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Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on perehtyä ydinaseiden kehitykseen ja 

ydinasevaltioihin. Ydinaseiden keksimiseen johtavat ensimmäiset fysiikan havainnot 

tehtiin 1900-luvun alussa. Tämä huipentui fission keksimiseen ennen toista 

maailmansotaa. Fission, sekä samoihin aikoihin löydetyn plutoniumin avulla ydinaseista 

tuli mahdollisia.  

Ydinaseisiin tarvittava korkearikasteinen uraani tuotetaan luonnonuraanista nykyään 

yleensä kaasusentrifugeilla ja plutonium tavallisilla ydinreaktoreilla. Ydinpommeja on 

kahta eri tyyppiä: fissio- ja vetypommit. Fissiopommeja on puolestaan kahta erilaista: 

tykkityyppinen ja imploosiotyyppinen ase. Tykkityyppisessä voidaan käyttää vain 

korkearikasteista uraania, mutta imploosiotyyppisessä voidaan käyttää myös 

plutoniumia. Vetypommissa hyödynnetään fission lisäksi myös fuusiota.  

Ydinasevaltioita on tällä hetkellä yhdeksän, joista neljä tuottaa edelleen fissiiliä 

materiaalia asekäyttöön. Yksi suurimmista ydinaseiden vähentymiseen johtavista 

tekijöistä oli kansainvälinen ydinsulkusopimus, jolla myös estetään uusien 

ydinasevaltioiden synty. Tällä hetkellä ydinaseita on vain kaksi kertaa käytetty sodassa ja 

onkin todennäköistä, että niiden olemassaolon takia ei ole ollut maailmanlaajuista sotaa. 

Koska ydinaseiden poisto vaatisi myös fissiilien materiaalien asetuoton lopettamista ja 

laajaa, sekä avointa kansainvälistä yhteistyötä, on todennäköistä, että sitä ei tapahdu 

lähivuosina tai edes -vuosikymmeninä.
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1 JOHDANTO 

Ydinaseet kehitettiin pääasiassa toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen. Ne 

mullistivat sodankäynnin ja mahdollistavat koko planeetan tuhon yhdessä sodassa. 

Ydinaseita on kahdesti käytetty sodassa, mutta silti niistä ei ole luovuttu ja niitä tuotetaan 

edelleen lisää. Tässä työssä käsitellään ydinaseiden kehitystä niihin tarvittavan 

ydinfysiikan määrittämisestä nykypäivään. 

Ensimmäisessä kahdessa luvussa käydään lyhyesti läpi tieteellisiä löytöjä, jotka johtivat 

ydinaseiden kehitykseen. Neljännessä luvussa käsitellään yksinkertaistetusti yleisimpien 

ydinaseiden toimintaperiaatteita, sekä niiden valmistusta. Viidennessä luvussa esitellään 

ydinasevaltiot, niiden omakohtainen ydinaseiden kehittäminen, sekä nykyiset fissiilien 

materiaalien ja ydinaseiden varastot. Tämän jälkeen käsitellään kansainvälisiä 

sopimuksia, joiden tarkoituksena on vähentää ydinaseiden tuotantoa ja edistää aseiden 

riisuntaa. Lopuksi siirretään huomio tulevaisuuteen ja pohditaan aseista luopumisen ja 

ydinsodan mahdollisuutta. 
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2 YDINFYSIIKAN TUTKIMUKSEN HISTORIAA JA 

PERUSFYSIIKKAA 

Radioaktiivisten aineiden tutkiminen käynnistyi varsinaisesti 1900-luvun alussa. 

Vuosisadan vaihteessa havaittiin, että radioaktiivisilla materiaaleilla on yksilölliset 

puoliintumisaikansa. Puoliintumisaika on keskiarvoinen aika, jonka kuluessa 

radioaktiivisesta aineesta puolet on hajonnut. Puoliintumisajat voivat vaihdella sekunnin 

milliosista miljardeihin vuosiin. (Reed, 2015, 29) 

2.1 Alfahajoaminen 

Alfahajoaminen on yleinen hajoamistapa raskaille ytimille. (Reed, 2015, 30) 

Alfahajoaminen tapahtuu, kun alfahiukkanen emittoituu alkuaineen ytimestä. 

