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• Asevoimien rakenteen (ja suurvaltapolitiikan) kannalta on 
ensiarvoisen tärkeää miettiä onko sillä joukkotuhoaseita.

• Joukkotuhoaseiksi määritetään tässä ydinaseet, biologiset aseet, 
kemialliset aseet ja radiologiset aseet.

• Peruskysymys on mitä näistä järjestelmistä ylläpidetään ja millä 
tasolla. Kaikki lähtee teknisistä ja poliittisista päätöksistä ja 
rajoituksista...



Seuraavaksi mietitään ydinasekompleksin 
rakennusta aivan pohjalta. 
• Ensiksi katsotaan siviilipuolen ydinpolttoainesykli, joka selvittää 

rauhanomaisen ydinteollisuuden perustan.

• Sitten katsotaan millaisia erilaisia valmiuksia valtio voi haluta riippuen 
sen ydinasekunnianhimosta (ja kukkarosta).

• Tämän jälkeen valmistetaan oma ensimmäinen ydinase.

• Viimeiseksi katsotaan millainen ydinasepolitiikka ja doktriini voisi 
sopia uudelle ja nuorelle ydinasemahdille.



Ydinpolttoainesykli



Ydinaseen valmistuksessa tarvitaan aina 
ydinmateriaalia.
• Uraani esiintyy luonnossa (lähinnä U-238 ja noin 0.7% U-235ttä) ja 

sitä hankitaan louhimalla sitä kuten mitä tahansa muutakin 
mineraalia. Luonnonuraania tarvitaan maailmassa 60000-70000tn 
vuodessa, joten kaivoksista louhittavan malmin määrä on noin 
satakertainen (oletetaan 1% konsentraatio).

• Tätä luonnonuraania aletaan sitten rikastamaan, jotta saadaan 
materiaalia sekä siviili- että sotilastarkoituksiin.



Kaupallisen uraanikaivoksen avaaminen on 
nykyisin pitkä prosessi:
• 10-15 vuotta - Exploration, jolloin kaupallisesti lupaava paikka 

etsitään

• 1-3 vuotta - Feasibility, jolloin mahdollisen kaivoksen pitkän aikavälin 
taloudellinen kannattavuus arvioidaan

• 1-3 vuotta - Mine Construction, jolloin kaivos rakennetaan ja 
tarvittava kalusto toimitetaan paikalle

• 5-50 vuotta - Mining & Processing, jolloin kaivos tuottaa uraania 
asiakkailleen

• 2-10 vuotta - Rehabilitation/Remediation, jolloin kaivos suljetaan 
kestävän kehityksen kannalta vastuullisesti



Asevoimien tarvitessa uraania nyt ja heti voidaan 
kaivostoiminnan aloitusta nopeuttaa oleellisesti.

• Kaupallisesti kannattavalla toiminnalla ei ole väliä hätätilanteessa, 
jolloin saatavuuden turvaaminen on elintärkeää (USA ja NL). Samoin 
marginaalisestikin kannattavia kaivoksia avataan ruhtinaallisilla tuilla.

• Kaivoksen tullessa suljetuksi sitä joko vartioidaan tiedustelupalvelun 
voimin ikuisesti (Itä-Saksa) tai se suljetaan räjähteillä ja betonilla 
pysyvästi (USA Belgian Kongossa).



Luonnonuraani muutetaan aluksi 
”yellowcakeksi”
• Luonnonuraani käsitellään mekaanisilla ja kemiallisilla prosesseilla 

erilaisiksi uraanioksideiksi, joista yleisin on U3O8 (käytetään myös termiä 
"yellowcake"). 

• Sitä tuotetaan maailmassa noin 60000-70000tn vuodessa. "Yellowcake" on 
käytännössä se mitä tarkoitetaan kun puhutaan maailman 
uraanituotannosta. Se on kellertävää jauhetta, jota on helppoa ja turvallista 
kuljettaa. Yellowcaken maailmanhinta on nykyään noin 20 USD/kg ja sitä 
voidaan tehdä osana muuta teollista mineraalien rikastustoimintaa.

• "Yellowcake" avaa portit uraanin hyötykäytölle.
• (i) Käytetään suoraan CANDU-tyyppisissä reaktoreissa energiantuotantoon.
• (ii) Jalostetaan edelleen käytettäväksi erilaisissa kevytvesireaktoreissa (LWR), jotka 

ovat yleisimpiä maailmassa käytettyjä reaktorityyppejä.
• (iii) Jalostetaan suoraan plutoniumiksi breeder-reaktorissa.



Uraanioksidi muutetaan seuraavaksi U-235ksi

• Uraanioksidit on seuraavaksi rikastettava U-235ksi, jota tyypillisessä 
LWR reaktorissa on noin 3% uraanista.

• Uraanioksidin rikastus on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa 
yellowcake muutetaan (conversion) aluksi uraanihexafloridiksi (UF6), 
joka on matalassa lämpötilassa kaasumaisessa muodossa (helpottaa 
myöhempää käsittelyä).

• Vuonna 1975 arvioitiin, että 5000 tonnia uraanihexafloridia vuodessa 
tuottava tehdas maksaisi noin 50 miljoonaa USD (nykyään noin 250 
miljoonaa). Tehtaan käyttökustannukset olisivat noin 4 USD/Kg 
(nykyään 20 USD/kg). Tehdas käyttäisi raaka-aineena 5000 tonnia 
uraanioksidia vuodessa.



Seuraavassa vaiheesa uraanihexafloridi
rikastetaan (enrichment).
• Rikastus voidaan tehdä monella tapaa mutta kaasudiffuusio (ennen) 

ja kaasusentrifugi (nykyään) ovat tavanomaisimmat menetelmät. 
Kaasudiffuusio vaatii valtavasti sähköä ja erittäin epätaloudellinen 
pienessä yksikkökoossa. Kaasusentrifugi vaatii vähemmän sähköä ja 
skaalautuu pienemmäksi taloudellisesti järkevästi.

• Vuonna 1975 arvioitiin että:
• tyypillinen kaasudiffuusiolla toimiva rikastamo maksaisi noin 1000 miljoonaa 

USD (nykyisin 5 miljardia) ja sen vuosikustannukset olivat noin 60-80 USD/kg 
(nykyisin 300-400 USD/kg). 

• Kaasusentrifugi on suunnilleen yhtä hyvä. Laitoksen teho voisi olla 3000 
MTSWU, jolloin sen käyttäisi 6000tn UF6tta vuodessa. Tuotanto olisi 20%/80% 
eli 1200tn rikastettua uraania ja 4800tn depleted uraania.



UF6:n rikastuksesta syntyy kahta 
lopputuotetta:
• Lopputuotteet ovat:

• (i) "Depleted uranium", joka on lähinnä U-238tta. Se on 
ydinteollisuuden kannalta jätettä ja sitä nimitetään usein 
jäteuraaniksi. 
• Se on erittäin raskasta ainetta, ja sitä voidaan käyttää mm panssarilevyinä ja 

nuoliammuksissa (kalliin ja vaikeasti hankittavan volframin korvikkeena). 
• Depleted uraniumia voidaan ainakin periaatteessa käyttää 

polttotaisteluaineena, koska se on palava ja myrkyllinen metalli. 
Käyttöönotetuista aseista ei ole tosin tietoa.

• (ii) Rikastuksen haluttu lopputuote on uraanidioksidi (UO2), josta 
luodaan ydinreaktoreiden polttoainetta… 



Uraanidioksidin muutetaan tableteiksi, joita 
käytetään ydinreaktorin polttoaineena.
• Vuonna 1975 arvioitiin että tyypillinen polttoaineeksi tarkoitettujen 

tablettien valmistuksen laitos (”fabrication”) maksaisi noin 100 
miljoonaa USD (nykyään 500 miljoonaa) ja sen vuosikustannukset 
olivat noin 150 USD/kg (600 USD/kg). Laitos ottaisi käyttöönsä 1500tn 
UO2:ta ja valmistaisi saman verran polttoainetabletteja.

• Mikäli laitos pystyy käsittelemään oleellisesti vaarallisempaa 
plutoniumia olisi sen hinta 200 miljoonaa USD (1 miljardi) ja vuosi 
kustannukset 300 USD/kg (1500 USD/kg). 

• Nestemäistä metallia käyttävissä reaktoreita tuettaessa hinta olisi 
myös 200 miljoonaa USD (1 miljardi) ja kustannukset olisivat 900 
USD/kg (4500 USD/kg). 



Ydinreaktori käyttää UO2 pulveritabletteja 
(”Mixed oxide fuel” eli MOX) polttoaineenaan.
• Energiaa tuottavassa reaktorissa vaihdetaan vuodessa 1/3 (PWR) tai 

1/4 (BWR) tableteista. Tämä vaatii reaktorin sammuttamisen ja 
jäähdytyksen ja vie aikaa 4-6 viikkoa. Itse reaktorin kokonainen 
polttoainetäyttö on noin 80tn polttoainetta per 1000MW (eli 7 GWh), 
joten vuosittain vaihdetaan 25-27tn polttoainetta.

• Käytetty polttoaine varastoidaan tyypillisesti ydinvoimalan vieressä 
oleviin vesialtaisiin muutamaksi vuodeksi, jonka jälkeen ne siirretään 
jälleenkäsittelyyn tai heitetään menemään...
• Käytännössä kaikkien ydinvoimaloiden vieressä on aina tällaista käytettyä 

polttoainetta erittäin paljon…



Käytetty ydinpolttoaine varastoidaan joka 
tapauksessa muutamaksi vuodeksi.
• Vuonna 1975 arvioitiin että käytetty polttoaine varastoidaan 

muutamaksi vuodeksi tai vuosikymmeneksi ennen jälleenkäsittelyä. 

• Varastointi maksaa noin 10 USD/kg vuodessa (nykyisin 50 
USD/kg/vuosi). CANDU-tyyppisellä voimalalla se on 3-5 USD/kg 
vuodessa (15-25 USD/kg/vuosi). Ydinpolttoaineen varasto maksaa 
noin 20 miljoonaa USD (100 miljoonaa) ja siihen mahtuu noin 1000tn 
polttoainetta.

• Vuonna 1975 arvioitiin että Eurooppalaisella tasolla oleva käytetyn 
ydinpolttoaineen kuljetus maksaa 20-35 USD/kg per kerta (100-175 
USD/kg). 



Käytetyn ydinpolttoaineen jälleenkäsittely ei 
ole aivan halpaa.
• Ydinpolttoaineen jälleenkäsittelyssä polttoainetabletit murskataan 

tomuksi ja sekoitetaan happoon. Samalla plutonium ja uraani 
erotetaan toisistaan. Uraanista tulee UF6:tta ja plutoniumista tulee 
plutoniumdioksidia (PuO2). 
• Plutoniumia voidaan käyttää joissain reaktorityypeissä polttoaineena mutta 

sen pääasiallinen käyttö on ydinaseissa.

• Vuonna 1975 arvioitiin että jälleenkäsittelylaitos on erittäin kallis ja 
maksaa noin 1000 miljoonaa USD (5 miljardia USD) ja se käsittelee 
1500 tonnia erilaista ydinpolttoainetta vuodessa. Käytetyn 
ydinpolttoaineen jälleenkäsittelyn kustannukset ovat noin 150-200 
USD/kg (600-1000 USD/kg).



Ydinpolttoaineen sykli on hyvin hidas vaikka 
kaikki "liikkuvat osat" olisivatkin kunnossa.
• (i) Ydinreaktorin lataamisessa polttoaineella

• T-24kk Yellowcaken ostaminen
• T-18kk UF6:n tuotanto
• T-12kk Rikastus
• T-6kk UO2:n valmistus

• (ii) Ydinreaktorin polttoaineen purkamisessa
• T+24kk Käytetyn polttoaineen säilöntä reaktorin altaassa
• T+60kk UO2:n ja URE:n varastointi ennen käsittelyä
• T+60kk käytetyn MOX:in varastointi ennen käsittelyä

• (iii) Polttoaineen uudelleenkäsittelyssä
• 6kk URE jälleenkäsittely
• 12kk UO2:n ja plutoniumin jälleenkäsittely
• 12kk MOX jälleenkäsittely



Ydinaseprojekti



• Ainakin periaatteessa kuka vaan voi yrittää ydinaseen valmistusta, kunhan 
käytettävissä on riittävästi sopivaa ydinmateriaalia.

• Kolmannen maailman maa, jolla on pimeästi hankittua tietoa, Failed State, 
nykyaikainen terroristijärjestö ja/tai sissiarmeija, jolla on käytössään:
• (i) Muutama tiedemies, jotka ovat lukeneet alan julkisesti saatavilla olevia kirjoja
• (ii) Jonkinlainen konepaja/verstas
• (iii) Rahaa "fraction of million dollars" 1970-luvulla eli nykyään ehkä 1 miljoona USD
• (iv) Riittävästi ydinmateriaalia hankittuna jostain.

• Tämän projektin pohjalta saadaan aikaan jonkinlainen kyhäelmä, jonka toimivuus 
ja teho ovat täysin sattumankauppaa. Sitä ei voi testata ja lopputulos on 
todennäköisesti radiologinen joukkotuhoase, koska pommi ei toiminut halutulla 
tavalla vaan levitti konventionaalisella räjähdyksellä radioaktiivisen materiaalin 
ympäriinsä. 
• Mitkään oikeat asevoimat ei halua toimia tältä pohjalta.



Minimikansallinen ydinaseohjelma voisi olla 
seuraavanlainen:
• Laskelma lähtee oletuksesta että maalla on toimiva tieteellinen yhteisö, jolta saa 

käyttöön laboratorioaikaa sekä henkilökuntaa tieteelliseen ohjelmaan, johon 
kuuluu:
• (i) Parikymmentä asiansa osaavaa tiedemiestä ja insinööriä, joilla on laaja ja hyvä tieteellinen 

kirjasto käytössään
• (ii) Käytettävissä riittävästi avustavaa henkilökuntaa, jotka voivat rakentaa tarvittavat koneet 

ja laitteet ja toteuttaa tutkimusta käskyjen mukaan
• (iii) Pääsy käyttämään hyvin varustettuja laboratorioita eri aloilta
• (iv) Voi esittää tarpeensa osto-organisaatiolle, joka rakentaa ja/tai ostaa muualta tarvittavat 

rakennukset, laitteet ja materiaalin
• (v) Riittävästi ydinmateriaalia hankittuna jostain.

• Tällainen projekti pystyi 2 vuodessa (NDSR vuonna 1940 ja OSRC vuonna 1941) 
noin 250 miljoonan nykydollarin panostuksella todistamaan ydinaseen olevan 
mahdollinen, löytämään plutoniumin ja todistamaan ketjureaktion toiminnan. 
Käytännössä ase rakennettiin tämän tutkimustyön pohjalta.



Entä ”Manhattan Project”?

• "Manhattan Engineering District" projektissa ei siis keksitty ydinasetta 
vaan siinä rakennettiin tehtaat, joiden avulla ydinaseita pystyttiin 
valmistamaan teollisesti.

• Nykyrahassa projekti maksoi noin 30 miljardia USD kolmen vuoden aikana 
(1942-1945). Sillä saatiin valmiiksi 3 kpl kolmea erilaista tekniikkaa 
käyttävää suurta uraanin rikastuslaitosta (Oak Ridge), 3 kpl plutoniumin 
tuotantoon optimoitua suurta ydinreaktoria kemiallisine laitoksineen 
(Hanford Works) ja yhden ydinasesuunnittelu- ja rakennustehtaan (Los 
Alamos). 

• Projektissa valmistettiin 3 erilaista ydinasetta, joista yksi testattiin ja 2 
käytettiin aseina. Sodan päättyessä oli lisäksi 8 muuta asetta 
tuotantoputkessa (tosin alkutekijöissään)...



USAn ydinaseen kehittämisohjelmasta tehtiin 
seuraavia johtopäätöksiä
• Projektissa tehdyt ratkaisut riippuvat enemmän projektia johtavista 

tiedemiehistä kuin valtion teknologisesta tasosta.
• Projektissa mennään siis tiedemies edellä ja heidän yhteistyökykynsä on tärkeää.

• Projekti ei vaadi neroja vaan teknisesti pätevää henkilökuntaa, joka 
toteuttaa johdonmukaisesti johdetun tieteellisen tutkimusohjelman ja 
samalla rakentaa ja testaa teknologiaa. 
• Ydinase on siis tieteellinen tutkimusprojekti.

• Tärkeä linkki asekehityksessä on julkisen vallan (poliitikot ja sotilaat) ja 
tiedeyhteisön keskinäinen luottamus. Tämän puuttuessa myös kehitys on 
äärimmäisen hidasta. Samoin on vaikeaa satsata isoja summia, jos 
luottamus puuttuu (Saksa, Intia).



Etelä-Afrikan ydinaseprojekti peilaa USAn omaa 
ydinaseprojektia hämmästyttävän hyvin.

• Etelä-Afrikan ydinaseprojekti muistuttaa hyvin USAn
ydinaseprojektia juurikin ilman "Manhattan Engineering District" 
resursseja.

• Etelä-Afrikan ydinaseet olivat Gun-assembly tyyppisiä ja hyvin 
"alkeellisia", koska kunnollista testaustoimintaa ei voinut salaisesti 
tehdä. 

• Vuonna 2006 tehtiin arvio, että tällainen salainen ydinaseprojekti 
vaatisi 190 miljoonaa USD (nykyrahassa noin 240 miljoonaa USD) ja 
26000 henkilökuukautta. Projekti vaatisi noin 6.5 vuotta aikaa ja siinä 
valmistettaisiin 6 kpl HEU-235 pommia. 



• Samassa arviossa mietittiin kuinka ydinaseprojektin salailu, koko ja 
resurssit vaikuttavat projektin nopeuteen:
• (i) Resurssien kaksinkertaistaminen lyhentäisi projektin 5 vuodeksi (mutta 

lisäisi paljastuvuusmahdollisuutta).

• (ii) Mikäli tarvittava HEU saataisiin valmiina (ostettu ja/tai varastettu), kuluisi 
aika noin 4 vuotta. 

• (iii) Mikäli maalla ei olisi ollenkaan rikastuslaitoksia, vaatisi projekti noin 10 
vuotta.



Ensimmäisiin ydinaseprojekteihin liittyy myös 
suuria onnettomuusriskejä.
• Yleisesti U-235 HEU on turvallisinta käsitellä. U-233 on radioaktiivisempaa. 

Plutonium on myrkyllistä ja erittäin vaarallista hengitettynä, joten sen 
kanssa tulee enemmän onnettomuuksia ja siten viivästyksiä projekteihin. 

• Onnettomuuksien määrään vaikuttaa tietysti myös yleinen ammattitaito ja 
kokemus ydinmateriaalin käsittelystä. Kaikkia aineita osataan käyttää 
turvallisesti, jos ydinaseohjelman henkilökunnalla on jo etukäteen saatua 
tietotaitoa ydinreaktorin turvallisesta käsittelystä. Tämä osaaminen tulee 
fyysikoiden ydinreaktorien ja/tai siviilipuolen ydinvoimateollisuuden 
osaamisesta.

• Onnettomuudet vaihtelevat säteilyvuodoista aina ydinräjähdyksiin 
(ensimmäiset ydinaseet saattoivat räjähtää vahingossa viritettyinä). 
Kurittomien terroristien ja sissien ollessa kyseessä kuolleita tulee aivan 
varmasti...



Työssä tarvittavien laitteiden hankinta voi olla 
pullonkaula
• Ydinasetutkimuksessa tarvitaan ydinmateriaalin lisäksi myös 

tieteellisiä instrumentteja ja muuta erikoiskalustoa, jonka saatavuus 
on vaikeaa.

• Mikäli oma teollisuus ei pysty valmistamaan tai markkinoilta ei saa 
kalustoa, lisää odotusaika suoraan projektin pituutta. Tämän vuoksi 
ydinaseiden leviämisen estämisessä ei seurata ainoastaan 
ydinmateriaalin vaan myös ydinfysiikkaan liittyvän teknologian 
myyntiä.

• Näissä tilanteissa etsitään usein apua mustasta pörssistä tai harmailta 
markkinoilta.



Käytännössä ydinmateriaalia ei saa mustasta 
pörssistä.
• Musta pörssi on toki olemassa ja sitä tutkittaessa on tehty seuraavia 

havaintoja:

• Käytännössä myytävää ydinmateriaalia on oikeasti ollut paljon 
vähemmän myytävänä kuin on mainostettu (esimerkiksi Cesium-
137ää ja plutoniumia on liikkunut vain grammoja) tai materiaali on 
ollut vähemmän "tehokasta" kuin on väitetty.

• Tilastollisesti joka toinen ydinmateriaalin mustan pörssin kauppa on 
ollut huijausyritys (esimerkiksi "red mercury") ja ydinmateriaalia ei ole 
ollut tarjolla ollenkaan. 
• Ilmeisesti mustassa pörssissä liikkuu paljon epärehellisiä ihmisiä, jotka 

pyrkivät käyttämään hyväkseen ydinaseita ostavia rehtejä upseereita!



Tutkittaessa mustaa pörssiä on tehty 
seuraavia havaintoja:
• Alan takavarikkojen perusteella alalla liikkuu:

• 46% Opportunisteja, jotka ovat päässeet käsiksi valvonnan höltyessä 
matalatasoiseen ydinmateriaaliin (51%) tai erilaisiin esimerkiksi lääketieteessä 
ja tutkimuksessa käytettäviin säteilijöihin (49%).

