana tehdään töitä kellon ympäri 
eikä kriisitilanteessa rahalla ole samalla lailla väliä kuin rauhan aikana.

• Amerikkalaiset arvioivatkin että pieni kohde vaatii noin kuukauden ja 
suuri kohde noin 3 kuukautta tehoa. Toisaalta pysyvän installaation, 
kuten vaikkapa tehtaan, uudisrakentaminen vie vuoden.



Radiologinen ase

• Sopiviksi sotilassuunnittelun lähtökohdiksi sopii amerikkalaisten 
arviointien mukaan vihollisen selustassa seuraavat kohteet:
• Maavoimien sotilastukikohdat
• Kriittiset maanalaiset kohteet, kuten johtokeskukset, viestikeskukset ja 

varastoalueet.
• Öljykentät ja öljynjalostamot
• Kriittiset liikennesolmut, kuten rautateiden solmukohdat, ratapihat, sillat, 

tunnelit, korjauskeskukset.
• Suuret maantiesillat ja tunnelit
• Sukellusvenetukikohtien betonisuojat
• Kriittiset sotatarviketuotannon keskukset
• Kriittiset erilliset ilmatorjunnan tukikohdat



Radiologinen ase

• Taistelukentällä radiologinen ase sopii vetäytymisen yhteydessä 
laajamittaiseen sulutukseen. 

• Radiologista asetta voidaan pitää pioneerien tekemien miinakenttien 
ja ansoitusten kaltaisena aseena, jolla hidastetaan vihollisen liikettä.
• Radiologisten aseiden käyttö lisää hyökkääjän hermoilua. Vihollinen ei voi 

tietää onko alue, jonne se etenee jo ”suolattu”. He hidastaa vihollisen liikettä 
ja haittaa sitä.



Radiologinen ase

• Sivujuonteena radiologinen ase sopii myös tiedustelun, 
erikoisjoukkojen tai sissien käyttöön esimerkiksi yksittäisen kohteen 
(ehkäpä 1-50 henkeä) myrkyttämiseen. NLn ja Venäjän käyttämät 
poloniumiin perustuvat salamurhat ovat juuri tällaisia radiologisia 
hyökkäyksiä.



Radiologinen ase taistelukentällä

• Sotakorkeakoulun diplomityössä (vuodelta 1952) on mietitty 
radiologisen aseen käyttöä taistelukentällä.

• Aseella olisi selvästi käyttöä puolustuksessa. Hyökkäyksen 
lähtöasemassa oleva vihollinen tuskin jatkaa hyökkäysvalmisteluja 
vaan evakuoi alueen. Päivän aikavoitto olisi merkittävä puolustuksen 
vahventamisen kannalta. 
• Turvaväli radiologisen aseen pommituksen ja omien joukkojen välillä olisi noin 

1km. Iskun aikana puolustajan joukkojen olisi oltava taisteluhaudoissa.

• Viivytyksessä säteilykenttä voitaisiin luoda ennen omien joukkojen 
asettumista asemiin, jolloin turvaväliä voidaan pienentää kunhan 
suojelutiedustelu on tehty.



Radiologinen ase taistelukentällä

• Hyökkäyksessä puolustaja voidaan näin karkottaa vahvoista ja 
muuten hankalasti valloitettavista puolustusasemista.
• Omat joukot voivat ajaa säteilytetyn alueen läpi, jos he ovat 

panssariajoneuvoissa. Toinen vaihtoehto on ajoittaa iskut niin että säteilyn 
määrä on laskenut turvalliselle tasolle juuri ennen hyökkäystä.

• Hyökkäyksen valmistelujen aikana vihollista voidaan myös heikentää 
käyttämällä radiologista asetta yleisesti, jolloin vihollisen elävän 
voiman terveys ja kunto rapistuvat.

• Yleensäkin vihollisen liikkeen häirintä iskemällä liikennekapeikkoihin 
ja –risteyksiin toimii kaikissa taistelulajeissa.