Alfahiukkanen on rakenteeltaan heliumytimen kaltainen. (Whittle, 2016, 23) Näin ollen 

jäljelle jääneessä ytimessä on kaksi protonia ja kaksi neutronia vähemmän. Tämä prosessi 

muuttaa siis sekä atomimassan, että -luvun: atomimassa vähenee neljällä ja atomiluku 

kahdella.  

Energia, jota alfahajoamisessa vapautuu, on aina positiivista, sillä luonto suosii 

matalampaa tasapainossa olevaa sidosenergiaa korkeamman energian sijasta. 

Energiamäärä, joka vapautuu alfahajoamisessa, on noin 4-10 MeV, josta suurin osa 

alfahiukkasen kineettisenä energiana. (Reed, 2015, 31)  

2.2 Beetahajoaminen 

Ytimen rakenteen perusteella voidaan ajatella, että neutronit pitävät ytimen yhdessä, kun 

protonit hylkivät toisiaan. Luonto toimii taloudellisesti, joten neutroneja on juuri oikea 

määrä pitääkseen ytimen kasassa. Nämä ytimet, joissa on tarpeeksi neutroneja, ovat 

vakaita isotooppeja, joihin luonto pyrkii.  (Reed, 2016, 30) Beetasäteilyä on kahta 

tyyppiä: positiivinen ja negatiivinen beetasäteily. Sitä voi tapahtua sekä raskaille, että 

kevyille ytimille. (Lamarsh, 1975, 18) 

Negatiivinen beetasäteily voi tapahtua spontaanisti, jos jonkin reaktion seurauksena 

ytimessä oleva ”ylimääräinen” neutroni hajoaa protoniksi, jonka seurauksena 

varaustasapaino järkkyy. Positiivisen hiukkasen (protonin) seurauksena syntyy 
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negatiivinen elektroni, joka vapautuu ytimestä antineutriinon kanssa. (Lamarsh, 1975, 18) 

Negatiivisessa beetasäteilyssä atomiluku kasvaa yhdellä. 

Jos ytimessä on reaktion seurauksena liian vähän neutroneita, yksi protoni hajoaa 

elektroniksi ja näin ollen varaustasapaino järkkyy. Positiivisessa säteilyssä vapautuu 

silloin neutriino, sekä varaukseltaan positiivinen positroni, joka on ominaisuuksiltaan 

elektronin kaltainen, mutta varaukselta vastakohta. Elektronikaappauksessa ytimen 

protoni kaappaa elektronin ja ne muodostavat yhdessä neutronin. (Lamarsh, 1975, 18-19) 

Positiivisessa beetasäteilyssä ja elektronikaappauksessa atomiluku pienenee yhdellä. 

Varsinkin negatiivinen beetasäteily on tärkeässä osassa plutoniumin synteesissä, jota 

tarvitaan ydinaseissa. Joillakin isotoopeilla tapahtuu monta sarjaa säteilyä ennen 

tasapainon asettumista. Varsinkin raskailla aineilla tasapainon löytyminen voi vaatia 

monta hajoamista. Esimerkiksi kaikki lyijyä painavammat alkuaineytimet hajoavat 

lopulta lyijyksi. (Reed, 2016, 31) Noin 60 %:lla kaikista vakaista isotoopeista on yhtä 

paljon protoneja ja neutroneja.  Lisäksi on havaittu, että kun atomiluku on 20 tai suurempi, 

ytimissä on enemmän neutroneita kuin protoneita. (Whittle, 2016, 27) 

2.3 Neutronit 

Neutronit löydettiin varsinaisesti alkuvuonna 1932. (Reed, 2016, 31) Ensimmäiseksi niitä 

hyödynnettiin ydinten pommittamisessa. Neutronien avulla pystyttiin pommittamaan 

ytimiä, ilman että neutronin kineettinen energia tai kohdeytimen nukleonien määrä 

vaikuttaisi pommittamiseen. (Reed, 2016, 32) Tämä johtuu osakseen siitä, että neutronit 

ovat varaukseltaan neutraaleja, joten ne eivät aiheuta tai koe vetovoimaa tai hylkivää 

voimaa protoneilta tai muilta neutroneilta. (Lamarsh, 1975, 7) 