• 22% Ammattirikollisia, joilla matalatasoinen ydinmateriaali on 50%, säteilijät 
47% ja 3% asekelpoista materiaalia (U-235 HEU). 

• 3% Kansainvälisiä rikosjärjestöjä, joilla myynti on samanlainen kuin rikollisilla.

• 29% Muut, johon kuuluu hylättyjä säteilijöitä (esimerkiksi röntgenlaite 
kaatopaikalta) ja ydinjätettä ja/tai saastunutta maata.



Todellinen mahdollisuus on harmaat markkinat, 
jossa liikkuu ahneita valtiollisia pelureita.

• Pakistanilainen A.Q.Khan varasti Hollannista uraanin rikastamiseen 
käytettävää sentrifugitietoutta ja tarjosi sitä Pakistanille, jossa hän nousi 
sentrifugiohjelman johtajaksi 1970-luvun lopulla. Lopulta hän vastasi 
ydinmateriaalin salaisesta hankinnasta Euroopasta Pakistanin 
ydinohjelmaan.

• Ensimmäinen tiedetty kauppa oli 3 miljoonalla USDlla (nykyään 8 miljoonaa 
USD) myydä sentrifugitehtaan tietoja ja luettelo toimittajista Iranille. 

• Irakin tiedetään vuonna 1990 neuvotelleen sopimusta, jossa se maksaisi 5 
miljoonaa USD + 10% ydintarvikkeiden kauppasummasta (10 miljoonaa 
USD).

• Tästä voitaisiin arvioida että harmailta markkinoilta saisi ydinasekonsultin 
10 miljoonan dollarin hinnalla…



Harmaan markkinan mahdollisuudet 
perustuvat dual-use teknologian hankintoihin.
• Khanin toiminta perustui Pakistanin johtajien hiljaiseen hyväksyntään 

(lahjontaan).
• Käytännössä Khan toimi siis 10-15 vuotta hankkimalla Pakistanille tietoa ja 

näytteitä sen ydinohjelman tarpeisiin. Pakistanin pystyessä toimimaan 
omin päin muutti hän saman salakuljetus- ja tietotaidon ostoverkon 
myyntiverkoksi. Hän toimi näin käytännössä vielä 10 vuotta.

• Tällainen toiminta vaatii siis paljon aikaa, viranomaisten yhteistyön ja 
poliittisen suojelun. Khania tuki hänen laillinen roolinsa Pakistanin 
ydinaseohjelmassa. Hänellä oli siis syy liikkua eri puolilla maailmaa, kysellä 
ja hankkia teknologiaa maahansa. Tavaroiden salakuljetus Pakistanista 
oikealle ostajalle oli tietenkin salaista ja siihen liittyi kattava papereiden 
väärennystoiminta. 
• Toiminta keskittyi myös dual-use teknologioihin, joille on helpompi selittää laillinen 

siviilipuolen käyttökohde.



Kannattaako käyttää harmaata markkinaa?

• Khanin salakuljetusverkko voi auttaa liikkeelle lähdössä mutta kannettu 
vesi ei kaivossa pysy!

• Khanin verkko voi luoda terroristien/sissien ja Failed State tyyppisen 
ohjelman mutta sillä ei voi siis luoda oikeaa ydinaseprojektia. Tämän 
väitteen tueksi voidaan todeta, että Khan myi salaisesti ydintekniikkaa yli 
30 maahan ja uusia ydinasevaltioita ei ole tullut kuin sieniä sateella...

• Khan myi siis laitteita, teknologiaa ja jopa ydinasesuunnitelman (tai ainakin 
jotain tietoa ydinaseen suunnittelusta) 1980-luvun lopulta 1990-luvun 
loppuun mutta oikea ydinohjelma ei onnistu ulkomaisin voimin, jos itsellä 
ei ole päivittäiseen työhön tarvittavaa teollisuutta, suurta joukkoa 
insinöörejä ja ydinfyysikkoja… 



Ydinaseet eivät kuitenkaan ole pakkohankinta 
vaikka valtio siihen pystyisikin.
• Valtio joutuu miettimään kovasti haluaako se ydinaseita ja jos haluaa niin 

kuinka kovasti. Todennäköisesti moni Khanin asiakkaista on miettinyt että 
projekti on kallis ja tarvittavan teollisuuden ja infrastruktuurin hankinta on 
vielä kalliimpaa. 
• Kehitysmaa ei siis pysty loikkaamaan oikeaksi ydinmahdiksi.

• Ydinaseiden hankintaan pystyvillä mailla on vielä mietittävä kannattaako se 
yleisesti. Ruotsissa ydinase nähtiin tavanomaisen taistelun tukiaseena eikä 
korvaavana vaihtoehtona. Ydinaseisiin ja ydinasejoukkoihin käytetyn rahan 
määrä suhteessa konventionaalisiin joukkoihin oli USAssa kylmän sodan 
aikana 8:38 eli noin 1:5 ja NLssa suunnilleen samaa luokkaa. 
• Tällöin herää kysymys pitäisikö rahat keskittää ennemmin konventionaalisiin 

joukkoihin vaiko hankkia joukkotuhoaseita? 



A) Valtio tehdä valmisteluja ydinaseen hankintaan 
mutta ei mitään kallista tai peruuttamatonta.

• Valtio saattaisi myös haluta itselleen ydinaseoption tulevaisuutta varten 
mutta ei hankkia ydinasetta juuri nyt.

• Tällainen valtio (johon kuuluu varmastikin moni nykyinen pikkuvaltio) on 
kiinnostunut hankkimaan ydinaseen hädän hetkellä estääkseen uhkaavan 
sodan. Pelkkä ydinaseen olemassaolon uhka panee potentiaalisen 
hyökkääjän miettimään kahdesti...

• Tärkeitä kysymyksiä on:
• (i) Miten ydinaseen hankintaan tarvittavaa tietotaitoa sekä tarvittavaa teknologiaa 

hankitaan ja ylläpidetään halvalla?
• (ii) Miten hätätilanteessa saadaan hankittua ydinaseiden valmistuksessa 

välttämätöntä ydinmateriaalia nopeasti paljon?
• (iii) Miten tarvittaviin strategisiin materiaaleihin pääsee hätätilanteessa käsiksi 

nopeasti?



Hätätilanteessa tarvittava ydinmateriaali 
saadaan seuraavasti.
• Oletuksena valtiolla on siviilipuolen energiantuotantoon tarkoitettuja 

ydinreaktoreita, kuten monissa maissa nykyään.

• Light Water Reactorin käytetyssä polttoaineessa on plutoniumia, jota 
voitaisiin käyttää ydinaseen valmistuksessa. Reaktorin vesialtaissa on 
tyypillisesti aina jonkin verran (ja mahdollisesti paljonkin) tällaista 
materiaalia odottamassa jälleenkäsittelyä tai loppusijoitusta. 

• Valtio voisi rakentaa pienen jätteenkäsittelylaitoksen salaisesti(?) 
etukäteen ja ylläpitää sitä valmiudessa. Hädän hetkellä sillä 
tuotettaisiin sitten tarvittava plutonium.



B) Pieni ja rikas valtio voisi hankkia itselleen 
ydinmateriaalia ajan kuluessa.
• Suuren siviilipuolen ydinvoimateollisuuden omaava pieni ja rikas valtio 

saattaa haluta itselleen pienen, eikä välttämättä kovinkaan kehittyneen, 
ydinasekyvyn. Tällainen valtio voisi toimia ainakin aluksi salaisesti 
sopimuksia rikkoen kunnes asia päätetään julkistaa tai asia paljastuu. 

• Tärkeitä kysymyksiä on:
• (i) Ydinteollisuuden tulisi olla suuri, jotta materiaalivirtakin olisi iso. Tällöin tavaraa voi 

ujuttaa sivuun ydinaseprojektia varten. 
• (ii) Monipuolinen ja -mutkainen verkko vaikeuttaa valvontaa ja se on hyvin hankalaa, 

jos valtio pyrkii auttamaan huijauksessa.
• (iii) Polttoainesykli ei saisi häiriintyä merkittävästi pienestä materiaalin 

"vuotamisesta".
• (iv) Alkupään investoinnit eivät saisi olla liian suuria.
• (v) Polttoainesykli pitäisi olla helppoa muuttaa sotilastarpeisiin.



Tällöin toimitaan pikkuhiljaa salaisesti…

• Tällainen valtio voisi hankkia salaisesti tarvittavan ydinmateriaalin 
seuraavasti:
• Light Water Reactorin käytetyssä polttoaineessa on plutoniumia, jota 

käytetään ydinaseen valmistuksessa. 

• Valtio voisi ajaa reaktoria pienemmällä teholla tai korvata polttoaineen 
salaisesti tehokkaammaksi käytetyn polttoaineen uudelleenkäsitellyllä. Näin 
valtio kerää pikkuhiljaa salaisesti itselleen plutoniumia varastoon. 10kg 
plutoniumia vuodessa (1-2 asetta) on täysin mahdollinen tavoite.

• Valtio tarvitsee vain pienen uudelleenkäsittelylaitoksen, joka harrastaa luovaa 
kirjanpitoa ja pimeitä yövuoroja...



Tai sitten lyödään rumpua ja mennään rinta 
kaarella…
• Toisaalta valtio saattaa myös tehdä aikeensa julkisiksi hyvinkin aikaisessa 

vaiheessa ja toimia kokonaan erilaisten sopimuksien ulkopuolella saarrosta 
huolimatta.

• Tärkeitä kysymyksiä on:
• (i) Valtiolla ei välttämättä ole kaikkia ydinpolttoaineen valmistuksen osia hanskassa.
• (ii) Ydinpolttoaineen saanti voi olla niin vaikeaa että se vaikuttaa sähköntuotantoon 

kansallisella tasolla.
• (iii) Ydinvoimalat ovat hyvin kalliita ja valtiolla ei välttämättä ole varaa hankkia 

parasta tai parhaiten ydinaseiden hankintaan auttavia voimalatyyppejä.
• (iv) Köyhälle maalle voi olla vaikeampaa hallita aseisiin sopivan materiaalin 

valmistusta.
• (v) Aseiden tuotantotahti ja teho ovat toissijaisia osoitettuun ydinasekykyyn 

verrattuna!



Julkisesti toimiessa luotetaan vain omiin 
voimiin…
• Tällainen valtio voisi hankkia julkisesti tarvittavan ydinmateriaalin 

seuraavasti.

• Käytännössä valtion on pakko hankkia itselleen kaikki ydinmateriaalin 
valmistuksessa ja käsittelyssä tarvittavat laitteet. Tämä on kuitenkin hyvin 
kallista ja voi olla mahdotontakin (laitteita ei ehkä saa markkinoilta muuten 
kuin harmaiden markkinoiden kautta). 
• Tämän vuoksi oikeastaan yksikään ydinaseita salaa hankkiva valtio ei kerro aikeistaan 

ennen ensimmäistä ydinkoettaan...

• Avoimilla korteilla pelattaessa voidaan toisaalta tuottaa rikastuslaitoksen 
ollessa käytössä hyvinkin nopeasti. 6500 kg yellowcakea tuottaisi vuodessa 
ehkäpä 30kg HEU-235ttä, joka riittäisi 1-2 pommiin. 75000kg yellowcakea
tuottaisi 10kg plutoniumia, joka riittäisi 1-2 pommiin.



C) Lähdetään tosiasiasta että ollaan suurvalta 
ja pelataan alusta lähtien avoimin kortein…
• Teollisesti kehittynyt ja/tai alueellista tai globaalia valtaa 

haluava/puolustava suurvalta saattaa haluta itselleen merkittävät ja 
tehokkaat ydinasevoimat.

• Tällaisella valtiolla ei välttämättä ole mitään halua rikkoa salaisesti 
ydinasesopimuksia, päin vastoin, se voisi avoimesti ilmoittaa 
irtaantuvansa näistä ja viitata kintaalla poliittiselle painostukselle.

• Tällaiselle valtiolle tärkeitä kysymyksiä on:
• (i) Huippuluokan ydinmateriaalin (Plutonium ja Thorium) nopea ja suuri 

valmistustahti.
• (ii) Immuniteetti kansainväliselle painostukselle ja saarroille.
• (iii) Siviilipuolen polttoainesykli ei saa häiriintyä ydinaseiden tuotannosta.



Suurvalta voisi hankkia julkisesti tarvittavan 
ydinmateriaalin seuraavasti:
• Valtiolla on oltava ydinmateriaalin tuotanto ja käsittely sykli 

täydellisesti hallussa. 
• (i) Sillä on oltava luotettava lähde luonnonuraanille, joka riittää sekä sotilas-

että siviilikäyttöön.

• (ii) Ainakin aluksi rikastuslaitoksen jättimäinen koko suhteessa siviilipuolen 
tarpeisiin voidaan naamioida rikastetun materiaalin vientiteollisuudeksi.

• (iii) Sillä on oltava kokonaan LWR polttoaineen rakennussykli hallussa. 
Ydinaseiden valmistukseen tarvitaan nimenomaan plutoniumin valmistukseen 
optimoituja reaktoreita. Optimoitu LWR reaktori voisi tuottaa vuodessa 30-40 
asetta, joskin samalla energian tuotanto putoaisi 1/3 .. 1/2 normaalitehosta.



Ydinaseprojektin tarvitsema infrastruktuuri



Yhteistä kaikille ydinaseprojekteille on asevoimien 
ja siviilipuolen erottaminen toisistaan.

• Kaikki ydinasemahdit ovat hankkineet ydinaseensa samalla tavalla eli he 
ovat erottaneet sotilas- ja siviilipuolen polttoainesyklin toisistaan.

• Siviilielämän tavoitteisiin kuuluu energiantuotanto ja talouselämän ja 
yhteiskunnan tukeminen sekä julkinen tutkimus. 

• Sotilaiden tavoitteena on hankkia ydinaseita, joten heidän tutkimuksensa 
on erikoistunutta ja salaista. Reaktorit on myös optimoitu tuottamaan 
säteilyä, jota tarvitaan plutoniumin ja tritiumin tuotannossa.

• Yhteisiä intressejä löytyy lähinnä uraanin hankinnassa (kaivokset, 
mineraalien prosessointi yellowcakeksi) ja jonkin verran jalostuksessa. 
Samoin jätteenkäsittely ja uraanin uusiokäyttö tarjoavat mahdollisuuksia 
yhteistyöhön.



Siviilipuoli ei kuitenkaan ole välttämätön

• Siviilielämän energian tuotantoon suunnattua ydinteollisuutta ei 
tarvita ydinaseiden hankinnassa.

• Ydinasekompleksi saadaan tällöin pystyyn nopeasti ja tarvittavan 
pääoman määrä on jopa pienempi kuin siviilipuolen teollisuuden 
luomisessa. Samalla ei myöskään tarvitse välittää mistään 
kansainvälisistä sopimuksista eikä muille valtioille tarvitse sanoa 
yhtään mitään.



Ainoa ehdoton vaatimus on ydinmateriaalin 
valmistus itse.
• Valtiolla on kaksi päätoimintavaihtoehtoa puhtaassa 

sotilasohjelmassa:
• (i) Rakennetaan plutoniumin valmistukseen opimoitu ydinreaktori ja 

jälleenkäsittelylaitos, joka erottaa plutoniumin käytetystä polttoaineesta.

• (ii) Rakennetaan uraaninrikastuslaitos, jolla saadaan luonnonuraani 
muutettua HEU-235ksi ydinaseisiin. 

• Vaihtoehtoisesti siviili- ja sotilastekniikkaa yhdistäen:
• (i) Ostaa LEU-235ttä maailmanmarkkinoilta ja/tai siirtää sitä ydinvoimalasta 

rikastuslaitokseen. 

• (ii) Käyttää valvonnan ulkopuolista tutkimusreaktoria, jonka käytetty 
polttoaine rikastettiin (Intia).



Plutoniumin tuotannon määrä riippuu 
ydinaseohjelman laajuudesta.
• 1-2 ydinasetta vuodessa tuottava ohjelma tarvitsee yhden pienen 

25MW plutoniumreaktorin, joka tuottaa 9-10kg plutoniumia 
vuodessa. Tällainen reaktori voidaan pitää salassa useita vuosia ja se 
on hyvin halpa ja tarvitsee vähän henkilökuntaa. 

• Esimerkki tästä on Brookhaven Graphite Research Reactor (30MW ja 
9kg/vuosi), joka oli käytössä 1948-1957. Nykyään reaktorin hinta olisi 
noin 180 miljoonaa USD. Reaktorin hinta saadaan todella alas, jos 
turvallisuudesta tingitään ja on kiire. Tällöin reaktorin hinta vaihtelee 
50-150 miljoonaa USD:n välillä riskinoton (turvajärjestelmien määrän) 
mukaan. 
• Reaktorin rakentamiseen tarvitaan 10 insinööriä. 
• Reaktorin rakennus veisi nykyään 3 vuotta.



Suurvallan ydinaseohjelma on vastaavasti 
suurempi
• Ydinaseita vakavasti käyttävän suurvallan ydinaseohjelma vaatisi 

oleellisesti enemmän plutoniumia.

• 10-20 ydinasetta vuodessa tuottava ohjelma tarvitsee yhden suuren 
400MW plutoniumreaktorin, joka tuottaa 100kg plutoniumia vuodessa. 
Tällainen reaktori on kallis ja sen rakennusta on hyvin vaikeaa pitää salassa. 

• Vaihtoehtoisesti voitaisiin valmistaa useita 25-30MW:n reaktoreita niin, 
että jokainen uusi reaktori käyttäisi edellisestä reaktorista saatuja oppeja 
hyväkseen. Pääoman ja rakennusvoiman sitouttaminen olisi myös 
vähemmän riskialtista, jos rakennuksessa tai toiminnassa tulee ongelmia.

• Reaktorin hinta olisi nykyään 350-1750 miljoonaa USD. Rakennusprojekti 
vaatii 50-75 insinööriä ja 150-200 teknikkoa ja reaktorin rakennusaika on 
noin 5-7 vuotta.



Reaktorista saatu plutomiun on 
jälleenkäsiteltävä.
• Sotilaiden käyttämän plutoniumreaktorin yhteyteen tarvitaan erillinen 

jätteenkäsittelylaitos, jonka koko on tyypillisesti sovitettu reaktorin 
tuotantokykyyn.

• Tyypillisesti plutoniumia saadaan noin 120g per tonni käytettyä 
polttoainetta eli 9kg per 75tn materiaalia. Plutonium on erittäin 
vaarallista ainetta, joten jätteenkäsittely on hyvin hankalaa (ainetta 
käsitellään "etänä” robottikäsillä). Plutonium voi myös "mennä 
kriittiseksi", jos sen konsentraatio on liian suuri. 

• Purex-menetelmä on käytännössä ainoa käytetty tekniikka. 
Jätteenkäsittelyä voidaan yksinkertaistaa, jos tavoitteena on 
pelkästään plutoniumin hankinta. 



Optimoitu sotilaiden jätteenkäsittelylaitos ei 
ole kovinkaan kallis.
• Vuonna 1975 arvioitiin, että yksinkertainen jätteenkäsittelylaitos voisi 

maksaa 10-70 miljoonaa USD (nykyään 50-350 miljoonaa USD) ja 
keskimäärin noin 50 miljoonaa USD 400MW plutoniumreaktorille 
(250 miljoonaa). 25 miljoonaa USD (125 miljoonaa) voisi olla hyvä 
hinta yksinkertaistetulle sotilaskäyttöön tarkoitetulle 
jätteenkäsittelylle. 
• Henkilökuntaa tarvitaan noin 10-20 insinööriä. Työ ei vaadi huippuosaamista 

mutta käytännön osaaminen ja kokemus ydinvoimatekniikasta ovat tärkeitä 
onnettomuuksien välttämiseksi ja toiminnan optimoinniksi.



Sotilaspuolen uraanin rikastuslaitoksien koko 
ei riipu taloudellisista tekijöistä.
• Sentrifugien käytön merkittävä etu on se että niitä voidaan ketjuttaa 

haluttu määrä. 30 kg HEU-235ttä 90% voisi tarvita noin 150-180 kg 
uraania. Kukin sentrifugi taas voisi käyttäisi noin 230 SWU/kg. SWUn
hinta riippuu sähkön hinnasta, joten luvut ovat aina hyvin suuntaa 
antavia. SWUn sähkön hinta nykyään voisi olla 150 USD/SWU.

• Vuonna 1975 arvioitiin, että pienehkö 30 kg vuodessa tekevä 
rikastuslaitos maksaa noin 2-5 miljoonaa USD (nykyään 10-25 
miljoonaa USD). Tällöin kymmenen kertaa suurempi laitos voisi 
maksaa 120-140 miljoonaa USD (600-700 miljoonaa USD). 



Deuteriumia tarvitaan ydinteollisuudessa.

• Deuterium (”raskas vesi”) eli D2O on vedyn stabiili isotooppi, jota 
käytetään sekä siviilipuolella CANDU reaktoreissa että sotilaspuolella 
plutoniumreaktoreissa hidasteena ja vetypommien ydinmateriaalina. 
Esimerkiksi sotilaspuolen plutoniumreaktori tarvitsee noin 15-20 
tonnia deuteriumia per 10kg vuodessa tuotettua plutoniumia.