Radiologinen aseohjelma

• Radiologinen aseohjelma on halpa ja siihen pääsee jokainen armeija, jos 
radioaktiivista materiaalia on käytössä.

• Esimerkiksi Amerikkalaiset suunnittelivat 1949 rakentavansa CEBAR 
tutkimuskeskuksen testausalueineen Dugway Proving Groundin lähelle 
Utahiin. Tutkimuskeskus makaisi 21.5 miljoonaa (nykyään 230 miljoonaa 
USD). Sille varatun alueen koko oli 100 hehtaaria. 

• Alueella oli tarkoitus toimia 1365 henkeä (joista 500 oli töissä 
tutkimuskeskuksissa, joiden henkilöstö jakautui radiologisen, biologisen ja 
kemiallisen aseistuksen kesken suhteessa  2:2:1).
• Näistä atomisodankäynnin (sittemmin radiologisen sodankäynnin) 

tutkimusvarustukseen jyvitettiin 1.5 miljoonaa (nykyään 16 miljoonaa) ja 190 henkeä.
• Keskus rakennettaisiin 2 vuoden kuluessa.



Radiologisen aseen rakentaminen

• Radiologisten aseiden käsittely kentällä on hankalaa. 

• Käytännössä tämä vaatii erikoislentokoneen ja 
lentokenttähenkilökunnalle suojavarusteet. 
• Suomalaisissa arvioissa pommikoneessa pitäisi olla noin 1tn lyijykanisteri 

radiologista asetta varten ja 1tn lyijyä lisää lentäjän suojaksi. Näistä päätäisiin 
kuitenkin eroon käyttämällä esimerkiksi nykyaikaisia asejärjestelmiä kuten 
hinattavia liitokoneita, droneja tai rakettia (kuten NL teki).



Radiologisen aseen rakentaminen

• Radiologisen aseen suunnittelussa on tehtävä muutamia päätöksiä.

• Radioaktiivinen jäte on ”helppoa” eikä vaati kallista infrastruktuuria 
mutta toisaalta säteilyn tehon laskuun ei voi samalla lailla vaikuttaa 
kuin käyttämällä yhtä ainoaa ainetta, jolloin puoliintumisajan voi 
valita (ainakin rajoitetusti) tilanteen mukaan.
• Toisaalta säteilytettyä aluetta voi aina ”suolata” lisää ja tämä voi olla 

houkutteleva vaihtoehto puolustuksessa.

• Ilmasta pudotettava materiaalin on oltava joko rakeen kokoisia 
pellettejä tai sitten öljyyn sidottua tomun kokoista jauhetta, jotta aine 
leviäisi muttei leviäisi liikaa. Öljy haihtuu aikaa myöten mutta siihen 
mennessä tomu on jo maassa ja halutussa paikassa.



Radiologisen aseen rakentaminen

• Aerosoli olisi leviämisen kannalta paras ratkaisu ja houkutteleva 
säteilijän saamiseksi keuhkoihin mutta levitys vaatii tällöin 
samanlaisen ruiskuratkaisun kuin bioaseilla ja lisäksi aineen 
konsentraatiosta tulee matalampi. 
• Aerosoli voisi olla hyvä vaihtoehto erittäin laajan alueen säteilyttämiseen 

mutta tällöin säteilyn määrä jää sotilaallisessa mielessä merkityksettömäksi ja 
teho vaatimattomaksi, jos puolustajalla on käytössä kaasunaamari. 

• Psykologisena aseena väestöä vastaan se voisi olla hyvä. Teho nousisi jos 
väestöllä ei olisi suojavarusteita ja voitaisiin pakottaa sisätiloihin pitemmäksi 
aikaa. Työtuntimenetykset voivat tällöin nousta merkittäviksi.



Radiologisen aseen valmistus

• Todellisen radiologisen hyökkäyskyvyn saavuttaminen vaatii suuren 
paljon neutroneita tuottavan HEU-235lla ladatun ydinreaktorin, joka 
keskittyy nimenomaan sopivien säteilyttimien valmistamiseen.