Alle kaksi vuotta myöhemmin ymmärrettiin neutronien hyödyntämismahdollisuudet 

ydinketjureaktioissa, jonka takia ne ovat olennaisia ydinreaktorien- ja aseiden 

kehittämiseen. (Reed, 2016, 33) Näin voitiin myös vuonna 1934 päätyä tulokseen, että 

vakaastakin ytimestä on mahdollista tehdä radioaktiivinen. (Bruzzaniti, 2007, 15) 

Neutroneiden ei vielä uskottu olevan kannattavia pommituspartikkeleita, sillä oletus 

tuotosta oli alhainen. Näissä päätelmissä ei kuitenkaan otettu huomioon neutronien 

sähkövarauksen puuttumista. (Reed, 2016, 33) 
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Ensimmäinen positiivinen tulos neutronipommituksesta julkaistiin helmikuussa 1934. 

Siinä käsiteltiin neutronipommituksen vaikutuksia fluoriin ja alumiiniin. Tämän jälkeen 

tavoitteeksi otettiin tunnistaa kaikki alkuaineet, jotka voisivat aktivoitua 

neutronpommituksella. (Bruzzaniti, 2007, 16) 

Kesällä 1934 julkaistiin johtopäätös, että kokeissa tuotettiin alkuaineita, joiden 

atomiluvusta on suurempi kuin uraanilla. Tämä väite perustuu siihen, että uraanin voi 

saada tuottamaan säteilyä neutronpommituksella. Kokeiden tulokset eivät olleet 

yksiselitteisiä: löydettiin todisteita, että puoliintumisaika olisi 10 sekuntia, 40 sekuntia, 

13 minuuttia tai jopa päivän. Ei ollut tiedossa oliko kyseessä ketjureaktio vai useampi 

rinnakkainen hajoaminen. 13 minuutin hajoaminen oli käytännöllinen jatkotutkimuksiin, 

ja näin ollen pystyttiin erottamaan hajoamistuote pommitetusta uraanista. Analysoinnin 

jälkeen todettiin, että kokeessa käytetyn lyijyn ja uraanin välissä ei ollut alkuainetta. 

Mitään luonnotonta tai keinotekoista ei havaittu, joka muuttaisi atomien määrää yli 

kahdella, oli uskottavaa olettaa, että uusi alkuaine oli luotu.  (Reed, 2016, 35) 

Neutronien ollessa MeV-skaalalla, niitä kutsutaan nopeiksi neutroneiksi. (Reed, 2016, 

36) Pienemmän kineettisen energian omaavia puolestaan hitaiksi neutroneiksi. Vesi ja 

parafiini toimivat puolestaan neutronien hidastajina reaktioissa. (Reed, 2016, 36) 

Neutronien nopeudella on suuri ero ydinaseiden valmistuksesta, ja niistä johtuvat erot 

reaktorien ja pommien välillä. Tämä selittää myös sen, miksi ydinaseissa tulee käyttää 

rikastettua uraania. Käyttämällä oikeaa pommitustapaa, voidaan esimerkiksi uraanin 

aktiivisuus kasvattaa 1,6 kertaiseksi. (Reed, 2016, 37) 

2.4  Fissio 

Kun alkuaineen ydin hajoaa kahdeksi kevyemmäksi ytimeksi, kyse on fissiosta. Usein 

tämä saavutetaan neutronipommituksella. Hajoamisessa vapautuu kaksi tai kolme 

neutronia, sekä runsaasti energiaa. Fissiotuotteet ovat tyypillisesti neutronirikkaita, eli 

niiden neutronien määrä on suuri suhteessa protonien määrään. (Lamarsh, 1975, 61-75) 

Tämän takia ne beetahajoavat spontaanisti useita kertoja ennen vakauden saavuttamista.  

Fissioiden räjähdysvoima perustuu pitkälti ketjureaktioihin. Emittoituneet neutronit 

fissioivat uusia ytimiä ja niistä vapautuu lisää neutroneita, jotka edelleen fissioivat ytimiä 

ja niin edelleen. (Lamarsh, 1975, 102-103)  
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Syntyvien fissiotuotteiden vuoksi fissiopommit aiheuttavat radioaktiivisuutta vielä kauan 

tuhovaikutusten tuntemisen jälkeen. Näin ollen fissiopommit eivät ole vain tavallisia 

pommeja, joiden tuhovaikutus on suurempi. (Reed, 2016, 38) 