• Deuteriumia voi ostaa maailmanmarkkinoilta tai valmistaa itse:
• Deuteriumin hinta vaihtelee paljon mutta 2500-3000 USD/kg voisi olla hyvä 

lähtöarvo.
• Manhattan projektissa rakennettu ”P-9” tuotantolaitos maksoi nykyrahassa 37 

miljoonaa USD ja kykeni tuottamaan 0.5 tonnia deuteriumia vuodessa.
• Intiassa oleva Manugurun raskasvesitehdas maksoi 1989 6.1 miljardia rupiaa

(nykyrahassa 850 miljoonaa USD) ja sen kapasiteetti on 185 tonnia vuodessa.



Tritiumia tarvitaan lähinnä sotilaspuolella

• Tritium on välttämätön osa vetypommien ydinmateriaalina ja sitä on 
tarvitaan jatkuvasti, koska sillä on 12.43 vuoden puoliintumisaika.

• Tritiumia tuotetaan säteilyttämällä litiumia neutroneilla sotilaspuolen 
plutoniumreaktoria vastaavassa reaktorissa. Vuonna 1990 arvioitiin, 
että tällainen raskasvesireaktori maksaisi noin 3.6 miljardia dollaria 
(nykyrahassa 7 miljardia) ja se tuotti 7000 grammaa tritiumia. 

• Tritiumia ei saa maailmanmarkkinoilta ja sen tuotantokustannuksiksi 
arvioitiin 100000 USD/kg (nykyrahassa noin 200000 USD/kg).



Ydinohjelmaa on myös kyettävä ylläpitämään

• Käytännössä ydintekniikka on pääomavaltaista ja käyttökustannukset 
pieniä suhteessa laitehankintojen kustannuksiin. 

• Siviilipuolen ydinteollisuudessa käyttökustannukset jakautuvat niin, että 
noin 2/3 on käyttökustannuksista on palkkoja ja korjauksia (eli kiinteitä 
kustannuksia) ja noin 1/3 polttoainekustannuksia (eli muuttuvia 
kustannuksia). Polttoainekustannuksista 2/3 on uraanin jalostamista ennen 
reaktoria ja 1/3 on sen jälleenkäsittelyä. Tämä voidaan ottaa 
sotilaspuolellekin pohjaksi.

• Intian ydinvoimateollisuutta tutkittaessa on arvioitu että:
• Käyttökustannukset ovat noin 2% reaktorin pääomakustannuksista (hinnasta).
• Ydinreaktoreiden ja niihin liittyvien järjestelmien purkaminen on kallista. Se maksaa 

noin 9-15% pääomakustannuksista. 



Nyt voidaan alkaa arvioimaan ydinaseohjelman 
infrastruktuuria ja kustannuksia

• Periaatteessa salainen ja pieni ydinaseohjelma, jonka tuloksena 
saadaan "Paperipommi”. Ydinase on tutkittu teoreettisella tasolla ja 
ketjureaktion toteutus on pystytty todistamaan. Periaatteessa 
ydinaseen rakennus voidaan aloittaa halutessa: 200-250 miljoonaa

• Tähän pystyisi mikä tahansa valtio, jolla on pätevä ydinfysiikan 
tutkimusohjelma ja halu ohjata tutkimusta sotilaalliseen suuntaan. 
Tutkimuksen uskottavuus ja teho kasvaisi, jos valtiolla olisi vielä 
siviilikäyttöön sopiva tutkimusreaktori ja/tai siviiliydinvoimateollisuus.



Oikea ydinaseohjelma maksaa tietysti 
enemmän
• Todellinen ydinasekyky voisi vaatia:

• "Paperipommi + kyky", jossa teoreettisen tutkimuksen lisäksi on hankittu 
salainen plutoniumia tuottava pieni reaktori (1-2 asetta vuodessa): +50-200 
miljoonaa reaktorista

• "Oikea ydinasekyky", jossa teoreettisen tutkimuksen lisäksi on hankittu 
salainen plutoniumia tuottava keskikoinen reaktori (10-20 asetta vuodessa): 
+350-1750 miljoonaa reaktorista.

• Käytännössä kaikki nykyiset pienet ja keskisuuret ydinasevaltiot ovat 
tällaisia, joten heillä on kaikki tarvittava oma infrastruktuuri. Tätä 
nimitetään Ydinasekompleksiksi.



Ydinasekompleksi

• Ydinasekompleksi on kyky suunnitella, rakentaa ja ylläpitää 
ydinaseita. 

• Tämä toimii salaisesti ja käytännössä erossa muista asevoimista.

• USAn ydinasekompleksi 1980-luvulla oli noin 91,000 henkeä:
• 11658 Laboratories (koko vahvuus oli 23250 mutta osa teki siviilityötä)

• 43095 Material Production Facilities (tuottaa plutoniumia yms)

• 28456 Warhead Production Facilities (varsinainen ydinaseen rakennus)

• 8414 Test Sites



Ydinasekompleksi

• Ydinteollisuus ja ydinasekompleksi ovat tyypillisesti sama valtio-
omisteinen teollisuuden haara.

• NLssa työntekijöiden määrä ydinteollisuudessa oli kuitenkin 200000-
220000, joista 110000-120000 oli Ydinenergiaministeriön ”Minatom” 
suljetulla puolella (sotilastyötä) ja noin 50000 Minatomin avoimella 
puolella (siviilityötä). Lisäksi muissa laitoksissa oli noin 40000-50000 
työntekijää.
• Heistä noin 10000-16000 hengellä oli todella salaista tietoa (vastaa USAn 11658 

laboratoriohenkilökuntaa?) ja näistä 2000-3000 hengellä oli kriittistä tietoa 
ydinaseista. 

• NLn sotilastutkimuksen väkimäärä lienee suunnilleen sama kuin USAssa
ottaen huomioon NL:n teknologisen jälkeen jäämisen. Amerikkalaisten 
lähteiden mukaan kumpikin valtio oli suunnilleen yhtä hyviä 
ydinasetekniikassa…



Ydinasekompleksi

• Suurvallan ydinasekompleksi on supervaltaa pienempi.

• Ranskan ydinkompleksin henkilökunta on nykyään 15000-16000 
henkeä ja siitä noin 4000 (ehkä aiemmin 5000?) henkeä tekee 
sotilaallista työtä. 

• He ylläpitävät Ranskan 300 (suurimmillaan määrä oli 1980-luvulla 
noin 500 mutta MIRVauksen kautta he olisivat saaneet määräksi 
ehkäpä 1000 1990-luvulla kylmän sodan jatkuessa) ydinasetta. 
• Vuosittainen aseiden tuotanto ei ole tiedossa.



Ydinasekompleksin kustannukset ovat 
merkittäviä.
• 1970-luvun lopulla ydinasekompleksin kustannukset jakaantuivat

seuraavasti:

• 50% Weapon DRT&E + Weapon Production

• 25% Weapon Materials Production and Waste Management

• 12,5% Other Research Programs

• 12,5% Naval Reactor Development (laivojen ja sukellusveneiden 
reaktorit, joita ostetaan yleensä lisää kun aluksiakin ostetaan lisää)

• Tämä kuvaa aikaa juuri ennen 1980-luvun suurta 
ydinaseuudistusprojektia, joten se antanee kuvan ”nykytilannetta 
ylläpitävästä” ydinasekompleksista. 



Ydinasekompleksin kustannuksien rakenne 
pitkällä aikavälillä.
• Vuosien 1940-1996 välillä USA käytti ydinaseiden rakentamiseen (eli 

ydinasekompleksiin) 409 miljardia USD (nykyrahassa 530 miljardia).

• Rahaa kulutettiin:
• 6.3% Manhattan Engineering Project eli ydinaseen teoreettiseen tieteen ja 

teknologian sekä ydinasekompleksin olemassaolon tarvitsemaan työhön.

• 40.4% ydinmateriaalin valmistus

• 42.6% ydinaseiden RDT&E ja valmistus

• 9.1% ydinaseiden vaikutuksien testaus



Ydinmateriaalin valmistus

• Kummallakin supervallalla ydinasesykli toimi samalla tavalla:

• Alun perin teknologiana oli:
• (i) Plutonium valmistettiin luonnonuraania käyttävissä grafiittihidasteisissa

ydinvoimaloissa.
• (ii) Uraanin rikastaminen toteutettiin kaasudiffuusiolla.
• (iii) Tritiumia valmistettiin raskasta vettä käyttävässä grafiittihidasteisessa 

ydinvoimalassa.

• Myöhemmin teknologiana oli:
• (i) Uraania rikastettiin kaasusentrifugeilla.
• (ii) NL siirtyi tritiumin valmistuksessa kevytvesireaktoreihin. USA teki näin 

kylmän sodan jälkeen, kun se kokeili tritiumin hankintaa siviilivoimaloista.



Ydinmateriaalin valmistus

• Sekä USAssa että NLssa oli kolossaalinen ydinaseteollisuus, joka tuotti 
plutoniumia tonneittain vuodessa. Esimerkiksi NLssa plutoniumin 
tuotantokapasiteetti oli 1980 luvulla: 

• Mayak (Chelyabinsk-65): 
• A (900MW) ja 207kg, AV-1 (1200MW) ja 270kg, AV-2 (1200MW) ja 270kg, AV-3 

(1200MW) ja 270kg. Lisäksi AI-IR (100MW) tuotti tritiumia, poloniumia yms.

• Siberian Chemical Combine (Tomsk-7): 
• I-1 (1200MW) ja 270kg, EI-2 (1200MW) ja 270kg, ADE-3 (1900MW) ja 500kg, ADE-4 

(1900MW) ja 500kg, ADE-5 (1900MW) ja 500kg.

• Mining and Chemical Combine (Krasnoyarsk-26): 
• AD (2000MW) ja 505kg, ADE-1 (2000MW) ja 505kg, ADE-2 (1800MW) ja 405kg



Ydinmateriaalin valmistus

• USA käytti 1948-1996 kaikkiaan 165 miljardia USD (nykyään  214 
miljardia USD) ostaakseen ja valmistaakseen ydinmateriaalia.

• Rahan käyttö oli seuraava:
• 30% Capital costs

• 20% Nuclear material procurement

• 50% Operating costs

• Näillä summilla saadaan suunnilleen NLn ydinasekompleksia vastaava 
ydinasekompleksi joten summilla saadaan ideaa kustannuksista.



Ydinmateriaalin valmistus

• Rahan käytöstä on otettava huomioon että leijonanosa 
pääomakustannuksista käytettiin 1950-1965 kun ydinasekompleksi 
rakennettiin ja tämän jälkeen rahankäyttö on ollut maltillista eli 
järjestelmien ylläpitoa.

• 1950-1955 käytettiin nykyrahassa 45 miljardia reaktoreiden ja 
rikastuslaitosten rakentamiseen. Suurin osa Manhattan Engineering 
Projektia oli myös mennyt teollisuuslaitoksiin, joihin oli käytetty 30 
miljardia. 5% USAn rakennustyöläisistä toimi 1950-luvulla 
ydinasekompleksin rakentamiseksi!



Ydinmateriaalin valmistus

• Ydinreaktorit ja laitokset voidaan myös sulkea tai ajaa niitä 
vähemmällä teholla, jos plutoniumia on riittävästi varastossa.

• 1980-luvulla arvioitiin, että suljetun laitoksen käyttöönotto maksaisi 
nykyrahassa:
• 150 miljoonaa uraanin rikastuslaitokselle.

• 53 miljoonaa plutoniumreaktorille.



Ydinmateriaalin valmistus

• Ydinmateriaalin valmistuksessa tulee myös käyttökustannuksia.

• 1960-luvun alussa ydinasekompleksin ajaessa täydellä teholla 
tarvittiin noin 5 miljardia vuodessa joka on 7% 
pääomakustannuksista.

• Ydinasekompleksin hidastuessa ja muuttuessa status quo 1980-luvulle 
asti maksoi noin 1,3 miljardia vuodessa eli noin 1.7%, joka lienee 
pyöristettynä 2%:ksi pääomakustannuksista, mikä lienee hyvä 
kuvaamaan hiljaiseloa.



Ydinasetutkimus

• Sekä USAlla että NLlla oli kaksi ydinaseiden suunnitteluun keskittynyttä 
laboratoriota, jotka kummatkin pystyivät rakentamaan testikappaleita 
ydinaseista.

• NLssa oli:
• Arzamas-16 (25000 työntekijää). Vuonna 1992 60% väestä teki työtä ydinaseiden 

parissa. 
• Laboratorion yhteydessä on ydinasetehdas, jonka  valmistuskapasiteetti ainakin satoja 

ydinaseita vuodessa. Käytännössä se valmisti ainakin koekappaleita ja esisarjoja (ja 
rauhanomaisia ydinräjäytyksiä varten erikoiskappaleita?).

• Chelyabinsk-70 (16000 työntekijää). Vuonna 1992 50% väestä teki työtä ydinaseiden 
parissa. 

• USAssa oli 23000 henkeä, joista 11600 henkeä sotilaspuolella:
• Los Alamos National Laboratory
• Lawrence Livermore National Laboratory.



Ydinasetutkimus

• Suurin osa ydinasetutkimuksen tutkimuslaboratorioiden laitteista 
rakennetaan tarpeeseen eikä niitä saa helposti markkinoilta. 

• Läheisin ydinaselaboratoriota vastaava siviilipuolen julkinen 
tutkimuslaboratorio on hiukkasfysiikkaa tutkiva CERN sekä 
fuusioteknologiaa tutkiva ITER-projekti.

• Ydinaseiden tutkimuslaitoksien korvaushinta on kolminkertainen 
verrattuna konventionaalisen aseistuksen tutkimuslaitoksiin. 2010-
luvulla USAn ydinaselaboratorion omaisuuden korvaushinta oli 
300,000 USD per työntekijä ja kunkin työntekijän vuosikustannus 
250,000 USD. Kustannukset ovat nykyään samaa luokkaa.



Ydinasetutkimus

• Ydinaseet on suunniteltava ennen käyttöönottoa kuten kaikki 
muukin sotavarustus.

• Ydinaseita ei tehdä huvin vuoksi vaan niiden suunnittelu lähtee 
vaatimuksista, jotka tehdään osana asevoimien yleistä strategisten 
järjestelmien suunnittelua ja kehittämistä. Tällöin pyöritetään erilaisia
"paperipommeja" ja "paperiversioita”, joista jotkut valitaan edelleen 
kehitettäväksi. Käytännössä tässä tarvitaan sekä fyysikkoja että 
sotilaita. 



Ydinasetutkimus

• USAssa Defense Nuclear Agency (1150 henkeä, 50/50 sotilaita ja siviilejä) hoitaa 
näiden asioiden mietinnän kun taas aselajeilta tulee heidän erikoistietoaan 
järjestelmistä ja tarpeista muun työn ohella.
• NLssa sama työ tehdään puolustusministeriön alaisena olevassa osastossa (12. Department), 

joka toimii yhteistyössä asevoimien operatiivisen osaston kanssa.

• Käytännössä paperipommille tehdään tässä vaiheessa ”concept study”, joka voi 
viedä paljonkin aikaa. Ase voi jäädä kokonaan tekemättä tai sille ei ole käyttöä. 
Esimerkiksi USAssa tutkijat ovat ideoineet neutoronisäteilyyn perustuvia 
taistelukentän aseita hyvinkin kauan aikaa mutta asevoimilla ei ollut kiinnostusta 
niihin eri syistä ja painotuksista johtuen.

• Mikäli aseelle on kysyntää siirtyy se tekniset yksityiskohdat ja sotilaalliset 
näkökohdat yhteen kokoavaan ”Feasibility Study” vaiheeseen. Tämä vie 
tyypillisesti vuoden ja sen seurauksena aseen koko, paino, teho ja vaikutus ovat 
ainakin paperilla hyvin tiedossa. Aseelle tulee myös arvioitu hintalappu.



Ydinasetutkimus

• Feasibility studyn läpäissyt ase siirtyy ydinasekompleksille, joka 
aloittaa projektin. Aseelle nimetään pääsuunnittelija ja tutkimustiimi, 
joka suunnittelee, rakentaa ja testaa aseen.  Tämä vaihe kestää 
suunnilleen 4-6 vuotta (1950-luvulla ensimmäiset fissioaseet saatiin 
valmiiksi ja tuotantoon vuodessa mutta se oli sitä aikaa).

• USA on vuosien 1945-1986 aikana kehittänyt kaikkiaan 145 ydinasetta 
(noin 3 per vuosi), joista 116 (80% eli 2.6) on päätynyt 
rakennettavaksi. Tätä edeltävien paperipommien määrää ei tiedetä.
• Projektin viedessä 4-6 vuotta voidaan arvioida että supervallalla on kokoajan 

suunnittelussa 4-6 * 3 eli 12-18 ydinasetta.



Ydinasetutkimus

• Ydinkokeita tehdään koko ajan osana ydinaseprojektia. Käytännössä 
toteutetaan kolmenlaisia kokeita:

• (i) Critical mass experiments, jotka vastaavat kysymykseen onko ydinmateriaali 
sekoitettu oikein (ja plutoniumin valaminen oikein on "secret sauce") ja reagoiko 
se kuten pitääkin.

• (ii) Hydrodynamic tests, jotka vastaavat kysymykseen toimiiko räjähdyksessä 
haluttu imploosio oikein. Tämä on vaarallista koska siinä käsitellään plutoniumia.

• (iii) Hydronuclear tests, jotka vastaavat kysymykseen miten ydinaseen räjäytyksen 
pitäisi edetä läpi koko ketjun. Tämä on ihan helvetin vaarallista, sillä räjähdyksen 
tehoa ei voi varmuudella määrittää etukäteen ja se voi vahingossa vastata 
kymmeniä tonneja räjähdysainetta!

• Nämä ydinkokeet voidaan havaita, jos ollaan kyllin lähellä. Näiden ydinkokeiden 
määrää ei varmuudella tiedetä.



Ydinasetutkimus

• Tuotekehitysprojektin lopputuloksena saadaan hieman raakile 
ydinase, joka menee seuraavaksi oikeaan testiin. 

• USAssa 1960-luvulta löytyy 5 tapausta kymmenen vuoden aikana, 
jolloin ydinase ei toiminut halutusti. Tällöin ydinaseen vikaisuuden 
mahdollisuus voisi olla 20% (5 hylsyä per 10*2.6 => 26 asetta) 
jokaisesta menestyksellisesti suunnitellusta aseesta. Ydinaseen 
vikojen korjaus vei aikaa 1-6 vuotta, jonka jälkeen se toimi halutusti.

• Sotilaat eivät rehvastele näillä luvuilla mutta lastentauteja löytyy aina 
ja niitä hinkataan erilaisissa testeissä, kunnes ase voidaan kokeilla 
oikealla taistelukärjellä.



Ydinasetutkimus

• Vuosien 1966-1996 välillä RDT&E ja Production kohta voidaan jakaa 
rahankäytön kannalta vielä kolmeen alakohtaan:
• 30% RDT&E
• 50% Production
• 20% nuclear testing

• Vuosien kuluessa ydinkokeisiin käytetyn rahan suhteellien osuus 
laskee tutkimustyön muuttuessa ”big scienceksi”. 

• RDT&E:n osuus kustannuksista vähenee kun ydinaseistuksesta tulee 
vanhempaa (ja kalliimpaa ylläpitää) ja/tai tuotanto nousee rajusti kun 
uusia aseita hankitaan korvaamaan vanhoja. Käytännössä RDT&En ja 
tuotannon suhde aseostojen ollessa kiihkeitä on 1:3.



Ydinasetutkimus

• USA käytti 1948-1996 kaikkiaan 231 miljardia USD nykyrahassa 
ydinaseiden kehitykseen ja tuotantoon. 
• 15% Capital Costs

• 85% Operating & Maintenance

• Pääomakustannusten määrä on matala sekä tuotannossa että 
tutkimuksessa, koska se perustuu Manhattanin perintöön.
• Ydinaseiden RDT&E keskus maksoi noin 1.5 miljardia nykyrahassa

• Ydinaseiden tuotantokapasiteetti maksoi noin 6 miljardia nykyrahassa.



Ydinasetutkimus

• Tuotekehityskustannuksia ei voi käsitellä muuten kuin erillisinä 
projekteina.
• 1950 arvioitiin, että ”Super” ydinaseprojekti maksaisi nykyrahassa 1-2 

miljardia USD. Vetypommin oikeita kustannuksia ei kuitenkaan tiedetä.

• 1974 ydinräjähdyksen ketjureaktion tutkimukseen käytetty ICF tutkimuslaitos
maksoi nykyrahassa noin 6 miljardia.

• 1996 ydinräjähdyksen ketjureaktion tutkimukseen käytetty NIF tutkimuslaitos 
maksoi noin nykyrahassa 7,5 miljardia.

• Ydinaseiden tutkimus on muuttunut enemmän ”big science” ja
vähemmän ”nuclear testing”…



Ydinasetutkimus

• Ydinkokeita tarvitaan siis sekä ydinaseiden vaikutuksien, toiminnan 
ja ydinaseiden luotettavuuden testaamiseen. 

• Supervallat ovat tehneet 15-20 ydinkoetta vuodessa 1980-luvulla ja 
noin kaksi kertaa tämän 1960-luvulla. 