• Säteilyttimissä käytetty ydinmateriaali on myös yhtä vaarallista kuin 
plutonium, joten käsittely maksaa saman verran. Käytännössä tämä 
vastaa plutoniumin valmistukseen optimoitua reaktoria.
• Säteilyttimen teko on periaatteessa helppoa ja hyvin osattua, koska niitä 

käytetään lääketieteessä, kuten esimerkiksi röntgenkoneet.
• Yksikään sotilasmahti EI ole ottanut radiologisia aseita käyttöön juuri tästä 

syystä. Reaktori maksaa älyttömästi ja jokainen kilo säteilyttimen tarvitsemaa 
ainetta on poissa plutoniumin tuotannosta.

• Käytännössä voitaisiin valmistaa: Zr95, Cb95 ja Ta182 isotooppeja…



Radiologisen aseen valmistus

• Radiologisen aseen voisi yrittää valmistaa reaktorien ydinjätteistä.

• Alfa-säteilytin voisi olla sopivaa radioaktiivista ainetta, joita ovat 
esimerkiksi plutonium ja polonium. Näiden aseiden teho perustuu 
lähinnä niiden myrkyllisyyteen. 

• Beta- ja gamma-säteilyttimiä voidaan valmistaa ydinteollisuuden 
prosessien sivutuotteiden (ydinjätteiden) jälleenkäsittelyssä
kemiallisella puhdistuksella saatavana materiaalina. Toinen vaihtoehto 
tutkimusreaktori, jossa voitaisiin valmistaa sopivia aineita.

• Näillä tekniikoilla saadaan vähän (ehkäpä satoja grammoja) sopivaa 
materiaalia, joka mahdollistaa rauhanajan harjoittelun ja 
levitystekniikoiden kenttätestit. Näillä päästään siis liikkeelle.



Radiologisen aseen valmistus

• Radiologinen ase tappelee siis ydinaseen kanssa materiaalista…

• Amerikkalaisten arviointien mukaan noin neliömailin eli 2,5km2 kokoinen alue 
vaatisi noin 0.5 megacurien edestä säteilytystä (oletuksella, että kunkin 
säteilyttimen välissä olisi noin 60 metriä etäisyyttä). Tällöin voidaan arvioida, että 
1km2 olisi eli 0,2 megacurieta. 

• Edelleen amerikkalaiset arvioivat, että muuttamalla koko plutoniumtuotanto 
tekemään radiologisia aseita tuottaisivat he yhteensä 8 megacurieta vuodessa 
1949 per yksi ”pile” eli reaktori. Hanfordissa oli 3 reaktoria joiden 
plutoniumtuotanto oli tuolloin 270kg vuodessa eli tämä vastaa 90kg plutoniumia. 

• Tästä saadaan johtopäätös että 90 kg plutoniumia vastaa 8 megacuerieta, eli 
2,25kg plutoniumia on 0,2 megacurie = 1 km2. Tämä on karkeasti puolet yhden 
ydinaseen tarvitsemasta plutoniumista (laskelma on hyvin karkea mutta antaa 
suuruusluokan). 



Radiologisen aseen valmistus

• Laskelmat menevät vielä huonommiksi kun mietittiin aseen tehoa eri 
olosuhteissa. 

• 1 km2 alue ja 0.2 megacurieta lähti oletuksesta että se on tasaisesti jaettu 
maastoon. Ensimmäisten laskujen mukaan kaupunkialueella vastaava 
tappavuus vaatisi 2-15 kertaisen määrän säteilytystä (koska talot suojaavat 
ihmisiä). Lisäksi käytännössä säteilytys tuskin on näin tasainen vaan 
varmaankin kaksinkertainen määrä olisi ihan hyvä turvakerroin.

• Lisäksi 8 megacurieta (40km2 ideaalisesti) vuodessa merkitsee, että kuussa 
valmistetaan 3 km2 säteilyttämiseen tarvittava määrä materiaalia per 
korvaamattoman arvokas plutoniumreaktori.