Ensimmäisiä havaintoja fissiosta oli uraanin neutronpommituksessa, kun tuloksena syntyi 

bariumia ja kryptonia. Kyseessä oli erilainen reaktio kuin mikään aiemmin havaittu, sillä 

tuotteet eivät ole lähellä uraania alkuainejärjestelmässä. Tähän mennessä havaituissa 

luonnollisissa hajoamisissa ja reaktioissa atomiluvun muutos oli ollut yksi tai kaksi, joten 

oletuksena oli, että tuotteet olisivat lähtöaineen lähellä alkuainejärjestelmässä. Lisäksi 

energia, jota reaktiossa vapautui, oli suuri aiempiin ydinreaktioihin nähden. Kolmas ero 

aiemmin havaittuihin reaktioihin nähden oli se, että tässä tapauksessa vapautui kolme 

neutronia. (Reed, 2016, 38) 

Fission löytymiseen johtivat kokeet, joita eri tutkimusryhmät olivat suorittaneet. 

Lopullisesti fissio ymmärrettiin ja sen merkitys selvisi 1930 luvun lopulla. Tutkimuksen 

keskus siirtyi ensin hetkellisesti Kööpenhaminaan, jonka jälkeen pääasiassa 

Yhdysvaltoihin. (Reed, 2016, 42) Yksi syy tähän siirtymään olivat Niels Bohr, sekä 

Enrico Fermi, jotka muuttivat Yhdysvaltoihin.  
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3 ASEKÄYTTÖÖN KEHITTÄMINEN 

Havainto, että uraani ja thorium reagoivat eri tavalla hitailla neutroneilla 

pommittamiseen, toistettiin. Syyksi tähän reagointitapojen eroon todettiin se, että uraanin 

harvinainen isotooppi U-235 on vastuussa hitaiden neutronien fissiosta, joten tämän 

vuoksi thoriumille niillä pommittaminen ei toiminut. (Reed, 2016, 43) 

3.1 Ytimien parillisuus ja parittomuus 

Ytimet lajitellaan sen perusteella, onko niiden protonien ja neutronien määrä parillinen 

vai pariton. Määrät kerrotaan aina järjestyksessä protoni/neutroni. Esimerkiksi uraanin 

isotooppi U-235 on parillinen-pariton ydin (92/143), mutta isotooppi U-238 on parillinen-

parillinen ydin (92/146). (Reed, 2016, 54) Uraanin ”vakaista” isotoopeista toinen on siis 

parillinen-pariton ja toinen parillinen-parillinen. Thoriumilla on vain yksi ”vakaa” 

isotooppi, joka on parillinen-parillinen. Nämä uraanin ja thoriumin ”vakaat” isotoopit 

eivät ole varsinaisesti vakaita, mutta niiden puoliintumisajat ovat todella pitkiä. Bohrin 

kehittämän teorian mukaan parillinen-pariton isotooppi fissioituu hitailla neutroneilla 

pommitettaessa, joten näin ollen thoriumilla sitä ei tapahdu.  

Yleisesti ottaen, ytimet, joissa jokaisella nukleonilla on pari, ovat tiukemmin sitoutuneet.  

Jos ydin on ensin muodoltaan parillinen/parillinen tai parillinen/pariton ja muuttuu 

pariton/parittomaksi tai pariton/parilliseksi, energiaa vapautuu 1,5 MeV enemmän, kuin 

päinvastaisessa reaktiossa. (Reed, 2016, 43) Esimerkiksi uraanin isotoopeista U-235:n 

tapauksessa energiaa vapautuu enemmän. Tämä 1,5 MeV energia on tarpeeksi 

aiheuttaakseen U-235:n fissioitumisen, kun taas U-238:n tapauksessa ydin vain kaappaa 

neutronin ja beeta-hajoaa.  