• Ranska on tehnyt ydinkokeita kymmenkunta vuodessa ja Britit 
suunnilleen yhden vuodessa.

• Ydinkokeiden tarpeellisuus vähenee, kun käyttöön on saatu 1970-
luvulla erilaisia ydinreaktion aikaansaavia koelaitteita, kuten valtavat 
ICF-tutkimuskeskukset ja nykyään käytetään enemmän tietokoneilla 
toteutettuja simulaatioita.



Ydinkoealueet

• Sekä USAssa että Nlssa oli kaksi merkittävää ydinkoealuetta:

• NLssa
• Semipalatinsk. Alueen koko on noin 5100km2. 

• Novaya Zemlya. Alueella asuu noin 10000 henkeä, joista puolet sotilaita.

• USAssa
• Nevada Test Site

• Tonopah Test Site

• USAssa testialueiden yhteinen henkilökunta oli noin 8500 henkeä.



Ydinaseen lopullinen toimintakyky selviää 
vasta tekemällä ydinkoe.
• Ydinkoe vaatii kovapanosammuntoihin soveltuvan alueen, jonka koko 

on mieluiten suuri. Käytännössä ydinase räjäytetään ja tuloksia 
mitataan tieteellisillä instrumenteilla. 

• Vuonna 1945 pidetyssä "Trinity" testissä oli mukana 250 tiedemiestä 
ja insinööriä. Alueella oli lisäksi 125 sotilasta suojelemassa ydinasetta 
ja 160 miestä varattuna siviilien evakuointiin ympäröivästä 
autiomaasta. Tätä voidaan pitää hyvänä lukuna ydinaseen puhtaaseen  
testaukseen tarvittavan henkilökunnan määränä. 



Trinity testi antaa hyvän kuvan ensimmäisen 
ydinkokeen valmistelusta.
• Lopullisen räjäytysalueen valintaan käytettiin aikaa noin 6kk. Itse 

aluetta valmisteltiin tämän jälkeen vielä 6kk lisää (teiden ja 
viestiyhteyksien rakentamista).

• Ydinkoejärjestelmän toiminta testattiin ensin tekemällä 98tn 
testiräjäytys tavanomaisilla räjähteillä. Samassa räjäytyksessä oli 
mukana vielä säteilytin, joten säteilyyn liittyviä mittauksia voitiin 
samalla kokeilla.
• Tämän jälkeen tehtiin varsinainen ydinkoe...



Ydinkoe voidaan havaita jo valmistelun 
kuluessa.
• NLn väitetään havainneen Etelä-Afrikan ydinkoevalmisteluja 1970-

luvulla satelliittitiedustelulla ja ilmoittaneen niistä Lännelle, joka on 
sitten painostanut Etelä-Afrikkaa (vaikka tämä kielsi aseen 
olemassaolon).

• USA seurasi NLn ydinkoevalmisteluita viestitiedustelulla niin hyvin 
että 1980-luvulla he tiesivät etukäteen tulevat ydinkokeet. NL pystyi 
varmaankin samaan.

• Ydinkokeilla on myös rooli supervaltapullistelussa, joten tietoa on 
vuodettu tarpeen mukaan niin pelotteluksi kuin rauhoittamiseksi.



Ydinkoetta ei voi toteuttaa salaisesti ainakaan 
1950-luvun alusta lähtien.
• Ydinräjähdys aiheuttaa radioaktiivisuutta, jota mittaamalla voidaan selvittää 

teknisiä yksityiskohtia itse aseesta ja sen rakenteesta. Tämän vuoksi supervalloilla 
on ollut säteilynmittaukseen erikoistuneita tiedustelukoneita käytössä 1950-
luvulta asti. Ilmakehässä tapahtuva ydinräjähdys voidaan havainnoida myös 
mikrofonilla, joka mittaa matalia äänentaajuuksia eli infraääniä. 

• Radioaktiivisuutta voidaan kuitenkin vähentää räjäyttämällä ase syvällä maan 
sisällä tai syvällä meressä. Maanalainen räjähdys havaitaan seismisellä 
havainnoilla, joka perustuu ydinräjähdyksen aiheuttamaan keinotekoiseen 
"maanjäristykseen", jonka aiheuttama isku kimpoaa maan kuoressa. Iskun 
suunnan, nopeuden ja ominaisuuksien avulla voidaan arvioida ydinräjähdyksen 
sijainti ja voimakkuus. 

• Valtameressä tapahtuvan räjähdyksen havainnoinnissa käytetään passiivista 
hydrofonia, joka toimii samalla periaatteella kuin maanalaisen ydinräjähdyksen 
havainnointi. 



Esimerkki avoimesta globaalista ydinkokeiden 
havainnointiin tarkoitetusta yhteisöstä on CBTO.

• Comprehensive Test Ban Treaty Organization käsittää 260 ihmistä ja sen 
budjetti on 130-120 miljoonaa USD nykyrahassa. 

• Sen käytössä on:
• 80 radiaktiivisten ilmanäytteiden keräysasemaa, joista puolet kerää myös jalokaasuja 

(tämä vahvistaa onko kyseessä ydinase).

• 60 maahan sijoitettua infraääniä keräävää asemaa.

• 11 mereen sijoitettua hydroakustista asemaa.

• 50 pääasemaa ja 120 apuasemaa maankuoren tärähtelyjen mittaukseen tarkoitettua 
asemaa.

• Suurvaltojen omat sotilaalliset tiedustelujärjestelmät toimivat samoilla 
periaatteilla ja ovat todennäköisesti ainakin tämän kokoisia järjestelyjä.



Ydinaseiden kehittäminen edelleen vaatii 
jatkuvaa testausta.
• Käytännössä viimeistään tällöin on hankittava yksi tai mieluiten useampi 

oikea ja pysyvä ydinkoealue. 

• Esimerkiksi "Nevada Test Site" otettiin käyttöön 1951 pysyväksi 
ydinkoealueeksi USAssa. "Ranger" ja "Greenhouse" ydinkokeiden aikana 
alueella oli 2500 tiedemiestä ja insinööriä. Tätä voidaan pitää jatkuvan, 
ammattimaisen ja laajamittaisen koeammuntatoiminnan sopivana 
määränä.

• Ydinkoealueita tarvitaan useampia, jos halutaan testata poikkeuksellisia 
olosuhteita kuten meriä, toimintaa korkealla ilmakehässä, avaruudessa jne.  
Samoin poikkeuksellisen suuret räjähdystehot vaativat erikoisjärjestelyitä.
• Esimerkiksi ydinkoealueiden sääpalvelut (jottei laskeuma osu väestökeskuksiin) vaati 

USAssa 38 henkeä ja 1.3 miljoonan vuosibudjetin.



Ydinkokeiden kustannuksista osa kuuluu 
ydinaseen toiminnan testaamiseen.
• Ydinaseen kunnollinen toiminta ja sen kaikkien osatekijöiden 

testaus muodostaa ydinaseiden kehityksen perustan.

• Vuosien 1966 ja 1992 välillä USA käytti nykyrahassa noin 26 miljardia 
dollaria ydinkokeissa, joissa laukaistiin 578 amerikkalaista ja 19 
brittiläistä (yhteensä 597) ydinasetta.
• Tästä saadaan ydinkoeohjelman kustannuksiksi noin 43 miljoonaa per 

laukaistu ydinase.



Ydinkokeiden kustannuksista osa kuuluu 
ydinaseen vaikutuksen kokeiluun.
• Ydinaseen vaikutus erilaisiin esineisiin ja asioihin on tärkeää tietää 

kunnolla, koska se muodostaa ydinaseiden sotilaallisen käytön 
suunnittelun perustan.

• Näihin kuluihin kuuluu myös sotilailla toteutetut kenttätestit ja 
asevoimien yleinen tuki ydinkoetoiminnalle.

• Vuosien 1962 ja 1995 välillä USAn asevoimat käytti nykyrahassa noin 
42,6 miljardia dollaria ydinkokeissa, joissa laukaistiin 800 
amerikkalaista ja 28 brittiläistä (yhteensä 828) ydinasetta.
• Tästä saadaan ydinasiden vaikutuksien koeohjelman kustannuksiksi noin 51 

miljoonaa per laukaistu ydinase.



Yksittäisten ydinkokeiden hinnat vaihtelevat 
rajusti.
• Mitä hankalampi ympäristö on, sen kalliimpaa koetoiminta on. Seuraavat 

sotilaalliset kustannukset on laskettu koesarjan kustannukset per räjäytetty 
ydinase, jotta yksittäisen testin hinta voidaan arvioida:

• Tyynenmeren atolleilla:
• 850 miljoonaa Crossroads (1946)
• 176 miljoonaa Greenhouse (1951)
• 156 miljoonaa Ivy (1952)
• 86 miljoonaa Castle(1952)
• 66 miljoonaa Redwing (1956)
• 33 miljoonaa Hardtack (1958)

• Autiomaassa:
• 5 miljoonaa Teapot (1955)

• Merellä:
• 95 miljoonaa Wigwam (1955)



Ydinasetuotanto

• Ydinasetuotanto vaatii useita tehtaita ja alihankkijoita. Esimerkiksi
NL:n ydinasetuotantolaitokset antavat kuvan millaisia 
tehtaita/toimittajia tarvitaan:
• ”Physics packagen” materiaalien rakennus.

• Chelyabinsk-40.

• Tomsk-7.

• Ydinaseen komponenttien rakennus:
• Sverdlovsk-44. Tuotanto käsittää uraanikomponentteja.

• Chelyabinks-65. Tuotanto käsittää tritiumkomponentteja.

• Penza-19. Mekaanisia ja sähkökomponentteja, kumia ja muoveja, harsia, lasikuitua yms
erikoismateriaaleja.



Ydinasetuotanto

• Lopulta ydinaseen ”physics componentin” kokoaminen ja sen 
lopullinen integrointi aseissa käytettäviksi taistelukärjeksi:
• Sverdlovsk-45. Suuri ydinaseiden kokoamistehdas. Kokoaa ”physics packagen” 

ja integroi sen.

• Arzamas-16. Keskisuuri ydinaseiden kokoamistehdas. Kokoaa ”physics
packagen” ja integroi sen. Rakentaa koeaseita ja uniikkeja järjestelmiä.

• Zlatousk-36. Pieni ydinaseiden kokoamistehdas. Kokoaa ”physics packagen” ja 
integroi sen.

• Penza-19. Pieni ydinaseiden kokoamistehdas. Keskittyy mannertenvälisten 
ohjusten taistelukärkiin. Vieressä elektroniikkakomponenttien tuotantolaitos.

• Näiden tehtaiden kapasiteetiksi on ilmoitettu 7000 asetta vuodessa. 



Ydinasetuotanto

• Ydinasetuotantolaitoksilla on itseasiassa kolme tehtävää: 
ydinaseiden kokoaminen, huolto ja purkaminen.

• NLn 7000 ydinaseen kapasiteetti tarkoittaa että laitos pystyy 
kokoamaan ja/tai purkamaan tämän määrän aseita vuodessa. 
Kapasiteetin käyttö kokoamisessa/purkamisessa on 1:1.
• USAlla oli ilmeisesti sama kapasiteetti, sillä he valmistivat tämän määrän

(tosin paljon yksinkertaisempia) ydinaseita 1950-luvun lopulla vuosittain.

• USAssa arvioitiin, että heidän Pantex tehtaassaan he pystyisivät 
purkamaan 1500 ydinasetta vuodessa (eli 6 per työpäivä) käyttäen 13 
ydinaseitten kokoamispistettä (eli ydinaseen kokoaminen ja/tai purku 
vie noin 2 päivää yhdessä kokoamispisteessä).



Ydinasetuotanto

• Ydinaseet viettävätkin suurimman osan ajastaan ydinasevarikoissa tai 
taistelujoukkojen varastoissa ja ydinasekompleksi vastaa niiden 
huollosta.

• Nykyaikaiset ydinaseet on integroitu taistelukärjiksi tai muuten ne on 
rakennettu niin, ettei loppukäyttäjien tarvitse käsitellä niitä. 
• (i) NLssa vetypommit luovutettiin joukoille 3-6 vuoden ajaksi, jonka jälkeen ne 

palautettiin ydinasekompleksille tritiumin täydentämistä varten. Tyypillisen
ydinaseen elinikä oli vain 8-10 vuotta, jonka jälkeen ase piti purkaa. Plutonium 
kerättiin talteen ja kierrätettiin seuraavaan aseeseen. Tilanne oli varmasti sama 
USAssa. 

• (ii) Joukot tekevät ydinaseille osana huoltoa itsediagnostiikka ja vian löytyessä 
vikaantunut ase palautetaan varikolle, josta otetaan uusi ase käyttöön. Tämän vuoksi 
ydinasevarikoilla on riittävän suuri puskuri.



Ydinasetuotanto

• Ydinaseet muuttuvat siis jatkuvasti, koska ne palautetaan kiertoon 
ja rakennetaan uudelleen. 

• Tällöin aseisiin tehdään muutoksia, kuten parempaa korvaavaa 
elektroniikkaa ja/tai materiaalit muuttuvat. Tämä tietysti vaatii myös 
jatkuvaa testausta.

• Suurella todennäköisyydellä ”physics package” ei muutu mutta sen 
ympärillä oleva integroitu paketti muuttuu. Tällöin voidaan saada 
taistelukärjelle uusia ominaisuuksia mutta itse aseen teho ei muutu.
• Ydinaseiden ylläpito muistuttaa ohjelmistokehitystä, jossa ase on ainakin 

nimellisesti sama mutta kaikki osat voivat muuttua järjestelmän sisällä.



Ydinasetuotanto

• Ydinasevarastojen puskurien koko on suuri salaisuus.

• 1960-luvulla Minute Man III ohjukselle (500 kpl käytössä ja 3 kärkeä 
kussakin) rakennetttiin 1650 W-62 taistelukärkeä, joka olisi 10% 
enemmän.

• 1980-luvulla rakennetulle Peacekeeper ohjukselle rakennettiin (50 kpl 
ja 10 kärkeä kussakin) 525 W87 taistelukärkeä, joka olisi 5% 
enemmän.

• Tästä voisi vetää johtopäätöksen, että puskuri olisi normaalisti 5-10% 
käyttöön tarvittavien ydinaseiden kokonaismäärästä.



Ydinasetuotanto

• Taistelukärjeksi integroidun ydinaseen toimintavarmuudeksi on 
simulointeja varten arvioitu 99% eli se on ”pomminvarma”.

• USA on viime vuosina käyttänyt 100% puskurivarastoa ja siellä on 
arvioitu että siirtyminen pelkästään 1980-luvulla suunniteltuihin ja 
rakennettuihin ydinaseisiin pudottaisi puskurin koon 50%:ksi. 
• Tästä voisi tehdä arvion että ydinase menee vaihtoon vikaantumisen vuoksi 

nyt kerran vuodessa ja se haluttaisiin saada vaihtoon joka toinen vuosi ja 
kylmän sodan aikana se oli joka kymmenes tai kahdeskymmenes vuosi. Jos 
ydinaseen käyttöikä on tuo NLn 10 vuotta niin käytännössä ydinase ei koskaan 
vikaannu…



Ydinasetuotanto

• Ydinaseen purkaminen kuuluu ydinasekompleksille, joka purkaa sen 
samalla tavalla kuin se on alun perin rakennettu. 

• Puretun ydinaseen koneisto joko hävitetään tai kierrätetään (nykyään 
muotia). Ydinmateriaali (käytännössä plutonium ja tritium) sen sijaan 
aina varastoidaan, koska ne ovat hillittömän kalliita materiaaleja. 

• Plutonium kestää varastointia loputtomasti, joten ekologisesti kestävä
ydinasekompleksi käyttää kierrätysplutoniumia seuraavassa vihreässä 
varustelukierteessä...
• Vuoden ympäristöteko palkinto on täysin varma!



Ydinasetuotanto

• Ensimmäiset ydinaseet olivat hyvin kalliita mutta jo 1950-luvulla 
massavalmistus laski hinnat 1960-luvun tasolla.

• Seuraavat amerikkalaiset luvut olettavat että purkaminen on ilmaista (joten 
oikeat hinnat ovat tätä varmasti alempia.)

• 1956 rakennettiin (2422->3692=1270) ja kustannukset 733K USD

• 1957 rakennettiin (3692->5543=1851) ja kustannukset 711K USD 

• 1958 rakennettiin (5543->7345=1802) ja kustannukset 1100K USD

• 1959 rakennettiin (7345->12298=4953) ja kustannukset 460K USD 

• 1960 rakennettiin (12298->18638=6340) ja kustannukset 400K USD

• 1961 rakennettiin (18638->22229=3591) ja kustannukset 700K USD



Ydinasetuotanto

• Ydinasekompleksin teho ymmärretään hyvin mutta sen tehokkuutta on 
vaikeaa arvioida.

• Muutamia hintoja tiedetään:
• 155mm kenttätykin ydinkranaatti (W74) maksoi 1973 452000 USD (nykyrahassa 2 

miljoonaa)
• 203mm kenttätykin ydinkranaatti (W75) maksoi 1973 400000 USD (1,7 miljoonaa)
• Kenttätykistön ”neutronipommi” ydinkranaatit maksoivat arviolta 1982 (W82) 4 

miljoonaa USD 1996 rahana (5,2 miljoonaa)
• Tomahawk risteilyohjuksen taistelukärki (W84) maksoi 1981 1,1 miljoonaa USD (2,5 

miljoonaa)
• ACM risteilyohjuksen taistelukärki (W80-1) maksoi 1990 720000 USD (1,1 miljoonaa)
• B28 lentopommi (Mk 28) maksoi 1966 164000 USD (1,1 miljoonaa)



Ydinasetuotanto

• Ydinaseita koskee kuitenkin inflaatio siinä missä muitakin aseita.

• 1985 USAssa arvioitiin että: vuoden 1962 ja 1985 välillä ydinaseiden 
hinnat nousivat reaalisesti:
• Ydinohjusten taistelukärkien kustannukset nousivat 4% vuodessa. Tällöin 

vuonna 1962 tehty kärki maksaisi puolet 1980-luvulla valmistetusta.
• Lentopommien ja taktisten taistelukärkien hinnat nousivat vuosittain 6-8%. 

Tällöin voisi arvioida että 1960-luvun alun taistelukärki tai ydinpommi 
maksaisi reaalisesti yhden kolmasosa tai yhden viidesosan edellä esitetyistä 
hinnoista.

• Tästä voidaan vetää johtopäätös että ydinasekompleksi on hillittömän 
kallis mutta itse ydinaseet eivät sitten maksa yhtään mitään…



Ydinasetekniikan perusteita



Ydinasetekniikan perusteita

• Ensimmäinen ydinaseprojekti on todennäköisesti Hiroshiman 
(arvioitu olevan 13-18 kt) ja/tai Nagasakin (20kt) pommin kokoinen.

• Ensimmäisen aseen teho riippuu ydinaseen lopullisesta suunnittelusta 
sekä käytössä olevasta materiaalista:
• (i) U-235, U-233 ja weapons-grade plutoniumilla aseen teho voisi olla 10-20kt 

kuten Hiroshimassa ja Nagasakissa. 

• (ii) Reactor-grade plutoniumilla aseen teho on edellä mainitusta selvästi 
pienempi. Se voisi olla 1/3 ... 1/10 lasketusta tehosta riippuen 
ydinasesuunnittelun lopullisesta onnistumisesta. Tällainen ydinase ei 
kuitenkaan liene todennäköinen oikeilla asevoimilla.



• Ydinaseen rakentamisen vaikein osa on sytytysmekanismi, joka 
käynnistää ja ylläpitää ketjureaktiota oikein.

• Ketjureaktion luotettavaan käynnistykseen tarvitaan hyvä ymmärrys 
eri aineiden vaikutuksesta nopeiden ja hitaiden neutronien hallintaan. 

• Tätä nimitetään hidastimeksi (moderator) ja ydinaseen rakenteesta 
riippuen tähän on eri menetelmiä. Amerikkalaiset nimittävät tätä osaa 
ydinaseesta (siis sitä joka räjähtää) termilä "physics package".



• Ketjureaktion hallinta on aina uniikki ongelma ja sen ratkaisu riippuu 
AINA mitä ydinmateriaaleja ja hidastusaineita käytetään ja missä 
suhteessa.

• Jokaisen ydinasetyypin "physics package" on siis erilainen. Käytännössä 
ydinase suunnitellaan niin, että siinä otetaan huomioon tilastollisesti 
tarkistettuja eri aineiden ja järjestelmien välisiä suhteita. Tämä vaatii aina 
oman (ja jatkuvan) tutkimusohjelman, sillä alan tietoja ei ole yleisesti 
saatavilla.

• Toisaalta kerran luotu "physics package" voidaan käyttää uudelleen 
suunnittelemalla sen ympärillä oleva muu ydinase uudelleen. Esimerkiksi 
Amerikkalainen B61 lentopommi on käytännössä suunniteltu 12 kertaa 
uudelleen ja sillä on nykyään paljon ominaisuuksia, joita ei 1960-luvulla 
ollut käytettävissä.



• Ensimmäisen ydinaseen asekonstruktio on lähes varmasti joko Gun-
assembly tai implosion.

