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CBRNE-TERRORISMI: TURHAA PELOTTELUA VAI 
VARTEENOTETTAVA RISKI?  
Juha Mäkelä 
 
 
Asymmetristen uhkien noustessa varteenotettaviksi turvallisuusriskeiksi 9/11 
terrori-iskujen jälkeen ovat turvallisuusviranomaiset maailmanlaajuisesti tiivis-
täneet yhteistyötään erityisesti ns. CBRNE ja kaksikäyttötuotteiden terrorikäy-
tön ennaltaehkäisemiseksi. CBRNE-lyhenne tulee englannin kielen sanoista 
chemical, biological, radiological/nuclear, explosives. Uhkassa ei sinänsä ole mi-
tään uutta - ihminen on läpi historian käyttänyt innovatiivisuuttaan yhä tu-
hoisampien sodankäyntikeinojen kehittämiseen. Yhteiskunnan ja kansalaisten 
suojelu asymmetrisilta uhkilta on noussut tärkeälle sijalle terroristien valitessa 
maalinsa yhä useammin ”pehmeistä” kohteista. Uuden terrorismin modus ope-
randi ovat iskut siviilikohteita vastaan. Näiden uhkien ennaltaehkäisy ja torjun-
ta edellyttää kaikkien viranomaisten yhteistoimintaa kansallisella ja kansainvä-
lisellä tasolla. Vaikka maailmanlaajuisesti esim. biologisten aseiden vastaisten 
rokotteiden kehittämisohjelmiin käytetään miljardeja dollareja, on aukotonta 
suojaa asymmetristä uhkaa vastaan mahdotonta luoda. Jokaista maahantuota-
vaa ruokakonttia tai laivakuljetusten hedelmä- ja vihanneslavaa ei voida tarkas-
taa.   
 
 
Johdanto 
 
CBRNE-uhka nousi uudelleen esiin 9/11 
terrori-iskujen jälkeen, kun iskujen väli-
neenä ensimmäistä kertaa käytettiin län-
simaiselle ajattelumallille epäkonventio-
naalista ja ennennäkemätöntä ”asetta” – 
Boeing-767 matkustajalentokonetta. Iskut 
saivat koko maailman turvallisuuspalvelut 
varpailleen odottamaan sitä, mitä terroris-
tit keksivät seuraavaksi. Pelon taustalla oli 
vuonna 1995 Aum Shinrikyo-lahkon To-
kion metron sariini-isku, joka surmasi 12 
ihmistä ja sai aikaan yli 5500 ihmisen ha-
keutumisen sairaalahoitoon. Tokion iskun 
kaltaisen, mutta laajamittaisemman 
CBRNE-aseiden käytön pelättiin saavan 
aikaan apokalyptistä tuhoa Yhdysvallois-
sa.  
 
CBRNE-lyhenne on käsitteenä vakiintunut 
ammattiterminologian käyttöön myös 

Suomessa. Tässä artikkelissa pyritään his-
toriallisen tarkastelun kautta luomaan luki-
jalle käsitys siitä, mitä CBRNE-uhkalla 
tarkoitetaan ja käsittelemään uhkan torjun-
taa viranomaisyhteistyön näkökulmasta. 
Artikkelin tavoitteena on antaa oikeassa 
mittasuhteessa oleva käsitys ilmiöstä. Ter-
rorismia käsittelevissä kansainvälisissä 
artikkeleissa CBRNE-uhkan todennäköi-
syyttä usein virheellisesti liioitellaan. 
 
Historiallinen tausta – biologiset aseet 
 
Biologiset aseet ovat CBRNE-aseista van-
hin keksintö. 2000 vuotta eaa. assyrialaiset 
myrkyttivät vihollisten kaivoja sienillä 
joka saivat vastustajat näkemään har-
hanäkyjä. Kreikan sotajoukot levittivät 
400-luvulla eKr. tauteja saastuttamalla 
vesilähteitä eläinten raadoilla. Skyyttien 
jousimiesten tiedetään käyttäneen nuolia, 
joiden kärjet oli tahrittu ihmisten erittei-
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siin ja eläinten raatoihin. Ruttoepidemian 
alkuvaiheessa 1340-luvulla Krimin nie-
mimaalla Kaffan kaupungin piirittäjät lin-
kosivat ruttoon sairastuneiden ruumiita 
muurien yli kaupunkiin tartuttaakseen 
taudin sen puolustajiin. Löytöretkien aika-
na taas espanjalaiset konkistadorit aiheut-
tivat tietämättään intiaanien joukkokuole-
mia tartuttamalla näihin vanhan maailman 
tartuntatauteja, joihin intiaaneilla ei ollut 
vastustuskykyä.1
 