Vakaan ytimen hajoamiseen tarvittava energia saadaan joko pommittavan neutronin 

kineettisestä energiasta tai sidosenergiasta, jota vapautuu, kun pommittava partikkeli 

kaapataan. (Lamarsh, 1975, 62) 

Verratessa isotoopin sisäistä energiaa ja fissiokynnystä, saadaan selville, kuinka paljon 

energiaa tarvitaan fissioitumiseen. (Reed, 2016, 49) Atomimassaltaan thoriumia 

kevyemmillä alkuaineilla fissiokynnys on liian korkea. Plutoniumia suuremman 

atomimassan omaavilla puolestaan alfa- ja beetahajoamisten, sekä spontaanin fission 
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puoliintumisajat ovat liian lyhyitä asemateriaalikäyttöön. Näin ollen asemateriaaliksi 

optimaalisimpia ovat alkuaineet, joiden atomimassa on 230-240. (Reed, 2016, 43) 

3.2 Ydinaseen mahdollisuus 

Uraanin 238-isotooppi muuntuu neutronikaappauksen vuoksi Pu-239:ksi, joka voi 

fissioitua hitaiden neutronien pommituksella. Pommin tekoon tarvittavan voimakkaan 

reaktion aikaansaamiseksi täytyisi tällöin käyttää nopeita neutroneita pommitukseen. 

Tämän vuoksi ainoa luonnossa esiintyvä isotooppi, joka soveltuu aseiden tekoon, on U-

235. Kyseisen isotoopin käyttö vaatii, että uraanin kaksi isotooppia saataisiin erotettua 

atomitasolla, niin että tuloksena olisi kilogrammoja isotooppeja.  

Tämän vuoksi Bohr uskoi, että uraanin fissioon perustuva ydinase olisi epäkäytännöllinen 

tai mahdoton. Huolimatta Bohrin arviosta, useat fyysikot pyrkivät löytämään olosuhteet, 

joissa aseiden tuotanto olisi mahdollista. (Reed, 2016, 50) Ongelma ei ollut 

yksiselitteinen: vaikka fissio aloittaisi ketjureaktion, ei ole varmaa, että reaktiot jatkuvat. 

Osa partikkeleista päätyy väistämättä kappaleen pinnalle ja pakenee, etenkin jos kyseessä 

on pieni kappale. Massa, joka on pienin mahdollinen, joka sopii itseylläpidettävän fission 

syntyyn, tunnetaan kriittisenä massana. Fissio jatkuu teoriassa, kunnes kaikki materiaali 

on fissioitunut tai todennäköisemmin siihen asti, kunnes kappale kuumentaa itsensä ja 

hajoaa. Kriittinen massa riippuu mm. tiheydestä ja fissioissa emittoituvien neutronien 

määrästä. (Reed, 2016, 51) Tässä vaiheessa kriittisen massan tutkijat ymmärsivät, että 

armeija voisi hyötyä näistä löydöistä ja siksi epäilivät julkaisun kannattavuutta. Bohrin 

arvio fissiopommin mahdottomuudesta kuitenkin aiheutti sen, että julkaisussa ei nähty 

vaaraa.  

3.3 Plutonium 

Plutonium (94) ja neptunium (93) löydettiin vuoden 1940 joulukuussa. (Bernstein, 2016, 

46) Kun uraanin isotooppi U-238 absorboi neutronin, siitä tulee U-239 

(parillinen/pariton). Kun U-239 beetahajoaa useamman kerran, tuloksena on uusia 

alkuaineita, joita nimitetään neptuniumiksi ja plutoniumiksi.  U-239 ja Np-239 ovat 

parillinen/pariton muodosteisia, joten ne vapauttavat suuremman määrän sidosenergiaa 

absorboidessaan neutroneita. (Lamarsh, 1975, 109) Näin ollen arvioitiin, että ne voisivat 

olla fissioituvia hitaiden neutronien pommituksessa. Erityisesti huomiota kiinnitettiin 
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plutoniumin 239- isotooppiin, sillä sitä saa U-238:n avulla ja näin uraanin isotooppi 238 

olisi hyödyllinen.  

Kevääseen 1941 mennessä oli löydetty kaksi tapaa materiaalin fissioitumiseen: U-235:n 

erottaminen uraanista, sekä plutoniumin luominen U-238:sta neutronipommittamalla. 

(Reed, 2016, 56) Näistä vaihtoehdoista plutoniumin 239-isotooppi fissioitui helpommin 

kuin U-235. (Bernstein, 2016, 47) Tähän mennessä molempia oli kuitenkin onnistuttu 

tuottamaan vain muutamia mikrogrammoja ja pommin vaatiessa kilogrammoja, tulisi 

tuotantoa tehostaa. Keväällä 1944 tuotettiin ensimmäiset merkittävät määrät plutoniumia. 