• Hiroshimaan pudotettu Little Boy (13-18kt) muodostui 
metalliputkesta, jonka kummassakin päässä oli yhteensä 64kg 
ydinmateriaalia. Ensimmäinen pää räjäytetään, jolloin ydinmateriaali 
työntyy putkea pitkin kiinni toiseen päähän. Tällöin materiaali 
saavuttaa kriittisen massan ja ketjureaktio syntyy. 

• Tällaista asetta nimitetään "Gun-assembly" asekonstruktioksi.



• Toinen vaihtoehto on imploosion perustuva asekonstruktio. Trinitytestin
"Gadget" ja Nagasakissa käytettyyn "Mark 3" (21kt) aseiden 
toimintaperiaate on karkeasti seuraavanlainen:

• 1) Aseessa on noin 6.2kg plutoniumia pallona. Sen ympärillä on kuori 
jäteuraania, joka toimii hidasteena "tamper" mahdollistaen ketjureaktion 
hallitun syntymisen. 

• 2) Tämä plutonium pallo on puolestaan paksun alumiinisen vaipan sisällä, 
jonka tehtävänä on puristaa pallo niin pieneksi että ketjureaktio syntyy. 

• 3) Alumiinivaipan puristus syntyy räjäyttämällä se tavanomaisella 
räjähdysaineella, jotka on muotoiltu ontelopanoksiksi. Tämä vähentää sekä 
plutoniumin että räjähdysaineen määrää.



Testikappaleiden luotettavuudessa on 
kuitenkin eroja!
• Gun-assembly asekonstruktion suuri etu on sen yksinkertaisuus ja 

varmatoimisuus. Testikappale toimii käytännössä varmasti.

• Death's Twilight Kingdom, Volume 1:n mukaan Oppenheimer arvioi 
imploosioon perustuvan asekonstruktion toimintavarmuuden 88%ksi 
(eli 12% todennäkäisyydellä ase ei toimi teknisistä syistä, joita ei ole 
osattu ajatellakaan uutta teknologiaa käytettäessä ensimmäisiä 
kertoja).



Ketjureaktion epäonnistumista ensimmäisillä 
aseilla nimitettiin termilä "fizzling."
• Ensiksi ketjureaktio voi olla syntymättä ollenkaan. 

• Tällöin tavanomainen räjähdysaine räjähtää ja pommista tulee radiologinen 
ase, joka levittää säteilevää ydinmateriaalia ympärilleen.

• Toiseksi ketjureaktio voi syttyä mutta jokin menee vikaan sen 
hallinnassa. 
• Tällöin aseen teho voi olla lähes nolla (sen teho voi olla muutamia tonneja tai 

jopa muutamia kymmeniä tonneja). Seuraukset ovat kuin suuressa 
räjähdyksessä, johon on yhdistetty radiologinen ase.

• Jompi kumpi tilanne voi tapahtua…



Testikappaleen käytettävyys taistelutilanteessa on 
muutenkin kyseenalainen.

• "Mark 3" ydinaseen kuntoon laitto vei aikaa tunteja ja ase pysyi 
tämän jälkeen viritettynä vain 48 tuntia. 

• Työ vaati käytännössä aseen rakentaneita insinöörejä. Sodan jälkeen 
USAn asevoimilla oli muutama erikoiskoulutettu viritysosasto, joita 
olisi käytetty seuraavassa sodassa. näiden ryhmien kouluttaminen vei 
kuitenkin aikaa.



• Ensimmäinen ongelma ydinasekompleksilla on epävarman 
testikappaleen muuttaminen taistelujoukoille sopivaksi luotettavaksi 
aseeksi.

• Sen täytyy kehittää ydinaseita haluttuun suuntaan:
• (i) Pienennetään ydinaseen fyysistä kokoa ja painoa. 
• (ii) Tehdään tehokkaampi ydinase, jotta vaikeasti hankittavaa ydinmateriaalia 

säästetään.
• (iii) Tehdään ydinreaktiosta varmempi, jotta aseen tehoon voidaan luottaa (tärkeää 

sotilaallisen suunnittelun kannalta).
• (iv) Rakennetaan isompia ydinaseita. 

• Seuraavaksi tutkitaan lähinnä fissioon perustuvien ydinaseiden 
konstruktion kehittämistä.



• Fissioaseen peruskonseptin omaavan maan ensimmäinen askel on 
valita mitä asekonstruktiota kannattaa käyttää. 

• "Gun-assembly" tekniikkaa luullaan yksinkertaiseksi mutta kriittisen 
massan aikaansaanti iskemällä kappaleet yhteen vaatii juuri oikean 
nopeuden. Sillä on siis useita heikkouksia: 
• (i) Gun-assemblyyn perustuvat aseet käyttävät perinteisesti HEU-235ttä, koska 

plutoniumia käytettäessä konventionaalinen räjähdys vaatii suuremman 
lähtönopeuden, joka on vaikeaa putken konstruktion kannalta (paino, pituus). 

• (ii) Ase on myös tuhlaavainen kallisarvoisen ydinmateriaalin suhteen juuri 
ydinasekompleksin alussa kun materiaalia on todella vähän käytössä. "Mark 
8" lentopommin (1952) teho oli 15kt ja se käytti 63kg HEU-235ttä, joka oli 
3...4 kertaa enemmän kuin vastaava imploosioase.



• Gun-assembly ydinaseilla on monia muitakin käytännön ongelmia.

• Gun-assembly asekonstruktiossa ase voi laueta tärähdyksestä 
(pudottamisesta) hyvinkin helposti. Konstruktiossa on myös riittävästi 
ydinmateriaalia saavuttaa kriittinen massa räjäytystä, joten monissa 
onnettomuustilanteissa ainakin osittainen ketjureaktio on täysin 
mahdollinen. Tällä asetyypillä onnettomuudet ovat yleisempiä ja 
niiden vakavuus suurempi kuin imploosioon perustuvilla aseilla.

• Merivesi myös toimii hidasteena, jolloin osittainen ketjureaktio on 
todennäköinen pudotettaessa ase onnettomuustilanteessa mereen.



• Gun-assembly asekonstruktiolla on kilpailuetuja, jotka ovat 
suurimmillaan valtion ydinaseteknologian ollessa vielä 
lapsenkengissään.

• Gun-assembly asekonstruktio on sylinterimäinen, joten se on 
helpompi rakentaa kapeammaksi kuin ensimmäiset pallomaiset 
imploosioaseet. Se mahdollistaa 50-20cm läpimittaisen sikarimaisen 
konstruktion hyvinkin helposti. Tämä ominaisuus on käyttökelpoinen 
muun muassa syvälle maahan tunkeutuvissa lentopommeissa, 
torpedoissa ja ensimmäisissä ydintykeissä. Tuona aikana pieni koko 
mahdollistaa myös kuljetuksen pienemmillä lentokoneilla.



Kaikki ydinasevallat ovat kehittäneet nimenomaan 
imploosioon perustuvia ydinaseita eteenpäin.

• Ensimmäinen tutkittu tekniikka on ollut "Composite core", jota 
testattiin 1948 (USA). Siinä plutoniumpallo korvataan Plutoniumista ja 
U-235stä tehdyllä pallolla. 

• Ketjureaktion hallinta on ydinaseiden suunnittelun vaikein asia ja U-
235llä se on ollut perinteisesti helpompaa kuin puhtaalla 
plutoniumilla. Ensiksi tämä lisää aseen toimintavarmuutta, sillä 
(tuolloin) tuntemattomia tekijöitä on vähemmän. Parempi 
hallittavuus mahdollistaa myös suurempien räjähdystehojen 
saavuttavien aseiden suunnittelun alkeellisemmalla teknologialla.

• Sandstone X-Ray ydinkokeessa (1948) pallossa oli 6.2kg plutoniumia ja 
3.6kg U-235ttä ja saatu teho oli 37kt.



Composite corella on mahdollisuus saavuttaa 
vaihteleva ydinräjähdyksen teho.
• Composite Coren vähemmän puhuttu etu on siinä, että  plutoniumin 

ja HEU-235n määrää säätämällä suhteessa toisiinsa voidaan saavuttaa 
myös paljon pienempiä räjähdysvoimakkuuksia. Tällöin asevoimat 
rakentaa yhden ydinasetyypin ja siihen joukon erilaisia "physics
packageja", joista valitsemalla sopiva saadaan teho mikä halutaan. 
Tarpeen mukaan niitä voi olla puolen tusinaa.

• Esimerkiksi "Mark 4" ydinase (1949-1953) oli käytännässä Nagasakiin 
pudotetun "Fat Man" pommin tuotantoversio. Siinä ketjureaktio toimi 
luotettavasti ja yhteiseen pommiin oli tarjolla erilaisia "physics
packageja" joiden tehoiksi on arvioitu: 1kt, 3.5kt, 8kt, 14kt, 21kt, 22kt 
ja 31kt.



• Periaatteessa imploosioaseessa ei tarvita plutoniumia ollenkaan vaan 
käytetään reippaasti enemmän HEU-235ttä.

• Plutoniumin käytössä on useita hankaluuksia. Se on myrkyllistä ja 
ydintekniikan alkuvaiheessa onnettomuuksia tuli usein. Toiseksi sen 
valamisessa tapahtuu usein faasimuutoksia ja valu epäonnistuu usein 
(palloon tulee säröjä, jotka haittaavat/estävät ketjureaktion). 
• Plutoniumissa on siksi usein muita metalleja (gallium) valun laadun takaamiseksi. 

Plutonium pinnoitetaan usein hopealla tai kullalla, jotta kemiallisten reaktioiden 
vaikutusta vähennetään. 

• Plutoniumin oikea valu on "ammattitaito" ja ammattilaisia on todella vähän. 

• Sandstone Yoke ydinkokeessa (1948) pallossa oli ainoastaan HEU-235ttä 
(35kg). Teho oli 49kt.



Seuraava tutkittu tekniikka oli "Hollow core
pit"
• "Fat man" asetta suunnitellessa plutonium oli alunperin tarkoitus valaa 

ontoksi palloksi mutta tekniikkaa arvioitiin epäluotettavaksi ja aikaa 
testeille ei ollut.

• Hollow core pit tekniikan etu on että onton plutonium pallon mennessä 
kasaan se ei säräydy eikä pirstaloidu vaan puristuu kovemmalla nopeudella 
kuin kiinteällä pallolla. Tällöin saadaan käytännössä sama teho 
pienemmällä määrällä ydinmateriaalia, mikä on tärkeää kun materiaalia on 
vähän. 

• Sandstone Zebra ydinkokeessa (1948) plutomiumpallo korvattiin ontolla 
puhtaalla HEU-235 pallolla. Pallossa oli 8.175kg HEU-235ttä ja aseella 
saavutettiin 18kt teho. 

• Myös Ruotsin ydinaseohjelmassa tutkittiin tätä tekniikkaa.



Toinen tapa saavuttaa mahdollisimman hyvä 
(nopea) puristuminen on "Levitated pit".
• Levitated pit tekniikka perustuu ydinmateriaalista rakennetun 

"physics packagen" ja sitä ympäröivän  hidastimen (tuolloin alumiinia) 
välillä olevaan muutaman sentin ilmarakoon. Konventionaalisen 
räjähdysaineen räjähdys puristaa hidastimen kokoon, jolloin hidastin 
iskee joka puolelta ”physics packageen” yhtä aikaa. Tätä kuvaillaan 
vasaralla naulaan lyömiseksi.

• Greenhouse Dog ydinkokeessa (1951) käytettiin Sandstone X-Ray 
ydinkokeen Composite corea (teho 37kt) yhdessä "levitated pit" 
kanssa. Aseen tehoksi tuli 81kt eli 2.2 kertainen. Tekniikkaa käytettiin 
"Mark 6" pommissa (1951-1962).



”External initiation” perustuu ulkoiseen 
neutronisuihkuun
• Seuraava merkittävä tekninen edistysaskel imploosion luoman ketjureaktion 

optimoinnissa oli "external initiation".

• Perusajatuksena on ampua neutroneja plutonium palloon juuri kun räjähdys puristaa 
plutoniumin minimiinsä. Ulkoisella neutronisuihkulla saadaan plutoniumille 3..4 
kertainen (käytännössä optimimaalinen) määrä neutroneita, jolloin räjähdys on 
vastaavasti suurempi. Tekniikalla saavutetaan noin 40-50% tehon nosto normaaliin 
verrattuna.

• Tumbler-Snapper Fox XR1 (1952) ydinkokeessa saavutettiin 11kt teho, joka toimii 
lähtökohtana.

• Tumbler-Snapper George XR2 (1952) ydinkokeessa saavutettiin 15kt (40%) teho 
verrattuna XR1 testiin.

• Upshot-Knothole Climax Annie XR3 (1952) ydinkokeessa saavutettiin 50% tehonnousu 
verrattuna XR1 testiin.

• Neutronisuihkun ampuminen oli kuitenkin lapsenkengissään 1950-luvun alussa, joten 
tekniikka jäi aluksi hyllylle.



Konventionaalisten räjähteiden säätö

• Viimeinen lenkki fissioon perustuvien ydinaseiden räjähdyksessä on vaikuttaa 
itse imploosioon.

• Alunperin "Fat Man" aseen imploosio luotiin räjäyttämällä yhtä aikaa kolme eri 
kerrosta konventionaalisia räjähdysaineita 32:ssa eri paikassa. Nostamalla 
konventionaalisten räjähdyspisteiden lukumäärää saadaan tästä räjähdyksestä 
tasaisempi, joten hidastimeen vaikuttava räjähdys on myös tasalaatuisempi. 
Tällöin räjähdysaineiden määrää ja kerroksia voidaan vähentää hyvin paljon. 
Aseesta tulee myös "hoikempi".

• Greenhouse Easy (1951) kokeessa yhdistettiin levitated pit tekniikka ja samalla 
konventionaalisen räjähdysaineen räjähdyspisteitä lisättiin (uusi määrä 92). 
Rakenteessa käytettiin myös levitated pit suunnittelua, joka nosti aseen tehoa 
(vain noin 30%). Aseen teho oli 47kt. Tätä käytettiin myöhemmin "Mark 5" 
pommin perusratkaisuna.

• "Mark 5" pommin paksuus oli noin 1 metri (ennen 1.5 metriä) ja paino vain 1 
tonni (ennen noin 5 tonnia)



Kaikkia edellä mainittuja tekniikoita voi, saa ja 
pitää yhdistellä.
• Buster-Jangle Easy (1951) ydinkokeessa yhdistettiin "hollow core pit" 

ja alumiininen hidastin. Aseessa oli onton plutoniumpallon ympärillä 
8kg luonnonuraania, jolloin teho oli 19kt. Ase painoi noin 400kg.

• (ii) Tumbler-Snapper Dog (1952) ydinkokeessa yhdistettiin "hollow
core pit" ja alumiininen hidastin. Aseessa oli onton plutoniumpallon 
ympärillä 8kg HEU-235ttä, jolloin teho oli 31kt. Ase painoi noin 400kg.

• (iii) Upshot-Knothole Climax (1953) ydinkokeessa yhdistettiin "hollow
core pit", "composite core" ja alumiininen hidastin. Aseen teho oli 
61kt. Ase painoi noin 450kg.



Kaikkia edellä mainittuja tekniikoita voi, saa ja 
pitää yhdistellä.
• Puhtaiden fissioaseiden tehonnousun huippu saavutettiin 1952.

• Esimerkiksi vuonna 1949 aloitetulle "Super" (sittemmin "vetypommi") 
ydinaseen kehitykselle tehtiin vaihtoehtona fissiotekniikkaan 
perustuva ratkaisu.

• Ivy King (1952) ydinkokeessa yhdistettiin räjähdysaineiden 
parantaminen, "hollow core pit" ja "levitated pit" ja käytettiin 117.4kg 
HEU-235:ttä. Alumiininen hidastin korvattiin U-238lla (parantaa 
räjähdystehoa). Aseen teho oli peräti 500kt (550kt?).



Fissioaseen kehitysaskeleita

• Yhteenvetona voi todeta, että testikappale muuttui alle kymmenessä vuodessa oikeaksi 
aseeksi. Käytännössä aikaa kului: 

• 1945 noin 20kt testikappale

• 1945 --> 1948 luoda oikea ase, joka toimii luotettavasti.

• 1945 --> 1948 luoda säädettävän tehokas ydinase.

• 1945 --> 1948 noin 50kt räjähdysteho

• 1945 --> 1951 noin 80kt räjähdysteho

• 1945 --> 1951 1 tonnin painoinen ydinase

• 1945 --> 1952 noin 500kt räjähdysteho

• 1945 --> 1952 0.5 tonnin painoinen ydinase

• Fissioon perustuvalla ydinaseella voidaan saavuttaa haluttu teho 1kt ja 500kt välillä. 
Plutonium ei myöskään ole ainoa tie vaan HEU-235 on hyvinkin käyttökelpoinen 
materiaali varsinkin 1950-luvun alun teknologialla.



Fission kehittämisen pääosassa eivät siis ole 
fyysikot vaan diplomi-insinöörit.
• Ensimmäisen fissioaseen jatkuva hinkkaaminen ja brute force

lähestymistapa toimivat hyvinkin monessa paikassa. Tämä työ ei eroa 
mistään muusta tieteellisen instrumentin rakentamisesta.

• Käytännössä nyt pystyttiin rakentamaan moninkertaisia tehoja verrattuna 
Nagasakin aikaiseen räjähdykseen.

• Konventionaalisen räjähdysaineen säätäminen taas muutti aseen sellaiseksi 
että se voitiin kuljettaa raskaan pommikoneen lisäksi myös keskikokoisissa 
ja keveissä pommikoneissa.
• Pommi oli kuitenkin vielä ”pallomainen”, mikä esti pommien pudotuksen 

hävittäjäkoneista, joiden maavara on oleellisesti pienempi. Tähän tarvittaisiin aseita, 
jotka olivat ”hoikempia” kuin nykyiset kevyet ydinaseet.

• Piirustuslaudalla olevat ballistiset raketit ja ohjukset tarvitsisivat myös tällaisia 
hoikkia ja keveitä ydinaseita.



Taistelukentän ydinaseet

• Ydinaseiden kehityksen toinen juonne on ollut ydinaseen koon 
pienentäminen ja keventäminen lähinnä taistelukentälle sopivaksi 
hyötykuormaksi.

• Tuolloin käytössä olleet 20kt ydinaseet olivat hyvin (siis liian) 
tehokkaita taistelukentälle. Composite core hoiti aseen tehon säädön 
pienemmäksi mutta hoikkuus oli edelleenkin ongelma.

• Ensimmäinen ajatus oli "functional crit", jota nimitettiin myös 
termillä "half crit". Termi tulee ajatuksesta että ydinaseessä käytetyn 
ydinmateriaalin määrää vähennetään (aluksi puolitettiin). Perusajatus 
oli käyttää mahdollisimman vähän ydinmateriaalia ja puristaa se 
mahdollisimman tehokkaasti. 



Taistelukentän ydinaseet

• Testit osoittivat että Half crit ajatus oli ihan toimiva yhdistettynä 
tehon parantamisessa käytettyihin tekniikoihin. 

• Ensimmäiset "half crit" testiin jo vuonna 1951.

• (i) Ranger Shot Able (1951) testissä käytettiin HEU-235stä tehtyä 
umpinaista palloa, jolla saatiin 1.2kt teho. HEU-235 painoa ei tiedetä 
mutta jos se oli puolet Sandstone Yokesta se voisi olla 17kg.

• (ii) Ranger Shot Baker ja Baker-2 (1951) testeissä käytettiin samaa 
asetta mutta siinä oli 3kg plutoniumia. Aseen teho oli 8kt.



Taistelukentän ydinaseet

• Taistelukentälle haluttiin saada ase, joka olisi ”hoikka” mutta myös 
voisi räjähtää osuessaan maahan.

• Suunnittelijat testasivat ensiksi "Gun Assembly" asekonstruktiota.

• Imploosioaseiden toimintavarmuutta ei pidetty hyvänä tilanteessa, 
jossa aseen piti osua maahan. Lisäksi Gun-assembly on rakenteeltaan 
tukeva, mikä helpottaisi suunnittelua maahan tunkeutuvaa 
lentopommia rakennettaessa.
• Aseiden ”hoikkuudeksi” saatiin 280mm mikä mahdollisti käytön 

hävittäjäpommittajan aselastina tai rautatietykillä ammuttaessa.



Taistelukentän ydinaseet

• Ensimmäiset taistelukentän ydinaseet olivat käytännössä 
parannettuja Hiroshimaan pudotettuja "Little Boy" versioita.

• Bunkkerien ja luolien tuhoamiseen suunniteltu "Mark 8" (1952-1957) 
sisälsi 62.9kg HEU-235ttä ja sen teho oli 15kg. Aseen paino oli vain 1.5 
tonnia. Tämän aseen korvasi "Mark 11" (1956-), joka oli käytännössä 
uudelleen rakennettu sama ase. 

• Samaan perheeseen kuului 280mm atomitykki ampui noin 450kg:n 
"Mark 9" (1952-1957) ammuksen, joka oli käytännössä "Mark 8" 
pommin riisuttu versio tykinammuksen kuoreen rakennettuna. 
Ammuksen korvasi "Mark 19" (1955-), joka painoi noin 400kg ja joka 
oli käytännössä uudelleenrakennettu sama ase.