Ensimmäisen maailmansodan aikana sak-
salaiset tartuttivat räkätautia Romanian 
ratsuväen hevosiin ja samoin Yhdysval-
loissa pernaruttoa karjaan, joka oli tarkoi-
tettu laivattavaksi Eurooppaan liittoutu-
neiden joukkojen ravinnoksi. Japanissa 
kokeiltiin bioaseen kehittämistä vuosina 
1935–1945 monilla eri bakteereilla, mm. 
pernaruton, bakteeriaivokalvontulehduk-
sen, punataudin, koleran ja ruton aiheutta-
jilla. Kokeita tehtiin koe-eläimillä ja sota-
vangeilla, ja Japani tunnusti vasta v. 2002 
käyttäneensä biologisia aseita Kiinaa vas-
taan 1930-luvulla käydyssä sodassa. Eng-
lannissa perustettiin vuonna 1940 salainen 
laboratorio Portonin nummelle tutkimaan 
bioaseen mahdollisuuksia. Tutkimusta 
perusteltiin lähinnä puolustusnäkökohdil-
la. Koekenttänä toiminut Gruinardin saari 
Skotlannin rannikolla oli lähes 50 vuotta 
maihinnousukiellossa siellä suoritettujen 
pernaruttopommin koeräjäytyksien ai-
kaansaaman tartunnanvaaran vuoksi. 
Vuonna 1990 maihinnousukielto poistet-
tiin mittavien puhdistustoimien jälkeen.2 
Myös Yhdysvalloissa kehitettiin biologisia 
aseita ja niitä kokeiltiin ihmisiin, mutta 

                                                 
                                                1 Arno Forsius, biologinen sodankäynti, esitelmä 

8.12.2001, http://www.saunalahti.fi/arnoldus/ 
biolsota.html [viitattu 24.4.2007]. 
2 Gruinardin saaren (pinta-ala 2 km2 ) laajassa 
puhdistusoperaatiossa maan pintakerros jouduttiin 
kuorimaan pois ja koko saari puhdistettiin 280 
tonnilla formaldehydiä. 

kokeilut lopetettiin vuonna 1969 presi-
dentti Nixonin määräyksestä. Neuvostolii-
ton bioaseohjelman suurin takaisku sattui 
v. 1979 kun Sverdlovskin tutkimusinsti-
tuutista levisi pernaruttoepidemia paikalli-
seen väestöön tappaen 64 ihmistä.3
 
Kemialliset aseet  
 
Nykyaikaisen kemiallisen sodankäynnin 
voidaan katsoa alkaneen ensimmäisestä 
maailmansodasta, jossa taistelukaasujen 
käyttö oli laajamittaista. Alussa kaasua 
vapautettiin lieriöistä, jotka avattiin 
hyökkäyshetkellä. Tämä menetelmä oli 
epävarma; tuuli saattoi kuljettaa kaasun 
kääntyessään takaisin omien joukkojen 
päälle. Ensimmäinen suuri kaasu-
hyökkäys oli kloorikaasun vapauttaminen 
ranskalaisia vastaan Ypresissä 24.4.1915. 
Hyökkäyksen seurauksena kuoli 5000 
sotilasta, koska ympärysvallat eivät olleet 
varautuneet kaasun käyttöön. Sinappi-
kaasu otettiin käyttöön Ypresin 
kolmannessa taistelussa, jossa kaasulla oli 
tarkoituksena vain häiritä, ei tappaa. 
Sinappikaasu sokeutti ja tukahdutti sekä 
poltti ihoa, ja ilmaa raskaampana se 
saattoi pysyä maastossa päiväkausia. 
Vuonna 1918 joka neljäs ammuttu 
kranaatti oli kaasukranaatti. Kaasua 
vastaan oli kuitenkin kehitetty suojaksi 
kaasunaamari.  
 