Samoihin aikoihin kuitenkin havaittiin ongelma: sekä plutonium että uraani fissioituvat 

herkästi, ja tätä tapahtuu myös spontaanisti. Tämän takia plutonium ei sovellu 

käytettäväksi tykkityyppiseen aseeseen. (Reed, 2016, 56) 

Plutonium-239:n kiinteälle pallolle kriittinen massa on noin 10 kg. Plutonium on niin 

tiheää, että tämä pätee vain, kun halkaisija on noin 10 cm. Jos tiheys tuplataan, kriittinen 

massa pienenee neljänneksen. Tämä prosessi tekee kriittisestä materiaalista räjähtävää 

ylikriittistä. Prosessissa kuitenkin tuli säilyttää pallon muoto, sillä muuten tulokset 

olisivat vaikeasti arvioitavissa. Näin ollen prosessi oli hankala saavuttaa käytännössä. 

(Bernstein, 2016, 48) 

  



14 

 

4 YDINASEIDEN JA -MATERIAALIN TUOTTAMINEN 

4.1 Uraanin rikastaminen 

Luonnossa esiintyvästä uraanista n. 0,7 % on asekelpoista U-235-isotooppia. 

Aseasiantuntijoiden mukaan 20% pitoisuus U-235:tä mahdollistaa fissioaseen, joka on 

käytännön kannalta tarpeeksi pieni. Tämän perusteella IAEA (International Atomic 

Energy Agency) on määrittänyt, että korkearikasteista uraania (HEU) on sellainen, jossa 

on 20% tai enemmän U-235 isotooppia. (Feiveson et al., 2014, 48) Kun uraanin 

väkevöintitaso nousee, sen kriittinen massa pienenee. Näin ollen, mitä suurempi U-235 -

pitoisuus on, sitä pienemmän kokoinen ydinase voi olla. Usein käytetään uraania, jossa 

on 90 %:ia U-235:tä. Tällaista uraania nimitetään asekelpoiseksi. Ydinenergiaa 

tuottavissa reaktoreissakin tarvitaan rikastettua uraania, mutta tällöin riittää yleensä alle 

5% väkevöinti. (Feiveson et al., 2014, 48)  

Ennen kuin uraani voidaan väkevöidä, se täytyy muuntaa sopivaan kemialliseen muotoon. 

Ensin uraani louhitaan ja jalostetaan. Jalostus tapahtuu usein kemiallisesti liuottamalla. 

Jotta saadaan nostettua uraanioksidin osuus 0,1 %:sta 85-95%:iin tarvitaan suuret määrät 

uraanimalmia. Syntyvä tuote tunnetaan nimellä yellow cake (U308), joka on 

kirkkaankeltaista jauhetta, josta käydään kauppaa laajoilla markkinoilla. Uraani 

puhdistetaan ja jatkojalostetaan konvertointilaitoksessa. Yleensä tuotettava aine on 

uraaniheksafluoridia (UF6) väkevöintitehtaisiin, mutta joskus tuote voi olla myös 

luonnonuraanioksidi (U02) tai uraanimetalli, joita käytetään reaktorien polttoaineeseen. 

(Feiveson et al., 2014, 48) 

On teknisesti vaikeaa tuottaa tarpeeksi puhdasta väkevöityä tuotetta. 238- ja 235-isotoopit 

ovat lähes identtiset kemiallisesti, ja niiden painoero on vain noin 1 %. (Feiveson et al., 

2014, 49) Näin ollen, jotta voidaan tuottaa uraania, joka on väkevöity U-235-isotoopilla, 

tarvitaan kehittynyttä isotooppien erotustekniikkaa. 

Väkevöintilaitokseen syötetty lähtöaine, joka yleensä on luonnonuraani, jakautuu 

prosessissa kahteen osaan: U-235-isotoopin suhteen rikastettu aine ja köyhdytetty 

jätelinja. Tuotantoon tarvittavan työn mittaamiseen käytetään erotusyksikköä SWU 

(separative work units), joka mittaa tehtyjen erotusten määrää rikastusprosessissa. 
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(Lamarsh, 1975, 106) Kaupallisten laitosten tapauksessa vuotuinen kapasiteetti mitataan 

yleensä miljoonina yksikköinä SWU/vuosi. (Feiveson et al., 2014, 49) 

4.1.1 Kaasudiffuusio 

Vuonna 1932 käytettiin ensimmäisen kerran toimivasti kaasudiffuusiota. 