Taistelukentän ydinaseet

• Ensimmäinen "oikea" palvelukseen tullut atomitykistön kranaatti oli W33 
(1955-)

• 203mm tykin ammus painoi vain 130kg ja sillä oli tehoa 1kt. Ase testattiin 
Plumbbob Laplace ydinkokeessa (1957). HEU-235:n määrä lienee ollut 
47kg. Hidastinmateriaalina käytettiin berylliumia, joten aseen kuori oli 
hyvin ohut.
• Gun Assembly aseita ei ympäröi paksu kerros tavallista räjähdysainetta, joten aseen 

tehosta alkusäteilyn määrä on ollut suurempi kuin tavallista. Se on ollut eräänlainen 
primitiivinen neutronipommi. Ase oli aikoinaan hillittömän kallis.

• W33 ammus suunniteltiin uudelleen 1960-luvun alussa (1963), jolloin sen 
paino pieneni 100kg:n ja aseen teho oli peräti 40kt. Asetta testattiin 
Nougat Aardvark (1962) ja Storax III Bandicott (1963) ydinasekokeissa. 



Taistelukentän ydinaseet

• Taistelukentän kevyt ydinaseistus oli 1950-luvun alun teknologialla selvästi liian 
kallista rakentaa, hankalaa käyttää ja lisäksi äärimmäisen turvatonta.

• Gun-Assembly ydinaseiden riesa oli kuitenkin turvattomuus, tulipalon tai 
pudottamisen seurauksena ydinase saattoi laueta. Lisäksi ne kuluttivat kallista 
ydinmateriaalia tuhlaavaisesti.
• Käytännössä Gun-assemblyn tie oli kuljettu loppuun. Useat maat eivät ole käyttäneet Gun 

assemblyä ollenkaan. 
• Lisäksi samaan aikaan rakennetut ”Mark 7” imploosiopommi (1952) oli vain 310mm paksu, 

joten Gun-Assemblyaseiden ”hoikkuuden” etumatka oli saatu kurottua umpeen.

• Imploosioon perustuvien aseiden vaarallisuutta vähentää "half critical" ja "Gas
boosting", sillä tälläiset aseet eivät voi saavuttaa ketjureaktiota vahingossa. 
Suurin vahinko on näillä aseilla radiologista asetta vastaava onnettomuus.

• Turvalliset räjähdysaineet ja parempi (turvallisempi) suunnittelu ja elektroniikka 
ovat osa nykyisiä ydinaseita. Käytännössä nämä vähentävät radiologista asetta 
vastaavan räjähdyksen mahdollisuutta onnettomuustilanteessa.



Taistelukentän ydinaseet

• Amerikkalainen Armed forces Special Weapons Project: "Acceptable
Premature Propabilities for Nuclear Weapons", 1957 raportoi että 
ydinaseen vikaantuminen eli suutarin mahdollisuus 
taistelutilanteessa on seuraava:
• 1/10 on ihmisen väärä toiminta tiukassa paikassa. Tätä voidaan pitää hyvänä 

lukuna arvioitaessa ydinaseita, jotka viritetään ihmisen toimesta 
taistelukentällä. Ensimmäiset ydinpommit toimivat näin eli miehistö viritti ne 
käsin lennon aikana.

• 1/100 on laitevika. Tämä tarkoittaa siis ydinaseen luotettavuutta, jos siihen ei 
kosketa ennen käyttöä. 

• Lukuja voidaan käyttää ydinaseiden luotettavuuden lähtöarvoina eli 
laukeaako ase kun halutaan.



Taistelukentän ydinaseet

• Seuraava kysymys on mitä ydinase tekee kun onnettomuus 
tapahtuu.

• 1950-luvulla arvioitiin että sen aikaisilla (1945-1955 tekniikoilla 
rakennetuilla) ydinaseilla (lähinnä "Mark 6") ydinräjähdyksen 
mahdollisuus oli noin 15% ja gun assemblyaseilla varmasti suurempi. 

• Samoin arvioitiin, että noin 40% konventionaalisesta räjähdyksestä 
vaikuttaisi ydinaseeseen (eli siitä tulisi radiologinen ase vahingossa, 
jos aseeseen osuisi tai se syttyisi palamaan). 

• RANDin asiantuntijat (kuten Ellsberg) arvioivat, että useaa pommia 
kantavalla koneella tai usean koneen törmäyksessä ja palamaan 
syttymisessä ydinräjähdys olisi lähes varma.



Taistelukentän ydinaseet

• Raportti arvioi edelleen kuinka usein onnettomuuksia saisi tulla sodan ja 
rauhan aikana vuosittain, jotta se olisi hyväksyttävää.

• Mahdollisuus ydinaseonnettomuuteen yksittäiselle ydinaseelle rauhan 
aikana ja sodanaikana per vuosi per ase. Periaatteessa nämä luvut ovat 
historiallisia suuronnettomuuksien arvioituja todennäköisyyksiä USAssa. 

• 10+ MT 0.00001 ja 0.0002 
• 1-10 MT 0.00005 ja 0.0008
• 100-1000 KT 0.0001 ja 0.004
• 10-100 KT 0.002 ja 0.02
• 1-10 KT 0.008 ja 0.08
• 0.1-1 KT 0.05 ja 0.5



Taistelukentän ydinaseet

• Sama raportti arvioi ydinaseonnettomuuksien todennäköisyyttä 
rauhan ja sodan aikana seuraavasti.

• 90% USAn ydinaseista olisi tuolloin ydinasevarastoissa. Siellä olevan 
aseen räjähdysmahdollisuudeksi arvioitiin 1x10e-6 ... 1x10e-15. Tästä 
nähdään että ydinasevarikot ovat hyvin turvallisia ja onnettomuuksia 
tulee erittäin harvoin (kuten todellisuudessakin). 

• Raportti suositti tulevien aseiden onnettomuuksien todennäköisyyden 
tavoitteeksi 0.00002 yli 10kt aseilla ja 0.0001 alle 10kt aseilla.



Taistelukentän ydinaseet

• Raportti arvioi että 10% USAn ydinaseista olisi taistelujoukoilla 
(operative storage). 

• Nyrkkisääntönä rauhanajan onnettomuuksien lukumäärä 
kymmenkertaistuu sodan aikana. Sota-ajan hyväksytty 
onnettomuusriski olisi siis sama kuin USAn onnettomuuksien 
todennäköisyydet per ase per vuosi.

• Raportissa arvioitiin että tuolloin lentopommeilla mahdollisuus 
räjähtää ennen aikojaan (omien joukkojen niskaan) olisi noin 0.001 ja 
suositti samaa myös tulossa oleville ohjuksille.



Seuraava ydinaseiden teorian merkittävä 
edistysaskel oli "Gas boosting".
• "Gas boosting" idea keksittiin 1948 USAssa mutta erilaisia samantapaisia 

ajatuksia oli ollut jo 1944. Käytännössä se on joukko tekniikoita, joissa 
onton "physics packagen" keskelle luodaan deuterium ja tritium kaasujen 
sekoitusta, joka auttaa vahvistamaan räjähdystä valtavasti. Tätä tekniikkaa 
käytettiin myös "Super" tutkimuksissa.

• "Gas boosting" testattiin Greenhouse Item (1951) ydinkokeessa. Aseessa 
käytettiin Sandstone Zebra 1948 kokeen onttoa palloa, jossa käytettiin 
8.175kg HEU-235ttä. Pallon sisällä oli vielä kryogeenisesti jäädytettyjä 
deuterium ja tritium kiteitä, jotka kaasuuntuivat räjähdyksessä. Aseen 
normaaliteho oli 18kt mutta boostauksen myötä tehoksi tuli 45.5kt.

• Tritium on vähintään sata (ja usein lähes tuhat) kertaa kalliimpaa kuin 
plutonium mutta sitä ei tarvita kuin muutama gramma per ydinase, joten 
tekniikka ei periaatteessa ollut edes kallis. 



Gas boosting on nykyaikaisten ydinaseiden 
viisastenkivi.
• Ensiksi tekniikka on skaalattavissa. Ranger (1951) ydinkokeissa 

testattiin alarajaksi 20tn räjähdys ja teoriassa räjähdyksellä ei ole 
ylärajaa. Se on myös yhdistettävissä kaikkiin aikaisemmin löydettyihin 
ydinasetekniikoihin, joissa voidaan käyttää "hollow core pit" 
tekniikkaa. 

• Toiseksi se toimii myös "half critical" tekniikan kanssa, joten 
onnettomuus ei aiheuta koskaan ydinräjähdystä vaan korkeintaan 
"likaisen pommin". Tämä tekee ydinaseista turvallisempia 
sotilaskäytössä.

• Kolmanneksi se luo myös suuria määriä röntgensäteitä, joita tarvitaan 
"Super" projektissa (pojat kasaa sitä viereisessä ladossa).



Gas boostingia testattiin toden teolla 1955 
alkaen.
• Teapot Wasp ydinkokeessa (1955) räjäytettiin 1.2kt ja 3.2kt 

ydinaseita, joiden paino oli noin 60kg.

• Teapot Bee ydinkokeessa (1955) räjähti boostattu ydinase, jonka teho 
oli 12kt. Aseen tehoksi oli laskettu 8.1kt, joten tehoa oli saatu näin 
50% lisää.

• Teapot Moth ydinkokeessa (1955) räjähti normaali ydinase, jonka 
teho oli 2.5kt.

• Teapot Hornet ydinkokeessa (1955) räjähti boostattu ydinase, jonka 
teho oli 3.6kt.



Gas boosting

• Käytännössä uusi (ja nykyäänkin käytetty) ydinaseiden 
suunnitteluperiaate oli luoda mahdollisimman pieni fissioräjähdys, joka 
saataisiin boostauksella halutun tehoiseksi. 

• Käytännössä aseiden tehopainot moninkertaistuivat. CIA arvioi 1970 NL:n 
ydinasetekniikkaa arvioidessa että gas boosting saavutettaisiin minimissään 
250tn räjähdyksellä, joka boostauksella nousisi 15kt:ksi. Toinen 
amerikkalainen lähde väitti että 50kg laite voisi olla teholtaan 20kt.

• Gas boostingissa on kuitenkin heikkoutensa. Se perustuu kaasun oikeaan 
suihkutukseen oikealla hetkellä ja tämän epäonnistuessa aseen 
räjähdyksen teho jää siis boostaamattomaksi eli kilotonneihin tai sen alle. 
Amerikkalaiset ovat ensimmäisinä hankkineet tämän tekniikan ja 
vastaavasti heillä on ollut ensimmäisenä luotettavuusongelmia 1960-luvulla 
asian kanssa.



Viimeinen fissioaseiden tekniikka on ”Swan”.

• Viimeinen fissioaseiden kehitysaskel on "Swan", joka tunnetaan 
myös termillä "Modern Fission".

• Käytännössä Swan oli 1956 aloitettu projekti, jolla saataisiin 
taistelukentälle ja ohjuksiin käytettäville "Super" aseille 
mahdollisimman ”hoikka” fissioase.

• Swan perustuu kahteen toisiaan vastaan olevaan konventionaalista 
räjähdysainetta olevaan ontelopanokseen, joiden keskellä on "physics
package". Tekniikalla saatiin useita etuja. Räjähdysaineen määrä (ja 
paino) putosivat oleellisesti, räjähdyksen aikautus ja hallinta 
yksinkertaistui (ja keveni oleellisesti) ja vihdoinkin saatiin se ”hoikka” 
putkimainen muoto, jota oli kaivattu niin kauan. 



Viimeinen fissioaseiden tekniikka on ”Swan”.

• Swan mullisti mahdollisuudet, sillä ydinaseen ”hoikkuudeksi” saatiin 
peräti 155mm ja paino saatiin puristettua muutamiin kymmeniin 
kiloihin. 
• Käytännössä kaikki nykyaikaiset ydinaseet käyttävät tätä tekniikkaa.

• Swan mahdollisti ohjuksien taistelukärjen rakentamisen tällä 
tekniikalla. Se mahdollisti myös pitkulaisen muodon, jota tarvitaan 
”Super” aseessa.



”Super”

• Fissioon perustuvien ydinaseiden lisäksi valtio voi kehittää myös fuusioon 
perustuvaa ydinasetta "Super".

• Fuusioon perustuva ydinaseen periaate ymmärrettiin samalla kun fissioon 
perustuvaa ydinasetta kehitettiin. Fuusioaseen perusajatus tiedettiin jo 
1942. Sota-ajan kiireessä "Super" jäi kuitenkin rakentamatta, koska kaikki 
voimat keskitettiin helpommin rakennettavan fissioaseen prototyypin 
rakentamiseen osana "Manhattan" projektia.

• "Super" kehitys aloitettiin välittömästi uudelleen sodan jälkeen 1945. 
Tutkijaryhmässä oli noin 50 ydinfyysikkoa, joita tuki 10 ydinfysiikan 
erityisalojen spesialistia konsultteina. Tämä ryhmä oli puolet teoreettisen 
ydinfysiikan tutkimusryhmän koosta (toinen puoli kehitti fissioon 
perustuvia aseita pitemmälle edellä mainituilla periaatteilla).



”Super”

• Ensimmäinen "Super" konsepti kehitettiin jo 1942 nimikkeellä 
"classical Super" (tai "Method A").

• "Super" ydinaseen perusajatus on seuraava:
• "Part One" - Fissioon perustuvaa ydinräjähdys (joka saadaan aikaan osana 

"Manhattan" projektia) luo valtavan lämpötilan ja tämä sytyttää sen vieressä 
olevassa rasiassa olevan tritiumin. 

• "Part Two" - Palava tritium puolestaan sytyttää sen ympärillä olevan suuren 
kanisterillisen raskasta vettä (tunnetaan nykyään nimellä nestemäinen 
deuterium).



”Super”

• "Super" tarvitsee siis sekä tritiumia että deuteriumia.

• Tritium on välttämätön, koska sen syttymislämpötila on oleellisesti 
pienempi kuin deuteriumin. Tritiumin valmistus vaatii ydinreaktorin ja 
sen tuotantohinta on karkeasti 1 gramma tritiumia = 1 kilo 
plutoniumia. 

• Deuterium on halpaa ja helppoa valmistaa mutta nestemäinen 
deuterium on kryogeeninen, joten se vaatii suuren ja monimutkaisen 
jäähdytysjärjestelmän. 



”Super”

• "Super" asekonstruktion todellinen ongelma on lämpötilan hallinta.

• Tritiumin sytyttäminen on suhteellisen "helppoa" mutta deuteriumin 
sytyttäminen vaatii tarkasti ylläpidetyn lämpötilan sopivan pituisena 
aikana. Kyse on käytännössä nanosekunneista ja tähän tarvittavat 
laskut eivät ole yksinkertaisia. Lisäksi suurin osa tekijöistä oli tuona 
aikana tuntemattomia tai niistä tiedettiin hyvin vähän. 

• "Super" on siis kiinnostava ajatusmalli mutta käytännössä mahdoton 
rakentaa tuon ajan osaamisella. Siispä se jätettiin hyllylle sodan ajaksi. 
Siihen palattiin 1950 kun tietokonetekniikka mahdollisti konstruktion 
toiminnan todistavat monimutkaiset laskut. Niiden perusteella 
konsepti hylättiin, sillä tritiumin tarve per ydinase oli valtava.



”Super”

• Sodan jälkeen fyysikot palasivat tutkimaan "Super" asekonstruktiota.
• "Alarm Clock" eli "Method B" (1946) perustui olemassa olevaan ja nyt 

paremmin toimvaan imploosioon perustuvaan fissioaseeseen. Nyt 
paremmin ymmärretyn "Physics package" ympärille tehtäisiin kerroksina 
litiumia ja uraania. 

• Neuvostoliitto kehitti tähän konseptiin perustuvan oman aseensa nimellä 
"Sloika" (1949) eli kerroskakku, joka kuvaa monikerroksista 
imploosioasetta. Siinä Litiumina käytettiin Litium6 deuteriumia ja U238 
käytettiin raskaana heijastimena, joka pitäisi järjestelmän kasassa.

• Tämä on toimiva tekniikka, sillä NL testasi juuri tällä periaatteella toimivaa 
ydinasetta 12.8.1953. Amerikkalaiset tuntivat testin nimellä "Joe-4" ja 
räjähdysteho oli 400kt, joka oli samaa luokkaa kuin amerikkalaisten 
fissioasetestissä Ivy King (550kt) (1952).



”Super” vai ”Sloika”?

• "Sloikan" toimintaperiaate on seuraava:

• Ensimmäisessä vaiheessa ydinräjähdyksen yhteydessä räjähdyksessä 
oleva suuri lämpötila tekee fuusion mahdolliseksi. 

• Räjähdyksen yhteydessä Litium6D (Li-6 deuterium) hajoaisi 
tritiumiksi, joka sitten fuusioituisi deuteriumiin vapauttaen valtavasti 
energiaa. Samalla vapautuu nopeita neutroneja, jotka puolestaan 
reagoisivat heijastimena olevan paksun uraanikerroksen kanssa 
luoden uuden ketjureaktion fissiolle. Tämä puolestaan lisää aseen 
tehoa entisestään.



”Super” vai ”Sloika”?

• "Sloika" ei kuitenkaan ole asekonstruktiona paras mahdollinen 
ratkaisu.

• Sloika perustuu imploosioaseeseen, joten aseen tehon yläraja riippuu 
fissioaseen käytännöllisestä koosta. Siihen vaikuttaa monia tekijöitä, 
joista ehdottomin raja on ydinmateriaalin kriittinen massa. 
Hankaluuksia tulee vastaan myös teknisissä ratkaisuissa tuona aikana.
• Käytännössä yläraja on noin 1 megatonni eli kaksinkertainen "Sloika" 

verrattuna. Tämä on tietysti valtava suhteessa 20kt "Fat Man" aseeseen mutta 
ei niin iso suhteessa "Ivy King" aseeseen. 

• Tällöin herää kysymys kannattaako tuhlata vaivaa aseeseen kun fissiotekniikka 
on jo hyvin hallussa ja tehot samaa luokkaa?



”Super”

• Amerikkalaisten seuraava idea oli "Booster" eli "Method C" vuonna 1947.

• Tämä oli käytännössä "gas booster", joka toimi erinomaisen hyvin olemassa 
olevien fissioaseiden tehon nostajana.

• ”Gas booster" ei siis ole teknisesti "vetypommi" mutta sekin toimii samalla 
ajatuksella, että fissioräjähdys polttaa tritiumia ja deuteriumia. 

• "Gas booster" osoittaa myös tärkeän periaatteen, että fuusioaseilla ei ole 
olemassa asekonstruktion kannalta kriittisen massan käsitettä. Fuusioon 
perustuva ketjureaktio voidaan saada aikaan millä tahansa määrällä 
sopivaa fuusiopolttoainetta. Fuusioaseelle ei siis ole teoriassa alarajaa eikä 
ylärajaa kunhan se vaan saataisiin ensin toimimaan... 



”Super”

• Lopullinen "The new concept" eli "Method D" konsepti syntyi 
fissioaseiden kehittämisen kautta.

• Perusajatus oli lisätä fissioaseiden tehoa käyttämällä tuolloin alumiinia 
olevaa hidastinta hyödyksi. Hidastimeen lisättäisiin onttoja putkia uraania 
tai plutoniumia. Räjähdyksen tullessa hidastin puristuu ja ketjureaktio 
syntyy mutta samalla ontot putket puristuisivat kokoon, jolloin niillekin 
tapahtuisi imploosio. Putkien räjähdysteho olisi pieni mutta kaikki tehon 
nosto oli tuolloin hyvästä.

• Tästä ideoitiin konsepti, että fissioräjähdys loisi massiivisen määrän 
painetta, joka puristaisi fuusiopolttoaineen keskellä olevan onton 
plutoniumputken kokoon, jolloin se saavuttaisi imploosion kautta kriittisen 
massan ja räjähtäisi. Tämä "spark plug" sytyttäisi fuusiopolttoaineen.



”Super”

• Fissio- ja fuusioasekehitys ei siis ole erillistä vaan rinnakkaista 
toimintaa, koska sekä asekonstruktiot että fysiikka ja materiaalien 
ratkaisut toimivat samalla tavalla. 

• Tämän vuoksi nykyiset keskikokoiset ydinasevaltiot ovat pystyneet 
kehittämään oman "Super" aseensa muutamassa vuodessa, kunhan 
perusperiaatteet fission ketjureaktion luotettavalle rakentamiselle on 
ensin saatu selville.



”Super”

• Käytännössä lopullinen "Super" toimii seuraavalla tavalla:

• Ensiksi fissioase räjäytetään, mikä luo fuusioreaktiolle sopivat olosuhteet: 
kuumuus ja paine. Tämä ydinräjähdys luo samalla röntgensäteitä. 

• Röntgensäteet kuumentavat erillisessä kanisterissa olevaa fuusiopolttoainetta 
(litiumia). Litium puristuu paineessa, joten kanisterissa oleva "spark plug" 
puristuu myös.

• "Spark plug" on ontto plutoniumputki, jonka sisällä on deuteriumia ja tritiumia 
("gas boost"). Kasaan puristunut putki saavuttaa kriittisen massan ja räjähtää 
luoden neutroneita.

• Neutronit alkavat polttamaan kanisterissa olevaa fuusiopolttoainetta, joka on 
tyypillisesti Li6D. Palamisen aikana tapahtuu fuusioketjureaktio, sillä olosuhteet 
ovat otolliset: Lämpötila on valtava ja räjähdyksen paine on puristanut LI6D:n 
kasaan.