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen ke-
hitettiin mm. fosgeeni, sinappikaasu, klo-
roprikriini ja syanidikaasu. Ensimmäinen 
hermokaasu, tabuuni, kehitettiin vuonna 
1936, sariini 1938 ja somaani 1944. 
Vuonna 1952 Iso-Britannia kehitti Porto-

 
3 John Hart, “The Soviet Biological Weapons 
Program”,edited by Mark Wheelis, Lajos Rózsa 
and Malcom Dando, Deadly Cultures – Biological 
Weapons since 1945, Harvard University press, 
England, 2006, ss. 145, 146. 
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nin laboratorioissa VX-kaasun, joka on 
yhä maailman tehokkain hermokaasu. 
Tappava annos VX-kaasua on 10 mg/m3 
tai 0.3 mg suun kautta saatuna. Myös lähi-
historiasta löytyy esimerkkejä kemiallisen 
aseiden käytöstä. Vuonna 1988 kenraali 
Ali Hassan al-Majidi johti Saddamin käs-
kystä syanidikaasuhyökkäyksen Irakin 
kurdeja vastaan Halabjan kylässä. Iskussa 
kuoli ainakin 5000 ihmistä.4
 
Säteilylähteet, ydinmateriaali ja 
kaksikäyttötuotteet  
 
9/11 tapahtumien seurauksena biologisten 
ja kemiallisten aseiden rinnalle nousi esiin 
myös riski säteilyvaarallisten aineiden ja 
ydinmateriaalin käytöstä terrori-iskuissa. 
RNE-kontekstissa (radiological, nuclear, 
explosives) ei käsitellä niinkään ydinase-
valtojen tai ydinaseita havittelevien ”rois-
tovaltioiden” ydinaseuhkaa, vaan keskity-
tään torjumaan säteilylähteiden ja ydinma-
teriaalin sekä terrorikäyttöön soveltuvien 
kaksikäyttötuotteiden joutumista vääriin 
käsiin.  
 
Yksi proliferaatio-ongelman huolenaiheis-
ta Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen 
olivat spetsnaz-erikoisjoukoille aikanaan 
tarkoitetut kannettavat ydinmiinat (salk-
kupommit). Pienikokoisia ydinmiinoja 
valmistettiin sekä Yhdysvalloissa että 
Neuvostoliitossa. Venäläisen tiedemiehen 
Alexei Jablokovin mukaan NL:n asevaras-
toissa tällaisia aseita oli varastoituina 700 
kappaletta. Vuonna 1997 kenraali Alexan-
der Lebed ilmoitti, että noin 100 kappalet-
ta salkkuydinaseita olisi kadonnut NL:n 
varastoista.5 Väitteelle ei myöhemmin ole 

                                                 

                                                

4 http://suomen kuvalehti.fi/sk-netti/lehdet/2006/ 
sk-442006-aiheet/yksinvaltiaan muotokuva  
[viitattu 25.4.2007]. 
5 Jan-Ivar Askelin, ”Väskbomber och sovjetiska 
avhoppare”, Tema terror och sårbarhet”, Framsyn, 
No 1-2002, s.26. 

saatu vahvistusta, mutta monen asiantunti-
jan arvion mukaan ydinmiinoja olisi jo 
käytetty, jos ne olisivat päätyneet terroris-
tijärjestöjen kuten al-Qaidan käsiin.6
 
Teknologiakehityksen myötä yhteiskun-
nan eri sektorien, kuten lääketieteen ja 
kemianteollisuuden raaka-aineina ja pro-
sesseissa käytetään radioaktiivisia alfa- 
beta- ja gammasäteileviä aineita7, joiden 
anastaminen ja käyttö ilkivaltaan tai terro-
ritarkoituksiin on vakavasti otettava riski. 
Kansainvälisen Atomienergiajärjestö 
IAEA:n tilastojen mukaan viimeisten 
kymmenen vuoden aikana 18 eri valtiota 
on ilmoittanut mm. plutonium- tai 
uraanivarkauksista.8
 