• Sotilaallisessa mielessä tämä merkitsee, että ydinasekompleksi nauraa 
radiologisen aseen ehdottajat pihalle ja keskittyy järkevästi rakentamaan 
ydinaseita... 



Radiologisen aseen käyttö

• Radiologisen aseen taru oli siis lyhyt ja kunniaton.

• Käytännössä aseilla tehtiin maastotestejä, joissa testattiin aseiden 
prototyyppejä sekä puolustukseen liittyviä tekijöitä, kuten raivausta.

• Amerikkalaisten radiologinen ase oli B-50 pommikoneen kuljettama 
lyijysäiliö, joka kuljetti 1-3mm kokoisilla pelleteillä täytettyjä 
kuulapommeja. Kohdealueella lyijyarkku avattiin ja kuulapommit 
putosivat alas. Asetta ei otettu käyttöön mutta pellettien 
valmistustekniikka, pikkupommien täyttö ja aseen käyttö on kyllä 
testattu. Maastotestejä jatkettiin 1960-luvulle asti.



Radiologisen aseen käyttö

• Amerikkalaisessa konseptissa radiologinen ase toimisi käytännössä 
seuraavasti:

• Sopivia aineita tuotettaisiin tähän tarkoitukseen tarkoitetussa reaktorissa. 
Tällöin ainetta olisi aina jonkin verran valmiina. Säteilytetty aine 
muokattaisiin jälleenkäsittelytehtaassa sopivan kokoisiksi pelleteiksi.

• Varsinainen ase olisi siis vahvasti säteilysuojattu kuljetuskanisteri joka 
kuljettaisi sopivaa määrää 1.5kg alumiinista valmistettuja kuulapommeja 
(näitä nimitetään nykyään termillä ”cluster bomb”).

• Lentokone ilmeisesti siirtyisi tukikohtaan rintaman lähelle. Tässä vaiheessa 
käskystä lentokoneen tehtävään olisi aikaa kulunut viikko.
• Ajatusmallissa säteilytetyn alueen gammasäteilyn määrä olisi 30 rad (nykyisin 0,3 

Sievert) päivässä. Tämä riittää tappamaan viikossa.



Radiologisen aseen käyttö

• NL taas kehitti radiologisia taistelukärkiä R-1 ja R-2 tykistöraketeille 
(tykistön odotellessa ydinaseiden pienenemistä rakettiin mahtuviksi). 
• Ensimmäinen taistelukärki ”Geran” perustui ydinprosessien jäteveden 

ampumiseen säiliönä. Säiliö räjähtäisi ilmassa ja neste leviäisi radioaktiivisena 
sateena.

• Toinen ”Generator” taas perustui jäteuraanista tehtyjen pikkukanisterien 
levittämiseen ilmassa, jolloin radioaktiiviset pienet kanisterin putoaisivat 
laajalle alueelle. 

• Kumpikin taistelukärki testattiin vuosina 1953-1956 R-2 raketeilla. NLn
radiologisista aseista ei juuri löydy tietoja, joten todennäköisesti ne 
jäivät koeohjelmaksi sillä vuonna 1954 tykistöraketteihin saatiin oikea 
ydinkärki.



Radiologisen aseen käyttö

• Radiologinen ase otettiin kuitenkin vakavasti, joten raivausta 
harjoiteltiin.

• Eräässä amerikkalaisessa raivaustestissä partion verran miehiä löysi 
19 pellettiä hehtaarilta noin tunnissa. Alueen raivaaminen käsin vei 
aikaa 80 minuuttia ja mekaanisilla laitteilla noin 10% tästä.

• Hyvinkin yksinkertainen tapa raivata säteilyä on pestä saippualla 
saastunut esine. Tämä vähentää säteilyä noin 50% maalipinnoilla.



Summa Summarum

• Nyt saa taputtaa…