”Super”

• "Super" aseen teho ei tule pelkästään fissiosta ja sitä seuraavasta 
fuusiosta…

• Fuusiopolttoaineen raju ketjureaktio luo samalla valtavasti neutroneja. 
Nämä neutronit leviävät pommin keskeltä ulospäin, jolloin ne osuvat 
heijastimeen. 

• Heijastin on itseasiassa kaksiosainen. Ensiksi siinä on kerros materiaalia, 
joka heijastaa röntgensäteet sisäänpäin (tästä tulee nimi heijastin). Toiseksi 
se on samalla kuori, joka pitää sekä fission että fuusion kasassa siihen asti 
että ketjureaktio laajenee niin suureksi että se saavuttaa kuoren. 

• Kuoren materiaali reagoi neutroneihin ja ketjureaktioon. Kuoren ollessa
ydinmateriaalia siinä tapahtuu fissioreaktio neutroneista. Tämä lisää aseen 
tehoa entisestään.



”Super”

• Tämä kaksivaiheinen Fissio -> Fuusioreaktio on kuitenkin hyvin vaikeaa saada 
toimimaan kunnolla. Fuusion salaisuus on osata koko edellä mainittu ketju. Tämä 
vaatii hyvää ymmärrystä:

• *Konventionaalisten räjähdysaineiden ominaisuudet
• *Fyysisten laitteiden sijaintien, koon ja muotojen keskinäisten suhteiden 

ymmärrystä eli mekaniikkaa.

• *Neutronien reagointia ja liikettä eri aineissa, lämpötiloissa ja paineissa.

• *Magnetohydrodynamiikkaa eli aineiden ominaisuuksia ja niiden välisiä suhteita 
eri tiloissa, energioissa, lämpötiloissa ja paineissa.

• *Erityyppisten röntgensäteiden ominaisuuksia ja vaikutuksia eri tiloissa, aineissa, 
paineissa...

• *Fuusioituneen palamisen tuntemista.

• Ei siis ole mikään ihme että ydinasetutkijat ovat plasmafysiikan guruja...



”Super”

• "Super" aseen suuri salaisuus on miten "spark plug" oikeasti toimii.

• Julkisuudessa liikkuu eri teorioita mutta yhteistä niille on että 
röntgensäteiden vaikutuksella on merkitystä:
• (i) Ensiksi ne heijastuvat pommin kummankin osan ympärillä olevasta 

heijastimesta luoden samalla lämpöä. 
• (ii) Toiseksi ne ovat kuumia, joten ne luovat plasmaa, joka puristaa 

fuusiopolttoainetta. 
• (iii) Kolmanneksi fissiossa syntyy sekä räjähdysvaikutus konventionaalisesta 

räjähteestä että fissioaseen räjähdyksestä, joka liikuttaa massoja ja luo näin 
painetta. 

• Todennäköisesti oikea vastaus on kaikkien kolmen teorian 
yhteisvaikutus...



”Super”

• Ensimmäiset ydinkokeet todistivat "Super" asekonstruktion olevan 
reaalinen.

• Greenhouse George ydinkokeessa (1951) testattiin "spark plug" 
konseptia. käytännössä se osoitti myös "gas boosting" konseptin 
toimivuuden, joten voitiin olla varmoja, että plutoniumin imploosio 
yhdessä sen sisällä olevan deuterium ja tritiumin kanssa toimii. 
Aseessa käytettiin 50g tritiumia ja 200g deuteriumia ja hidastimessa 
oli 13kg luonnonuraania. Aseen teho oli 225kt.



”Super”

• Seuraavaksi testattiin sekä fission että fuusion toiminta.

• Ivy Mike ydinkokeessa (1952) otettiin seuraava askel, jossa testattiin 
"Super" kokonaan testikappaleena. Nyt räjäytettiin varmasti toimiva 
"Mark 7" fissiopommi, joka oli muutettu niin että se käytti 40kg HEU-
235 materiaalina. "Spark plug" sisälti ilmeisesti 250-300g tritiumia. 
1000 litraa Litiumia pidettiin nestemäisenä (lämpötila -250 Celsius). 
Asetta ympäröi 4500kg U238 luonnonuraania. Teho oli 10.4MT, josta 
77% tuli luonnonuraanin fissiosta. Paino oli 49 tonnia!

• Ivy Mike on käytännössä ainoa nestemäistä litiumia käyttänyt ydinase 
ikinä. Aseita tehtiin kovalla kiireellä 5 kappaletta mutta ne olivat 
käytännössä testikappaleita.



”Super”

• Seuraava askel oli siirtyä nestemäisestä litiumista eteenpäin.

• Nestemäinen litium vaatii käytännössä kryogeenisen jäädytyksen, 
joka on hankala sotilaskäytössä. Tämän vuoksi korvaavaksi aineeksi 
valittiin litiumdeuterium (Li6D). Aine on normaalisti kiinteää eikä 
vaadi erikoislaitteita, joten se on helpompaa käsitellä. Castle Bravo 
ydinkokeessa (1954) kryogeenisen laitteiston poistuminen pudotti 
aseen painon 49 tonnista 11 tonniin.

• Toinen merkittävä kysymys on onko sillä väliä luonnolliseen litiumiin 
verrattuna.



”Super”

• Ensimmäinen sotilaallisesti käyttökelpoinen "super" testattiin Castle
ydinkoesarjassa (1954).

• Aseiden tehopainosuhteet näyttävät hyvin eri tekniikoiden vaikutuksen:

• kt / aseen paino kg

• 0.52 Castle Nectar, luonnollista lithiumia

• 0.54 Castle Romeo, luonnollista lithiumia

• 0.50 Castle Union, 40% Li6D, Castle Romeon runko 

• 0.68 Castle Yankee, 40% Li6D, Castle Romeon runko, ei käyttänyt "spark plug"

• 1.28 Castle Bravo, 40% Li6D, Castle Romeon runko, käytti "spark plug"

• Testissä havaittiin myös että Li6D nosti tehon käytännössä kaksinkertaiseksi, joten 
Li6Dn puhtautta haluttiin nostaa.



”Super”

• Ensimmäinen merkittävä asekonstruktion kehitys oli yhdistää "Gas
boosting" fissioon.

• "Super" aseiden tehopainosuhde nousi seuraavasti:
• Suurilla lentopommeilla:

• 1 kt/kg Ensimmäisillä 1954-1955 käyttöön tulleilla aseilla
• 2 kt/kg Mk 36Y1 eli Hyvin suunniteltu "super" (1956)
• 5-6 kt/kg 1956 alkaen kun "Gas boosting" tuli käyttöön

• Taktisilla lentopommeilla:
• 0.5 kt/kg Ensimmäisillä 1954-1955 käyttöön tulleilla aseilla
• 1 kt/kg 1957 alkaen kun "Gas boosting" tuli käyttöön
• 2 kt/kg Hyvin suunniteltu taktinen "super" (1956)
• 4 kt/kg 1961 alkaen



”Super”

• Fuusiota käyttävän ydinaseen kehittäminen seuraa siis paljolti 
fissioaseiden kehittämistä.

• Painon vähentämiseen käytetään samoja tekniikoita kuin 
fissiopuolellakin. Kyse on periaatteessa pitkäaikaisesta prosessista, 
jossa materiaaleja muutetaan ja hinkataan paremmiksi...

• Kaikki lehdistössä olevat keskustelut tarkasta työstämisestä ja 
erityiselektroniikasta liittyvät tähän tehopainosuhteen 
parantamiseen…



”Super” Strategiset lentopommit

• 1950-luvulla lähinnä raskasisiin ja keskiraskaisiin pommikoneihin 
asetettiin seuraavia aseita:
• ”Mk 17” räjähdysteho oli 20 MT ja aseen paino 20tn. Käyttöön 1954.

• ”Mk 24” räjähdysteho oli 11 MT ja aseen paino 21tn. Käyttöön 1954.

• ”Mk 21” räjähdysteho oli 8 MT ja aseen paino 8.7tn. Käyttöön 1955. 

• ”Mk 36Y1” räjähdysteho oli 20.25 MT ja aseen paino 8.5tn. Käyttöön 1956.

• ”Mk 41Y1” räjähdysteho oli 24 MT ja aseen paino 4.4tn. Käyttöön 1960.

• ”Mk W-53Y2” räjähdysteho oli 19 MT ja aseen paino 3.1tn. Käyttöön 1962.

• ”B83” räjähdysteho oli 3.2 MT ja aseen paino 0.9tn. Käyttöön 1962.



”Super” Strategiset/Taktiset aseet

• Lentokoneet:
• ”Mk 15” räjähdysteho oli 1700 kt ja aseen paino 3200 kg. Käyttöön 1955.
• ”Mk 28Y2” 365 kt ja pommin/kärjen paino 675 kg. Käyttöön 1958.
• ”Mk 43Y3” räjähdysteho oli 1100 kt ja aseen paino 735 kg. Käyttöön 1961.
• ”B61” räjähdysteho oli 330 kt ja aseen paino 160kg. Käyttöön 1966.
• Ohjukset:
• ”Mk 39” 3800 kt ja kärjen paino 2500 kg. Käyttöön 1957. Redstone. 
• ”Mk 49” 1440 kt ja kärjen paino 700 kg. Käyttöön 1958. Jupiter
• ”W-47Y1” 400 kt ja kärjen paino 300 kg. Käyttöön 1960. Polaris
• ”W-47Y2” 1200 kt ja kärjen paino 300 kg. Käyttöön 1962. Polaris



Fuusiota käyttävän ydinaseen teho tulee siis 
fissiosta, fuusiosta ja kuoren fissiosta.
• Merkittävä kysymys onkin millainen kuori on käytössä ja mitä se 

tekee. Se on sisältä röntgensäteitä absorboiva ja lämpöä heijastava 
mutta itse kuori toimii myös fission lähteenä, joten sen on oltava 
samalla hidastin.

• Kuoressa oli aluksi käytetty halpaa U238 luonnonuraania saatavuuden 
ja hinnan vuoksi. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. HEU-235 on yksi 
vaihtoehto. Periaatteessa mikään ei myöskään estä plutoniumin 
käyttöä kuorimateriaalina, jos kokoa haluttaisiin pienentää vielä 
nykyisestä.



1950-luvun lopulla siirryttiin kuoressa 
luonnonuraanista HEU-235een.
• Tässä on esimerkki Polaris I:n W-47 ydinaseesta, jossa teko 

kolminkertaistui hyvin pienellä painon kasvulla.
• Hardtack Dogwood ydinkokeessa (1958) saavutettiin 397kt teho ja ase painoi 

noin 290kg luonnonuraanilla eli 1.5kt/kg

• Dominic Harlem ydinkokeessa (1962) saavutettiin 1.2MT ja ase painoi 365kg 
HEU-235llä eli 4.5kt/kg. 

• Samoin Minuteman I:n W-59 ydinaseella tapahtui samoin:
• Dominic Sunset ja Dominic Rinconada ydinkokeissa (1962) saavutettiin 

810kt/800kt ja ase painoi 270kg/250kg luonnonuraanilla. 

• Dominic Bluestone ydinkokeessa (1962) saavutettiin 1270kt ja ase painoi 
280kg HEU-235llä.



Kaikissa "Super" aseissa mahdollisuus säätää 
aseen tehoa.
• "Selectable Yield" eli "Dial-a-Yield" merkitsee, että aseen mekanismi on 

rakennettu sellaiseksi, että aseen teho on valittavissa.
• (i) "Full Yield" eli ydinaseen fission laukaisu räjäyttää myös fuusion. Tällöin kaikki asiat 

tehdään niinkuin pitääkin.
• (ii) "Reduced Yield", jossa "spark plug" käytetyn tritiumin ja deuteriumia ei boostata. 

Tällöin fuusiopolttoaineen poltto ei ole optimi.
• (iii) "Reduced Yield", jossa fission "gas boostia" ei vähennetään, jolloin sen teho on 

pienempi ja tällöin fuusiopolttoaineen polttokin on huomattavasti pienempi kuin 
optimi.

• (iv) "Smallest Yield", jossa koko fuusion osuus on kytketty pois päältä. Tällöin 
ainoastaan fissio osuus räjähtää. Tällaisten aseiden teho on muutamia kilotonneja tai 
muutamia kymmeniä kilotonneja.

• Näitä Yieldejä ei käytännössä ole koskaan julkaistu, koska ne kertovat 
ydinaseiden sisäisestä rakenteesta hyvin paljon ja viholliselle ei haluta 
antaa tietoja.



”Super” mahdollistaa aseen tehotyypin  
muokkaamisen.. 
• Ydinasesuunnittelijoiden seuraava ongelma on ollut lisätä, vähentää 

ja muokata ydinräjähdyksen luomaa alku- ja jälkisäteilyä.

• Fissio- ja fuusioräjähdyksessä syntyy aina neutroneita. Kun neutroni 
osuu sopivaan materiaaliin, muuttuu se toiseksi radioaktiiviseksi 
isotoopiksi. 

• Alunperin ydinaseiden eri osiin lisättiin erilaisia materiaaleja 
testaustarkoituksessa. Räjähdyksen jälkeen otettiin sitten näytteitä 
niin ilmasta kuin maasta.  Ydinkokeissa on käytetty "markkereina" 
ainakin kultaa, rikkiä, jodia, arseenia, talliumia ja zirkonia. Näitä 
voidaan tutkia myöhemmin massaspektrometrian keinoin.



”Super” mahdollistaa aseen tehotyypin  
muokkaamisen.. 
• Sopivilla "markkereilla" voitaan periaatteessa saada aikaan hyvinkin 

erilaisia vaikutuksia.

• Periaatteessa "Doomsday Device" on mahdollinen, jos aseessa olisi 
materiaalia, joka muuttuisi paljon gammasäteilyä emittoivaksi isotoopiksi, 
jolla olisi pitkä puoliintumisaika. Sopivia kandidaatteja on ainakin kulta, 
tallium, sinkki, koboltti ja natrium. 
• Periaatteessa radiologinen ase toimii juuri näin (mutta säteilytin valmistetaan 

reaktorissa).

• Asevoimilla ei tiedetä olevan käytössä jälkisäteilyä vahvistavia ydinaseita.
• Helpompaa olisi räjäyttää ydinase ison jäteuraanimäärän kanssa (esimerkiksi 

laivalastillinen) tai sitten maanpinnalla jälkisäteilyn maksimoimiseksi.



”Super” mahdollistaa aseen tehotyypin  
muokkaamisen.. 
• Ensimmäiset säteilyyn liittyvät asetekniset ratkaisut liittyivät lähinnä säteilyn 

määrän vähentämiseen.

• 1950-luvun tekniikalla "puhdas" ase vaati käytännössä tähän asti rakennettujen 
"likaisten" aseiden suunnittelun uusiksi: 
• (i) Ensiksi luonnonuraaninen kuori vaihdettiin ei-ydinmateriaaliksi. Sopivia aineita on ainakin 

lyijy ja vismutti ja samalla kuoren paksuus kasvoi ja teho laski. Esimerkiksi NLn ensimmäinen 
ydinkoe (1955) tuotti 1.5MT vaikka sen suunniteltu teho oli ollut 3MT, koska kuori vaihdettiin 
lyijyksi. Myös Britit olivat Green Granite Small ydinkokeessa (1957) saavuttaneet vain 300kt 
lyijy-vismuttikuorella vaikka aseen tehon oli arvioitu olevan useita megatonneja. 

• (ii) Fissio-osan räjähdystehon täytyi myös olla suurempi, jotta fuusiopolttoaineen palaminen 
voitiin varmistaa. Muuten teho jäi pieneksi. 

• (iii) Kanisteriin tarvittiin enemmän li6D fuusiopolttoainetta, jotta heikompi teho saatiin 
korvattua.

• Käytännössä tuolloin hyvin suunnitellun puhtaan aseen paino oli 10% suurempi ja 
räjähdysteho 70% yhtä kapeasta likaisesta aseesta.



”Super” mahdollistaa aseen tehotyypin  
muokkaamisen.. 
• Nykytekniikalla puhtaan aseen tekniikka on paljon kehittyneempi.

• Ydinmateriaalina on käytetty HEU-235ttä ja nykyään myös U-233, 
jotta pitkäaikaisen jälkisäteilyn teho saadaan minimoitua. 

• Nykyisin puhtaan aseen kuori rakennetaan volframista. Tekniikkaa 
testattiin Hardtack Sycamore ydinkokeessa (1958).

• NL oli kärjessä puhtaiden aseiden kehityksessä ja on tietoja, että siellä 
on ollut 120kt ase, jonka tehosta vain 1.5kt tulee fissiosta!



”Super” mahdollistaa aseen tehotyypin  
muokkaamisen.. 
• Seuraava tutkittava ala 1960-luvulla oli avaruudessa ja ylemmässä ilmakehässä 

ydinräjähdyksellä luotu elektromagneettinen pulssi (EMP).

• Ydinaseilla aikaansaatava EMP perustuu gammasäteilyyn, joka osuu ilmakehän 
ylimpiin kerroksiin, jolloin siellä oleva materiaali kuumenee ja ionisoituu. Tämä 
aiheuttaa sähkövirtaa, jolla on vuorovaikutus maan magneettikentän (ja 
sähkölaitteiden) kanssa. EMPn tehoksi myönnetään 50kv/m mutta USAn
tiedustelun mukaan Venäjällä on 200kv/m kyky (2005). Amerikkalaiset ovat tuskin 
tätä heikompia.

• Tyypillinen EMP ase perustuu siksi ylemmässä ilmakehässä tapahtuvaan 
räjähdykseen, jonka gammasäteily on mahdollisimman suuri. Tämä saadaan 
aikaan lisäämällä "Super" kuoreen rhodiumkerros. Isompi teho takaa suuremman 
säteilytehon. 

• EMPn kantama on myös suurempi mitä korkeammalla ase räjäytetään, joten 
räjäytys ilmakehän yläpuolella avaruudessa takaa parhaan kantaman ilmakehässä.
• Kantaman koko voi olla mantereen kokoinen.



”Super” mahdollistaa aseen tehotyypin  
muokkaamisen.. 
• EMP pulssi voi vaikuttaa myös avaruudessa. Avaruudessa on oleellisesti 

vähemmän atomeita, joten ionisointi tulee ydinaseen omasta 
materiaalista (käytännössä ohjuksen taistelukärki). 

• Amerikkalaiset ovat 1960-luvun alussa ideoineet käyttävänsä metallisilppua 
luomaan pilven materiaalia, joka ionisoitaisiin. Pilveen osunut vihollinen 
kohtaisi valtavan EMP-pulssin. Pilven lataaminen tapahtuisi 
ydinräjähdyksellä. Ydinräjähdyksen pitäisi tuottaa paljon gammasäteilyä ja 
mieluiten epäsymmetrisesti, jotta kukin folio olisi mahdollisimman 
erilaisesti varautunut. Tästä tulee vielä se bonus että se sekoittaa tutkan 
signaalin.

• Rhodium maksimoisi gammasäteilyn. Asymmetrisyys voitaisiin saavuttaa 
käyttämällä kuorta, jossa olisi useita eripaksuisia U238sta tehtyä kerroksia?



”Super” mahdollistaa aseen tehotyypin  
muokkaamisen.. 
• Voimakas säteily on hyvin vahva ase ydinaseita vastaan ja näitä asioita on 

tutkittu 1960-luvun lopulta 1970-luvulle.
• Ydinaseet ovat hyvin arkoja lämpöä aiheuttaville neutroni-, gamma- ja 

röntgensäteille. Neutronisäteet aiheuttavat fissioaseessa "fizzling" efektiä 
vastaavan tilanteen ja ase ei enää toimi. Röntgen- ja gammasäteily 
puolestaan kuumentavat ydinohjuksen taistelukärkeä avaruudessa, jolloin 
sen lämpökilpi voi haurastua (hyvä) tai murtua (parempi). Hiusmurtuma voi 
tuhota kärjen tai EMP pulssi vaikuttaa kärkeen.

• Käytännössä tämä vaatii ydinaseen, joka maksimoi säteilyn. Ensiksi fission 
määrä maksimoidaan suhteessa fuusioon, jotta röntgensäteitä syntyisi 
enemmän. Fissiossa tarvitaan siis suuri teho. Seuraavaksi kuoressa on 
toriumia ja kultaa, jotta fuusion palaessa syntyisi mahdollisimman paljon 
gammasäteilyä aiheuttavia isotooppeja. 



”Super” mahdollistaa aseen tehotyypin  
muokkaamisen.. 
• Säteilyn maksimoiva ydinaseen nimike on "Enhanced Radiation Weapon" 

(ERW)

• ERW:n tarkkoja tietoja ei ole tiedossa mutta lehtitiedoista arvaamalla 
taistelukentän ydinase olisi 1970-luvulla kehitetty nimellisesti 1kt:n 
neutronipommi, jonka räjähdysteho vastaa 0.5kt asetta ja säteilyteho 
vastaa 10kt asetta (säteilyteho on x20).