Kaksikäyttökemikaalien osalta esimerkki-
nä voidaan mainita kloori. Hiljattain on 
esim. Irakissa sattunut muutama tapaus, 
joissa itsemurhaiskuissa on yritetty käyttää 
klooritankin räjäytystä siinä täydellisesti 
kuitenkaan onnistumatta. Käytetty räjäh-
dysaine on räjähtäessään tuhonnut suuren 
osan myrkyllisestä kloorista.9
 
Lähin esimerkki kaksikäyttötuotteiden 
käytöstä löytyy Myyrmannin pommi-
iskusta 11. lokakuuta 2002. Tuolloin van-
taalaisen Petri Gerdtin internet-ohjeiden 
avulla valmistama pommi tappoi seitse-
män ihmistä tekijä mukaan lukien, ja ai-
heutti vammoja yli 80 ihmiselle. Keskus-

 
6 Stephen Schwartz, The Case for Suitcase Nukes, 
http://www.frontpagemag.com/articles/Printable. 
asp?ID=12953 [viitattu 26.4.2007]. 
7 Mm. isotoopit Cesium 137, koboltti-60, plutoni-
um-239, iridium-192, vety-3, strontium-90, jodi-
131, technetium-99m, amerikanium-241, radon-
22. 
8 IAEA’s Database on Illicit Trafficking of Nu-
clear and Other Radioactive Materials, http:// 
www.iaea.org/worldatom/Press/focus/Radsources/
Fact figures.html [viitattu 25.4.2007]. 
9 Helsingin Sanomat 7.4.2007, Kloorikaasu-isku 
poliisin tarkastuspisteeseen Irakissa. 
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rikospoliisin raportin mukaan pommin 
aineosat oli hankittu tavarataloista sekä 
apteekeista useilla eri ostoskerroilla pie-
nissä erissä, jotta epätavanomaisiin han-
kintoihin ei olisi kiinnitetty liikaa huomio-
ta.10 

 
Internet voikin toimia kaksikäyttötuottei-
den osalta terroristien ”käsikirjastona”. 
Alan sivustoilta saattaa löytää verkkokes-
kusteluaiheita vaikkapa typpilannoitteiden 
käytöstä kotitekoisten pommien rakenta-
miseen, tai jopa biologisten aseiden käyt-
tö- ja levittämisohjeita. Internetin valvo-
minen on viranomaistahoille äärimmäisen 
vaikeaa - yhden sivuston sulkeminen saa 
aikaan vain sen, että ohjeet siirtyvät uusil-
le palvelimille ja uusiin osoitteisiin. 
 
Kotikutoisten pommien vakavimmasta 
päästä voidaan pitää nk. ”likaista pom-
mia”. Likainen pommi on tavanomaisella 
räjähdysaineella räjäytettävä radioaktiivis-
ta ainetta sisältävä pommi, jossa räjäytyk-
sen tarkoituksena on saastuttaa ympäristö 
radioaktiivisella säteilyllä. Likaisen pom-
min uhkavaikutus perustuu pikemminkin 
välilliseen psykologiseen vaikutukseen 
kuin itse tuhovaikutukseen. Yhtään likais-
ta pommia ei ole vielä laukaistu, ja 9/11 
jälkeen radioaktiivisten aineiden saata-
vuutta on alettu valvoa entistä tarkemmin. 
Radioaktiivisen pommin rakentaminen ei 
sitä paitsi ole vaaratonta pommin tekijäl-
lekään.11

 
Kansainväliset kieltosopimukset 
 
Jo ennen ajanlaskumme alkua eri kulttuu-
reissa ja uskonnoissa oli vallalla moraali-
sia ja eettisiä käsityksiä kunniallisen sodan 

                                                 

                                                

10 2-3 kg:n pommi sisälsi noin 6000 teräshaulia, 
ammoniumnitraattia ja polttonesteitä. 
11 Wilhelm Unge, Lars Wigg, Lena Norlander, 
”Liten risk men om…”, Tema terror och sårbar-
het”, Framsyn, No 1-2002, s.23. 