Kaasudiffuusiossa hyödynnetään 235- ja 238-isotooppien massaeroa. 

Uraaniheksafluoridikaasussa (UF6) uraani-235:tä sisältävät molekyylit ovat kevyempiä 

ja näin ollen leviävät nopeammin esteen huokosten läpi, kuin 238:aa sisältävät 

molekyylit. (Feiveson et al., 2014, 51) Tämän vaikutus on kuitenkin vain prosentin 

kymmenesosia, joten molekyylit täytyy pumpata tuhansien kalvojen läpi ennen 

asekelpoisuuden saavuttamista ja se vaatii valtavia energiamääriä. 

4.1.2 Kaasusentrifugi 

Kaasusentrifugiin syötetään uraaniheksafluoridikaasua (UF6) suurilla nopeuksilla, jolloin 

uraani työntyy seinää vasten voimalla, joka on noin satatuhatta kertaa painovoiman 

suuruinen. Uraani-238:aa sisältävät molekyylit painuvat hieman lähemmäs seinää ja 

tämän perusteella ne erottuvat. (Feiveson et al., 2014, 52) Sentrifugia lisäksi kierretään 

akselinsa ympäri pituussuunnassa. Yksittäisen sentrifugin käsittelemä kaasun määrä ja 

väkevöintikyky on alhainen. Tämän takia prosessi toistetaan kymmenen tai useamman 

vaiheen läpi kaskadissa. Useissa ydinvoimalareaktoreissa polttoaineelle tarvitaan 3-5%:n 

väkevöinti. (Feiveson et al., 2014, 52) Jotta saavutetaan asekelpoinen väkevöintiprosentti, 

tulee vaiheita tai kaskadien järjestelmiä lisätä.  

Sentrifugilaitos ei vaadi paljoa tilaa, joten se on helppo kätkeä teollisuusrakennukseen. 

Uraaniheksafluoridia ei myöskään vuoda paljoa prosessissa. Yhteen ydinpommiin 

tarvittavan väkevöidyn uraanin tuottoon tarvitaan vain noin 5,5 tonnia luonnonuraania ja 

5 000 SWU:ta. (Feiveson et al., 2014, 54) 

4.2 Plutoniumin erotus 

Raskaassa vedessä normaalin käytetään vedyn isotooppia H-2. Kevyt vesi olisi ideaali, 

mutta se absorboi neutroneita. Kevyttä vettä voidaan kuitenkin käyttää, jos prosessissa 

käytetään rikastettua uraania.  
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Lähes kaikki aseplutoniumin tuotantoon käytetyt reaktorit käyttävät luonnonuraania 

polttoaineena. Reaktoreissa käytetään puhdasta grafiittia tai raskasta vettä neutronien 

hidasteena. Reaktorisydän jäähdytetään yleensä vedellä, ilmalla tai hiilidioksidilla. 

 Ensimmäiset toimivat reaktorit rakennettiin Yhdysvalloissa vuosina 1944-45. Reaktorit 

olivat isoja, niiden seinäpituus oli noin 10 metriä, pari tuhatta tonnia painavia 

grafiittikuutioita. Horisontaalisesti kulkeviin kahteen tuhanteen kanavaan vedettiin 

putkia, joihin sijoitettiin noin sata tonnia polttoainetta. Polttoaineena käytetty 

luonnonuraani asetetaan kanaviin alumiinilla päällystettynä. Nämä 

luonnonuraanikappaleet ylläpitävät ketjureaktioita ja pitävät sisällään uraani-238:n, jonka 

ylimääräiset neutronit muunsivat plutoniumiksi. Lisäksi putkissa oli jäähdytysvettä, jotta 

fissiosta aiheutuva lämpö poistuisi. Neuvostoliitto, Kiina ja Pohjois-Korea kopioivat 

reaktorin sellaisenaan. Iso-Britannia ja Ranska muuttivat ainoastaan jäähdytysfluidin 

hiilidioksidiksi. (Feiveson et al., 2014, 57) 