• Vastaavasti normaalilla fuusiotekniikalla tai Gun-Assemblyllä (paljon 
ylimääräistä ydinmateriaalia) toteutettu taistelukentän ydinase vastaisi x4 
eli 1kt:n atomitykin ammus, jonka räjähdysteho vastaa 0.5kt asetta ja 
säteilyteho vastaa 2kt asetta (säteilyteho on x4). Ilmeisesti ensimmäiset 
primitiiviset fissioon perustuvat "melkein neutroniase" atomitykin 
ammukset ovat olleet yhtä tehokkaita?



”Super” mahdollistaa aseen tehotyypin  
muokkaamisen.. 
• 1970-luvulta lähtien on tutkittu ydinräjäytyksellä toteutettavaa 

suunnattua räjähdysvaikutusta.

• Periaatteena on käyttää ydinräjähdyksessä syntyvää energiaa ja 
muuttaa se joko plasmasuihkuksi tai röntgensädelaserin suihkuksi. 
1980-luvulla tehdyssä arvioinnissa todettiin että koko idea on hyvä 
mutta teoriassa on vielä monia aukkoja fysiikan kannalta.

• Kuuluisin näistä yrityksistä amerikkalainen Project Excalibur (1980-
luvulla), joka epäonnistui testeissä.



”Superin” tulevaisuus…

• 2000-luvulla on puhuttu "4th Generation Nuclear Weapons" 
konseptista.

• Periaatteessa "Super" tarvitsee fissiota ainoastaan käynnistämään 
fuusio, joten fission korvaaminen muilla keinoin mahdollistaisi erittäin 
skaalattavan ja puhtaan ydinaseen. 

• Menetelmä on toimiva, sillä ydinasetutkimuksessa käytetyt ICF 
(Inertial Confinement Fusion) laitokset perustuvat tähän.



”Superin” tulevaisuus…

• "4th Generation Nuclear Weapons" konseptissa fissio voidaan korvata 
kolmella menetelmällä:
• (i) Erittäin voimakas laser. Periaatteessa erittäin voimakas lasersäde vuo oikeat 

olosuhteet ja erittäin lyhytaikainen virtapiikki sytyttäisi tritiumin ja 
deuteriumin. Tekniikka toimii ICF:ssä mutta skaalattavuus on vaikeaa.

• (ii) Nuclear isomers ovat pitkäaikaisia isotooppeja. Näistä ainakin hafniumia
on kokeiltu ydinräjähdyksen sytyttämisessä (huonoin tuloksin).

• (iii) Antimatter perustuu materian ja antimaterian annihilaatioon. 
Antimateriaa kyetään tuottamaan (todistettu CERNissä) mutta varastointi ja 
skaalattavuus ovat tuntemattomia.



”Superin” tulevaisuus…

• Antimateria voi olla ydinaseet korvaava seuraava 
joukkotuhoaseteknologia.

• Antimaterian tuotanto on erittäin kallista ("big science"), skaalausta ja 
varastointia ei kukaan tiedä/osaa kunnolla. 

• Loppupäätelmä ydinasetekniikasta on, että vaikka teoriapuolella on 
ollut kiinnostavia ajatuksia niin fysiikka ja insinööritaito ei vielä riitä. 
Nykyisillä konsepteilla mennään siis vielä kymmeniä vuosia... 

• Lupaan tehdä uudet slidet kun tästä tulee lisää tietoa… ☺



Ydinasedoktriinin ensiaskeleet



Ydinasedoktriinin ensiaskeleet

• Joka tapauksessa ensimmäisen ydinaseen koeräjäytyksen jälkeen peli 
muuttuu oleellisesti, koska ydinaseen olemassaolo tiedetään nyt 
kansainvälisesti.

• Valtio on siis virallisesti ydinasekerhon jäsen. Tässä vaiheessa täytyy 
tehdä poliittinen päätös miten jatketaan…. 



Ydinasedoktriini voisi olla "General Good
Thing!"
• Periaatteessa helpoin vaihtoehto on olla tekemättä yhtään mitään. 

• Ulkomaiden huomio kansaan ja sen saavutuksiin on merkittävä ja 
kansalaiset ovat varmasti innostuneita tai ainakin hyvästi vaikuttuneet 
asiasta. Valtio voi nyt ylläpitää potentiaalia ja pitää kaikki optiot auki 
nauttien saavuttamastaan maineesta tai pahamaineisuudesta.

• Itseasiassa moni ydinasevaltio on toiminut näin. USA ei hankkinut 
kuin muutaman ydinaseen sodan jälkeen, samoin Ranskan 
alkuperäinen ydinaseprojekti keskittyi pelkkään potentiaalin 
osoittamiseen. Intia taas jätti ydinaseiden kehittämisen sikseen 
tehtyään yhden ydinkokeen, koska sille ei nähty välttämätöntä 
sotilaallista tarvetta.



Ydinasedoktriini voisi olla "General Good
Thing!"
• Tyypillisesti projekti pysyy tutkimus- ja kehitysprojektina ja asevoimilla ei 

ole ydinaseita.

• Kaikki aseet ja tarvikkeet ovat laboratorioissa, joista osa voidaan jopa 
sulkea. Riippuen valtiosta tutkimus voi siirtyä osaksi siviilipuolelle (USA teki 
näin 1945). Tässä vaiheessa ydinaseita on varastossa 1-5 asetta ja 
todennäköisesti valtiolla on kyky rakentaa lisää 1-2 kpl vuodessa.

• Ydinasetekniikka on kokeellista ja matalan teknologian karkeita 
koekappaleita. Ase painaa useita tonneja ja on teholtaan ehkä (10-20kt).

• Ydinasejärjestelmiä ei ole käytössä. Itse ase toimitetaan joko raskaalla 
pommikoneella, kuljetuskoneella ja/tai laivalla perille.



Ydinasedoktriini voisi olla "General Good
Thing!"
• Ydinasejoukkojen toiminta:

• Ydinaseita on valmiina 1-5 asetta ja valtiolla on todennäköisesti kyky rakentaa 
lisää 1-2 vuodessa. Käytännössä ydinasekompleksi on nykyinen 
tutkimusohjelma, jota jatketaan edelleen.

• Strategista komento- ja johtamisjärjestelmää ei ole. Valtakunnan 
poliittiset johtajat miettivät kaikki ydinaseita koskevat asiat 
rauhanaikana ja määräävät aseiden käytön sodassa case by case 
neuvottelujen kautta.

• Yllätyshyökkäyksen toteuttamiseen ja torjuntaan ei ole valmiuksia. 
Sotilailla ole suunnittelua eikä valmiita suunnitelmia.



Sodan tullessa valtio voi käyttää ydinaseita 
poliittisen johdon päätöksien mukaan.
• "AD-A148 776": Proliferation of Small Nuclear Forces, 1983 esittää mahdollisia 

ydinasekohteita, joita aloitteleva ydinasemahti voisi käyttää seuraavasti:

• (i) Ydinisku vihollisen pääkaupunkiin voi lamauttaa koko valtion. Tämä on täysin 
vihollisen ollessa pieni maa, jolloin pääkaupunki on usein kaiken valtakunnan 
voiman lähde. Useamman kaupungin maassa muutama ydinase riittäisi vallan 
hyvin. Tekniikka ei kuitenkaan toimi suurempia valtioita vastaan.

• (ii) Ydiniskut voidaan kohdistaa myös talouselämälle elintärkeisiin kohteisiin. 
Ydinaseiden käytössä hyötysuhde konventionaalisen tulivoiman ja ydinaseen 
välillä on otettava huomioon. Satamat on helppo hävittää ydinasein mutta 
kommunikaatiokeskus voidaan tuhota konventionaalisin asein helposti. 
Jättipadon tuhoamisesta saadaan helposti bonusefektinä tulva. Ydinasetta ei 
välttämättä edes tarvitse käyttää. Sen käytöllä uhkaus voi saada aikaan halutun 
toiminnan.



Sodan tullessa valtio voi käyttää ydinaseita 
poliittisen johdon päätöksien mukaan.
• (iii) Ydinisku voidaan kohdistaa suoraan konventionaalisiin joukkoihin. 

Isku voi tuhota elintärkeän (ja lentokoneita täynnä olevan) 
lentokentän tai sotilastukikohdan. Pienen maan ilmavoimien 
tuhoutuminen kerralla voi muuttaa asevoimien tasapainon kokonaan.

• (iv) Ydinaseilla uhkaus tai isku kansainvälisen kaupan kannalta 
tärkeään infrastruktuuriin (esimerkiksi Suezin kanava) aiheuttaa 
massiivisia taloudellisia seurauksia.

• (v) Ydinasetta voi käyttää myös kriisin kärjistämiseksi. Supervaltojen 
kiinnostus kriisiin nousee takuulla kun heidän liittolaisensa tai 
vihollisen liittolainen käyttää ydinasetta. Sillä pääsee heti isojen 
poikien pöytään.



Ydinasevaltiot ovat kuitenkin aina hankkineet 
ydinaseita lisää jossain vaiheessa.
• Ensiksi poliitikot miettivät ja tekevät päätöksiä koskien maan 

strategista tilannetta ja tulevaisuutta tullen siihen johtopäätökseen 
että ydinaseita tarvitaan lisää ja niiden käyttöön on varauduttava. 

• Tämä vaatii pysyvän organisaation, joka suunnittelee, rakentaa ja 
ylläpitää ydinaseita sekä teollisuuden, joka tuottaa ydinaseiden 
tarvitsemaa ydinmateriaalia luotettavasta lähteestä.

• Sellaista satsausta ei voi pitää salassa, joten muut valtiot tietävät että 
ydinasevaltio on aloittanut ydinasekompleksin.



Ydinasedoktriini

• Ydinaseiden mahdolliseen käyttöön liittyy aina jonkinlainen 
konsepti, jonka mukaan halutaan edetä.

• Tässä vaiheessa täytyy tehdä päätös mikä on tärkeintä ydinasemahdin 
rakentamisessa:

• (i) Ne ovat sotilaallinen keino pysäyttää vihollisen ylivoimaiset 
konventionaaliset joukot taistelukentällä. 

• (ii) Ne ovat strategisina aseina keino iskeä vihollisen kotialueelle. 

• (iii) Pidetään kaikki optiot auki eli kehitetään kykyä laajalla rintamalla. 
Tämä on erittäin kallista ja siihen on varaa vain hyvin rikkailla mailla.



Tactical Use of Nuclear Weapons

• Ydinaseita voidaan käyttää konventionaalisen taistelun tukena ja 
eräänlaisena supertykistönä. 

• Niillä voidaan tuhota suuria joukkokeskittymiä ja/tai muita sotilaallisia 
kohteita hyvin halvalla. Ne ovat vaihtoehto nykyarmeijoiden täsmäaseille 
huokeutensa vuoksi. Puolustaja voi myös käyttää niitä esimerkiksi 
sulkemaan reittejä ja kapeikkoja kanavoiden vihollisen liikettä. 
• Ruotsin ydinaseprojekti perustui juuri tähän ajatusmalliin. Israelin uskotaan myös 

toimineen näin.

• Ydinaseiden massakäyttö voi myös tuhota vihollisen hyökkäysjoukot 
kokonaan. Tämä on hyvin houkuttelevaa, koska tällöin omien 
konventionaalisten asevoimien koko voi jäädä pieneksi. Taktiset ydinaseet 
ovat siis helppo tapa säästää rahaa. Tämä on järkevä ajatusrakenne, jos 
resurssit ovat tiukalla kuten Britanniassa 1950- ja 1960-luvuilla.



Tactical Use of Nuclear Weapons

• Ydinasevaltioista Ruotsi on hyvä esimerkki taistelukentän tarpeisiin 
perustuvasta ydinasedoktriinista.

• Ruotsin ydinasedoktriini ja käyttöperiaatteet oli määritetty hyvin 
epäselväksi, jolloin päättäjillä olisi ollut maksimitoimintavapaus.

• Toisaalta sotilassuunnittelu perustui taistelukentän tarpeisiin.
• Ruotsin uhkakuva oli NLn suurhyökkäys Etelä-Ruotsiin Tanskan valloituksen 

jälkeen. Hyökkäys toteutettaisiin suurmaihinnousuna Itämeren yli.

• NL pysäyttäminen ei onnistuisi Götlannissa eikä rannikolla olemassa olevin 
(eikä tulevaisuudessakaan saatavissa olevin) voimin.

• Sotilaallisia liittolaisia ei todennäköisesti olisi vaan Ruotsi olisi omillaan.



Tactical Use of Nuclear Weapons

• Ruotsi hankkisi ydinaseita maihinnousun torjuntaan mieluiten 
lähtösatamissa. 

• Ruotsi oletti että NL ei hyökkäisi, jos se tietäisi Ruotsilla olevan 10 
ydinasetta, joilla voitaisiin iskeä näihin lähtösatamiin ja tuhota 
maihinnousujoukot ja korvaamattomat kuljetusalukset ennen invaasiota.
• NL todennäköisesti hajauttaisi maihinnousulaivastonsa, joten maaleja olisi

enemmän. Ruotsi tarvitsisi siksi 50 ydinasetta maihinnousulaivaston tuhoamiseen.

• Mikäli Ruotsilla olisi 50-100 ydinasetta, olisi NLn otettava se huomioon jo 
invaasion suunnittelussa, sillä Ruotsi voisi iskeä satamien lisäksi myös 
Baltiassa oleviin joukkokeskityksiin.

• Näin ollen suunnittelu-upseerit tulivat johtopäätökseen, että pelaamalla 
varan päälle ja hankkimalla 75-200 ydinasetta, Ruotsi olisi turvassa.



Ydinasedoktriini

• Käytännössä ydinasevaltiot ovat aloittaneet ajattelemalla 
ydinaseiden olevan strategisia aseita.

• Esimerkiksi sekä Pakistan että Intia ovat aluksi hankkineet ydinaseita 
riittävästi ydinpelotteeksi eli strategisiin tehtäviin. Tämän jälkeen 
doktriinia on muutettu ja taistelujoukoille on alettu jakaa ydinaseita. 

• Taistelukentän ydinaseista aletaan siis miettimään vasta kun 
ydinaseita on riittävästi (ehkäpä yli 100 kappaletta?).



”Deterrence by Uncertainty”

• Ensimmäinen ydinasevaltion doktriini voisi olla "Deterrence by
Uncertainty"

• Käytännössä tämä perustuu tosiasiaan, että ydinaseen käyttö on poliittinen 
päätös, joten kukaan ulkopuolinen ei voi varmasti sanoa miten 
ydinaseistettu maa toimii. Vihollinen miettii kahdesti ennen se lähtee 
sotimaan maan kanssa jolla tiedetään olevan ydinaseita. 

• Tällainen ydinasepelote vaatii kaksi parannusta edelliseen doktriiniin 
verrattuna:
• (i) Tarvitaan ydinsotasuunnitteluesikunta, joka muodostuu ulkoministeriön 

spesialisteista (tietävät vihollisen ja miten se poliittisesti toimii) ja pääesikunnan 
suunnittelupseereita (tietävät miten ydinaseet ja ydinasejärjestelmät teknisesti 
toimivat).

• (ii) Ydinasejoukot tarvitsevat ydinasejärjestelmän, jolla voidaan iskeä vihollisen 
alueelle. Kostoiskukyky puuttuu yhä tai on todella heikko.



”Deterrence by Uncertainty”

• Tällaisen ydinasedoktriinin perustana on halu estää sota pelotteella.

• Tämä on pienelle valtiolle tehokas tapa estää laajemman ydinaseettoman 
valtion hyökkäys. Se on myös tehokas pelote toista pientä ydinasevaltiota 
vastaan. 

• Suurta ydinasevaltiota vastaan "Deterrence by Uncertainty" ei loogisesti 
toimi, koska suurvalta voi tehdä oman ensi-iskun, joka tuhoaa pienen 
valtion ydinaseet. Toisaalta suuri ydinasevaltio ei välttämättä halua ottaa 
riskiä että sen ensi-isku jotenkin epäonnistuisi, joten deterrenssi voi 
toimia…

• Tämä on hyvä valinta ensimmäiseksi doktriiniksi pienelle ydinasevaltiolle, 
jolla ei ole ystäviä ja jota uhkaa suurvalta. Pohjois-Korean nykyinen 
doktriini on ilmeisesti nimenomaan "Deterrence by Uncertainty"?



”Proportional Deterrence”

• Luotettava ydinasepelote suurvaltaa vastaan vaatii lisää ydinaseita.

• Pieni määrä ydinaseita ei riitä vaan valtion on muututtava keskikokoiseksi 
ydinasemahdiksi. Esimerkiksi Kiina, Britannia ja Ranska omaavat kaikki useita 
satoja ydinaseita. Tällöin he voivat toimia kuin suuri ydinasevalta pientä 
ydinasevaltaa vastaan, sillä he voivat tehdä ensi-iskun tallaista valtiota vastaan.

• Suurin etu keskikokoisella ydinasemahdilla on kuitenkin kyky tehdä niin suurta 
vahinkoa suurvallalle, että sen on pakko ottaa tämä mahdollisuus huomioon 
omissa poliittisessa laskelmissaan. Ainakin periaatteessa suurvalta voi rakentaa 
puolustusjärjestelmän, joka estää tällaisen vahingon mutta helppoa ja luotettavaa 
se ei ole.

• Ranskalaiset nimittivät kylmän sodan aikana tätä doktriinia "arracher un bras" eli 
käden irti repimiseksi. Amerikkalaisille se on "Proportional Deterrence".



”Proportional Deterrence”

• Ydinasevaltion seuraava doktriini on siis "Proportional Deterrence".

• Tällainen ydinasepelote vaatii kaksi parannusta edelliseen doktriiniin 
verrattuna:

• (i) Ydinasekompleksin on oltava niin suuri että se tukee satojen 
ydinaseiden rakennusta ja ylläpitoa. Tämä ei ole halpaa, joten yksi 
vaihtoehto on rakentaa pienen ydinasemahdin voimilla ydinaseita 
hitaasti kasvattaen varastoa. Pakistan on toiminut näin.

• (ii) Ydinasejoukkojen koko kasvaa entisestään ja tyypillisesti erilaisten 
ydinasejärjestelmien monipuolisuus kasvaa. Taktisten ydinaseiden 
hankinta tulee mahdolliseksi ja ajankohtaiseksi. 



”Proportional Deterrence”

• Tällä doktriinilla on kuitenkin rajoituksensa suurvaltaa vastaan.

• Keskisuuren ydinasevallan toteuttaessa uhkauksensa suurvalta kärsii 
paljon mutta keskisuuri ydinasevalta tuhoutuu kostoiskussa. Tällöin 
ydinaseiden käyttökynnys on korkea kummallakin puolella. Keskisuuri 
ydinasevaltio ei siis todennäköisesti käytä ydinaseitaan 
kriisitilanteessa tai joutuessaan suurvallan provokaation uhriksi. Tämä 
on kuitenkin todennäköisin keskisuuren ydinasevaltion doktriini 
suurvaltaa vastaan.

• Ranskan, Britannian ja Kiinan ydinasedoktriinit ovat todennäköisesti 
tällaisia. 



Ydinasedoktriini

• Seuraavaksi voidaan miettiä useitakin vaihtoehtoja, jos resurssit vain 
riittävät.

• (i) Lähdetään ydinasekilpavarusteluun vihollisen kanssa hankkimalla 
ylivoimainen määrä ydinaseita joka tasolla, jotta niitä riittää kun sotaa 
käydään katkeraan tuhoon asti. Tämä on luonnollinen valinta jos vastassa 
on vihollinen, joka on keskisuuri tai suuri ydinasemahti. 

• (ii) Rakennetaan kyky tuhota vihollinen varmasti ydinaseilla. Tämä vaatii 
fissioaseiden lisäksi suuria määriä ydinfuusioon perustuvia aseita. Tämä on 
kallista.

• Näiden vaihtoehtojen seurauksena valtiosta tulee suuri ydinasemahti, jolla 
on kyky taistella kaikissa tilanteissa. Ydinaseiden määrä nousee tuhansiin ja 
sitten kymmeniin tuhansiin. USA ja NL ovat ainoat maat, jotka ovat 
valinneet tämän tien.



Ydinasedoktriini

• Vaihtoehtojakin on:

• (iii) Rakennetaan tehokas puolustusorganisaatio. Tämän tarkoitus on 
vähentää mahdollisen ydinsodan seurauksia. Tämä voi olla 
luonteeltaan sotilaallinen, kuten USAn ja NLn massiiviset 
ilmapuolustusorganisaatiot 1950-luvulla tai USAn nykyinen 
ohjuspuolustusjärjestelmä. 

• Se voi myös olla väestönsuojeluun perustuva, kuten Kiinan 
kallioluoliin perustuvat rakennusprojektit 1970-luvulta alkaen. 
• Tämä taktiikka sopii myös ei-ydinasevaltioille: Ruotsi, Sveitsi ja Suomi ovat 

myös panostaneet väestönsuojeluun.



Ydinasedoktriini

• (iv) Rakennetaan ydinasejoukkojen yleistä kykyä vastata eri haasteisiin 
hankkimalla monipuoliset ja tehokkaat ydinasejoukot ja miettimälle 
niille sopiva doktriini sekä strategisesti että taistelukentälle. Ranska 
toimii edelleen näin ja tällä hetkellä Intia ja Pakistan ovat hankkimassa 
tätä kykyä. Tällöin ne pysyvät keskikokoisina ydinasevaltoina mutta 
ydinasejärjestelmien teho paranee.



Summa summarum

• Nyt saa taputtaa…