käynnin sallituista keinoista. Rooman val-
lan ajoilta on peräisin periaate: armis bella 
non veneris geri – sota selvitetään asein, ei 
myrkyin. Ensimmäinen myrkytetyt luodit 
kieltävä kahdenvälinen sopimus solmittiin 
vuonna 1675 Ranskan ja Saksan (Pyhän 
Rooman keisarikunta) välille Strasbourgin 
sopimuksella. Aleksanteri II aloitteesta 15 
Euroopan valtiota saivat aikaan 1874 
Brysselin julkilausuman, jossa yritettiin 
luoda yhtenäistä koodeksia sodankäynnil-
le. Koodeksia ei koskaan ratifioitu, mutta 
se toimi suunnan näyttäjänä tuleville so-
pimuksille. Kaasuaseet kieltävä sopimus 
saatiin aikaan vuonna 1899 Haagin sopi-
muksella. 1925 Geneven sopimuksella 
kiellettiin kemiallisten ja bakteriologisten 
aseiden käyttö. 
 
Vuonna 1972 sopimusta laajennettiin si-
ten, että se kieltää kaiken biologisten asei-
den tuotannon, kuljetuksen, varastoinnin 
ja käytön lukuun ottamatta puolustustar-
koituksiin soveltuvaa tutkimustyötä pie-
nessä mittakaavassa, jotta vastakeinoja 
BC-aseille voidaan kehittää. Puolustuksel-
liset tutkimustarkoitukset säilyivät koko 
kylmän sodan ajan kunkin maan omassa 
tulkinnassa. Neuvostoliitolla arvioitiin 
kylmän sodan aikana olleen bioaseen ke-
hitysprojekteissa mukana jopa 60 000 ih-
mistä. Yhdysvaltain puolustusministeriön 
arvioiden mukaan Venäjällä oli vielä 
vuonna 2004 toiminnassa 40-50 bioasei-
siin keskittynyttä tutkimusinstituuttia.12

 
Kemialliset aseet kieltävä CWC-sopimus 
tuli voimaan vuonna 1997. Se kieltää ke-
miallisten aseiden kehittämisen, valmis-
tamisen, käytön ja luovuttamisen. Kemial-
lisia aseita hallussa pitävät osapuolet ovat 
sopimuksessa sitoutuneet niiden maail-
manlaajuiseen hävittämiseen vuoden 2012 
huhtikuun loppuun mennessä. Vuoden 

 
12 Hart, “The Soviet Biological Weapons Pro-
gram, ss. 132, 156. 
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1972 sopimukseen verrattuna CWC on 
tehokkaampi sillä se sisältää myös verifi-
kaatio-määräykset.13 Todentamismenette-
lyyn liittyen maailmalla on olemassa 18 
erillistä tutkimuslaboratoriota, yksi val-
vontaa suorittavista laboratorioista on 
suomalainen VERIFIN, joka perustettiin 
vuona 1994 Helsingin yliopiston alaiseksi 
erillislaitokseksi.14

 
Myös kaksikäyttötuotteita valvotaan kan-
sainvälisin sopimuksin ja vientivalvonnan 
keinoin. 9/11 terrori-iskujen jälkeen val-
vontaa on tehostettu ja esim. EU:n vienti-
valvontaluettelot kattavat kemian- ja lää-
keteollisuuden sekä ydinenergia-alan käyt-
töön sopivat tai valmistetut tuotteet. Val-
vonnan piiriin kuuluvat nykyään myös 
tietokoneohjelmistot, sekä erilaiset koulu-
tus ja rahoituspalvelut.15  
 
Viimeaikainen kehitys; massamaisesta 
käytöstä täsmäiskuihin 
 
”Kemikaali-Alin” sinappikaasuhyökkäyk-
sen tai Aum Shinrikyon sariini-iskun kal-
taisten laajempien terrori-iskujen uhkan 
arvioidaan vähentyneen. Kustannus-hyöty 
suhteestaan edulliset erityisesti BC-aseet 
ovat eräänlainen Pandoran lipas. Niiden 
tehokas ja laajamittainen levitys on varsin 
hankalaa ja voi lopulta kääntyä hallitse-
mattomasti käyttäjäänsä vastaan. 
CBRNE:n osalta ollaankin palaamassa 
Macchiavellin Ruhtinas-teoksen modus 
operandiin, jossa aineita käytetään täs-
mäiskuihin eliminoimaan poliittisia vas-
tustajia tai valtion johtoa. Esimerkkinä 
käyvät Viktor Juštšenkon dioksiinimyrky-
tys Ukrainan presidentin vaalien alla syys-

                                                 
                                                13 http://www.formin.fi/asevalvonta [viitattu 23.4. 

2007]. 
14 http://www.helsinki.verifin [viitattu 23.4.2007]. 
15 http://www.tulli.fi/fi/04_Julkaisut/02_Kasikir-
jat/Rajoitukset/kaksikayttotuotteet.pdf [viitattu 
16.5.2007]. 

kuussa 2004 sekä Alexander Litvinenkon 
poloniummyrkytys marraskuussa 2006. 
 
Presidentti Juštšenkon mukaan hänet myr-
kyttivät Ukrainan turvallisuuspalvelun 
edustajat, joiden kanssa hän oli syönyt 
lounasta. Myrkytyksen jäljet näkyvät 
Juštšenkon kasvoissa yhä. Litvinenkon 
polonium-210 myrkytys jäänee toistaisek-
si vaille lopullista selvyyttä. Näyttää kui-
tenkin siltä, että myrkytyksessä käytetty 
polonium oli peräisin venäläisestä ydin-
voimalasta.16

 
On olemassa myös esimerkkejä, joissa 
lamaannuttavia kaasuja on käytetty terro-
rismin torjuntaan. Tunnetuin tapaus lienee 
Moskovan Duprovka-teatterin panttivan-
kikriisi lokakuussa v. 2004. Siinä venäläi-
set erikoisjoukot käyttivät 3-metyyli-
fentanyyli17-nimistä tainnuttavaa kaasua 
tšetšeeni-kaappaajien lamauttamiseen en-
nen rynnäkön suorittamista. Itse rynnäkös-
sä erikoisjoukot ampuivat kaikki 36 jo 
lähes tajutonta kaappaajaa. Paljon keskus-
telua jälkeenpäin on herättänyt rynnäkössä 
käytetty fentanyyli-seos, joka oli joko tar-
koituksella tai vahingossa niin vahva, että 
se tappoi myös 162 siviiliä kaiken kaikki-
aan 700 panttivangista. Syy miksi pantti-
vankeja ei elvytetty fentanyylin vastavai-
kuttaja-aineella naloksiinilla, on jäänyt 
epäselväksi. Erikoisjoukot eivät ehkä ha-
lunneet ottaa riskiä fentanyylihyökkäyk-
sen paljastumisesta ennen aikojaan, va-
raamalla lähisairaaloista käyttöönsä riittä-
vän määrän fentanyyli-opioidin vastavai-
kuttajaa, joka olisi ensiapuna annettuna 

 
16 Alexander Litvinenko poisoning, http://en.wiki-
pedia.org/wiki/alexander_Litvinenko_poisoning 
[viitattu 26.4.2007]. 
17 Synteettinen heroiini. Perustuu länsimaisten 
lääketieteen asiantuntijoiden arvioon. 
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pelastanut suuren määrän sivullisia uhre-
ja.18

 
CBRNE-torjunnan dilemma 
 
Kaikkien mahdollisten uhkien torjuntaan 
ei voida koskaan varautua 100 %:sti. Va-
rautuminen on lisäksi resurssikysymys. 
Yhdysvalloissa mm. biopuolustukseen 
(BioShield-program) on vuonna 2007 bud-
jetoitu jopa 5,24 miljardia dollaria.19 Jul-
kisuuteen annettujen tietojen mukaan on 
vuoden 2001 pernaruttokirjeiden jäljiltä 
kaikki USA:n postin lajittelukeskukset 
varustettu B-aseiden uhkaa vastaan bio-
tunnistimilla. Varautumisen pitkäjäntei-
syydestä esimerkkinä ovat puolestaan ro-
kotteiden kehittämisohjelmat. Yhden ter-
rorikäyttöön soveltuvan mikrobin vastai-
sen rokotteen kehittäminen saattaa olla 10-
15 vuoden tutkimustyön tulos, ja nousta 
kustannuksiltaan miljardiluokkaan. Varau-
tuminen ja rokotteiden kehittäminen on 
myös kaksiteräinen miekka; mitä useam-
massa maailman laboratoriossa taudinai-
heuttajia säilytetään, ja mitä useampi tut-
kija osallistuu tutkimusprojekteihin, sitä 
suurempi on luonnollisesti riski onnetto-
muuksista, sekä siitä, että aineita voi jou-
tua myös vääriin - tai jopa terroristien kä-
siin. 
 
Euroopan mittakaavassa bioaseiden tun-
nistamiseen varautuminen sai vauhtia 
9/11-tapahtumien jälkeen. Eri puolille 
Eurooppaa on nopeassa tahdissa valmistu-
nut tai valmistumassa bioterrorismin ja -
sodankäynnin agenssien tunnistamiseen 
pystyviä korkeimman eli 4-tason laborato-

                                                 

                                                

18 Аргументы и факты, № 45 2002 г. «Бараева 
замочили на второй минте штурма». Moskovan 
teatterikaappaus; http://fi.wikipedia.org/wiki/ 
Moskovan_teatterikaappaus [viitattu 2.5.2007]. 
19Tiina Tarvainen, ”Puolustusta, bisnestä vai poli-
tiikkaa – Yhdysvaltain biopuolustuksen kritiikki”, 
Ulkopolitiikka 1/2007, s. 55. 

rioita20. Niitä tulee EU:n alueelle kaikki-
aan 15. Suomessa Kansanterveyslaitoksen 
ja Puolustusvoimien yhteishankkeena toi-
mii Biouhkien osaamiskeskus21, jonka 
yhteydessä toimii BSL-3 tason laborato-
rio. Keskus on mitoitettu vaarallisten epi-
demioiden kuten lintuinfluenssa-virusten 
tunnistamiseen, lisäksi sen tehtäviin kuu-
luu kansainvälisten yhteyksien ylläpito, 
joka biouhkien torjunnan kannalta on en-
siarvoisen tärkeää. Suomea lähin B-
aseiden tunnistamiseen soveltuva BSL-4 
tason laboratorio sijaitsee Tukholmassa.22

 
Puolustusvoimilla on oma osuutensa BC-
uhkien ennaltaehkäisyssä. Puolustusvoi-
mien Teknillisen tutkimuslaitoksen yhtey-
dessä toimiva räjähde- ja suojelutekniik-
kaosasto on keskittynyt kemiallisten ja 
biologisten aseiden taisteluilmaisuun ja 
suojelumateriaalin testaukseen. Yksiköllä 
on lisäksi liikuteltava B- ja C-aseiden tun-
nistamiseen kykenevä kenttälaboratorio. 
Puolustusvoimien omien joukkojen ja lai-
tosten suojeluun keskittymisen lisäksi yk-
siköllä on tärkeä tehtävä kansainvälisten 
kriisinhallintajoukkojemme suojelun ke-
hittämisessä.23

 
Välilliset vaikutukset maailmanlaajuisia 
 
CBRNE-uhkan asymmetrisen luonteen 
vuoksi jo pelkkä epäily kemiallisten tai 
biologisten aseiden käytöstä leviää sala-
mannopeasti ympäri maailmaa. Kansain-
välinen lentoliikenne on herkin indikaatto-

 
20 Ko. laboratoriot jaetaan kansainvälisen luoki-
tuksen mukaan 1-4, (biosafety-level, BSL 1-4). 
21 Biouhkien osaamiskeskus: Kansanterveyslaitos 
ja Puolustusvoimat lisäävät yhteistyötään, http:// 
www.ktl. portal/9020 [viitattu 17.5.2007]. 
22 Biosafety in Biomedical and Microbiological 
Levels for Infectious Agents, http://bmbl.od.nih. 
gov/sect3tab1.htm [viitattu 18.4.2007]. 
23 Puolustusvoimien Teknillinen tutkimuslaitos, 
http://www.mil.fi/laitokset/pvtt/rsos.dsp [viitattu 
17.4.2007]. 

http://www.mil.fi/laitokset/pvtt/rsos.dsp
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ri erilaisiin uusiin uhkiin vastaamiseen. Jo 
tänä päivänä riisumme lentokenttien turva-
tarkastuksissa kenkämme ja vyömme sekä 
jätämme nesteitä sisältävät pullot ja geelit 
pois matkustamotiloista. Voidaan olettaa, 
että täsmäiskuna suoritettu CBRNE-
hyökkäys missä tahansa päin maailmaa 
lamaannuttaisi väliaikaisesti kansainväli-
sen matkustajaliikenteen. Turvatoimien 
äärimmilleen kiristämisestä johtuvat ta-
loudelliset tappiot saattavat nousta nopeas-
ti miljardeihin, puhumattakaan matkusta-
misen vaikeutumisesta tai suorastaan es-
tymisestä vaikkapa Yhdysvaltoihin. Suo-
mikaan ei globaalissa maailmassa voisi 
välttyä tällaisilta välillisiltä vaikutuksilta, 
jotka terrori-isku kaukana meistä aiheut-
taisi. Taloudellisten vaikutusten ja mat-
kustajaliikenteen häiriöiden lisäksi viran-
omaisten tulisi kyetä vastaamaan kansain-
välisen yhteisön asettamiin velvoitteisiin, 
vaikkapa kiristyneen lainsäädännön tai 
matkustajaliikenteen turvarakennelmien 
muodossa. Tällaisia velvoitteita olivat 
mm. 9/11 jälkimainingeissa laivaliiken-
teen uudet turvamääräykset, sekä satama-
terminaalien uudet rakenteelliset turvarat-
kaisut.  
 
Johtopäätökset 
 
Kaksikäyttötuotteiden globaali vientival-
vonta ja luvanvaraisuus ovat tärkeässä 
roolissa CBRNE-terrorismin ennaltaeh-
käisyssä. On syytä korostaa, että aineiden 
joutumisesta vääriin käsiin on vielä pitkä 
matka niiden jalostamiseen tehokkaiksi 
asejärjestelmiksi terrorikäyttöön. Suomen 
näkökulmasta voidaan todeta, että Suo-
meen ei ensinnäkään kohdistu suoraa 
akuuttia uhkaa. Toiseksi ”aukottomaan” 
Yhdysvaltain kaltaiseen varautumiseen 
eivät pienen maan resurssit yksinkertaises-
ti riitä. 
 

Varautumisen lähtökohtana onkin oltava 
todennäköisemmät uhkat, joita Suomen 
kannalta ovat ennen kaikkea kaksikäyttö-
tuotteisiin liittyvä maamme läpitapahtuva 
salakuljetus, tai sitten CBRNE-aineiden 
kuljetuksien yhteydessä tapahtuvat onnet-
tomuudet, tai kaksikäyttötuotteilla suori-
tettu kotikutoinen ilkivalta. Näihin tilan-
teisiin Suomessa on varauduttu hyvin toi-
mivalla viranomaisyhteistyöllä sekä vi-
ranomaisten yhteisharjoituksilla, joissa 
myös kriisitiedotus on huomioitu. 
 
Päävastuu CBRNE-terrorismin torjunnas-
sa Suomessa on poliisilla, jolta löytyy alan 
erikoisosaaminen. Ennaltaehkäisy alkaa jo 
rajojemme ulkopuolelta vastuuviranomais-
ten osallistumisella kansainväliseen yh-
teistyöhön ja siihen liittyvään tiedon vaih-
toon. Kaksikäyttötuotteiden proliferaation 
estämisessä toimiva poliisi-raja-tulli yh-
teistyö on keskeisellä sijalla. Puolustus-
voimien roolina on tukea muita viran-
omaisia virka-apuperusteisesti myös 
CBRNE-uhkissa, sekä vastata ennaltaeh-
käisystä ja torjunnasta puolustusvoimien 
omien laitosten ja joukkojen osalta. 
CBRNE-asiantuntemuksen merkitys puo-
lustusvoimissa korostuu kansainvälisissä 
kriisinhallintatehtävissä, joissa on oltava 
valmius jopa kaikkein epätodennäköisim-
pien uhkien ennaltaehkäisyyn. Tämän alan 
tietotaito ja kansainväliset kontaktit 
edesauttavat myös kansallista varautumis-
ta YETTS:n24 hengessä, ja omalta osaltaan 
lisäävät Suomen uskottavaa puolustusky-
kyä.  
 

                                                 
24 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.11.2006 
yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaami-
sen strategiasta.  
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