Raskasvesireaktori rakennettiin ensimmäiseksi Kanadassa. Sen rakenne on muuten 

samankaltainen kuin grafiittireaktorin, mutta grafiittikuution sijaan uloin osa on suorana 

seisova lieriönmuotoinen raskasvesitankki. Sen halkaisija on noin 2,5 metriä ja korkeus 

yli 3 metriä. Tankissa on grafiittiheijastin, joka vähentää neutronikatoa. Tankin sisällä 

olevissa 200 pystysuorassa putkessa on kymmenen tonnia luonnonuraanipolttoainetta 

alumiinilla päällystettynä. Lisäksi putkissa virtaa jäähdytysvesi. Joissain 

raskasvesireaktoreissa käytetään raskasta vettä myös neutronikadon vähentämisessä, sekä 

hidasteena että jäähdytysnesteenä. Raskaan veden sijaan voi myös olla tavallista vettä 

jäähdytteenä. (Feiveson et al., 2014, 48) 

Tuotantoreaktoreissa syntyy noin 0,8-1,0 grammaa plutoniumia jokaista halkeavaa 

grammaa 235-isotooppia kohden. Plutoniumia syntyy myös siviilireaktoreissa, joissa 

polttoaineen viipymäaika on paljon pidempi. Mitä kauemmin uraani-239 jää reaktoriin, 

sitä suurempi todennäköisyys, että se muuttuu pu-240:ksi, josta edelleen pu-241:ksi ja 

pu-242:ksi. Plutoniumin isotooppikoostumus riippuu tilanteesta. Tyypillisen 

tehoreaktorissa käytetyn polttoaineen plutonium sisältää 50-60% plutoniumin 239-

isotooppia ja n. 25 % 240-isotooppia. Kevytvesireaktorien nettotuotanto plutoniumille on 

0,2-0,3 g/MWd lämpöenergiaa. Noin kaksi kolmasosaa plutoniumista ehtii haljeta 

viipyessään reaktorin sydämessä. Tyypillinen kevytvesireaktori tuottaa siis vuodessa n. 
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250 kg plutoniumia polttoaineessa. Raskasvedellä hidastetussa CANDU-reaktorissa 

plutoniumin tuotanto on suunnilleen kaksinkertainen kevytvesireaktoriin verrattuna. 

Raskasvesireaktorit voidaan ladata jatkuvasti uudelleen, kun taas kevytvesireaktorien 

sydämestä kolmasosa tulee ladata joka 12.-18.kuukausi. (Feiveson et al., 2014, 58-59) 

Ydinaseiden suunnittelijat suosivat mahdollisimman suurta 239-isotooppi pitoisuutta. 

Asekelpoiseksi luokitellussa plutoniumissa on yli 90 % plutonium-239:ää. (Feiveson et 

al., 2014, 59) Kaikkien reaktorityyppien uraanipitoinen käytetty polttoaine sisältää 

merkittäviä määriä plutoniumia. Esimerkiksi kevytvesireaktoriin ladatusta uraanista 1 % 

on muuttunut plutoniumiksi, kun se puretaan reaktorista.  

Plutonium erotetaan säteilytetystä uraanista jälleenkäsittelylaitoksessa. 

Vakiomenetelmänä tähän on PUREX (Plutonium Uranium Extraction). Siinä käytetty 

polttoaine paloitellaan ja liuotetaan kuumassa typpihapossa. Plutonium uutetaan kevyeen, 

orgaaniseen liuotinaineeseen ja tämän jälkeen se sekoitetaan typpihappoon 

tehosekoittimilla ja pulssikolonneilla. Tämän jälkeen se erotetaan keskipakovoimaan 

perustuvilla, separaattoreita muistuttavilla laitteilla. Koko jälleenkäsittelyprosessin tulee 

tapahtua etäällä, paksujen suojien takana, joten siihen vaaditaan paljon sekä voimavaroja 

että teknistä osaamista. (Feiveson et al., 2014, 59-60) 

4.3 Ydinaseet 

Ydinkärjet ovat joko puhtaita fissioräjähteitä tai kaksivaiheisia lämpöydinaseita, joissa 

fissioräjähde muodostaa tapahtumaketjun ensimmäisen vaiheen. Fissiopommi oli 

ensimmäinen kehitetty ydinpommityyppi ja vetypommin keksimisen läpimurto tapahtui 

vuonna 1951. (Feiveson et al., 2014, 60) 

4.3.1 Fissiopommi 

Hiroshimaan pudotettu pommi oli tykkityyppinen, jossa alikriittinen HEU-kappale 

ammuttiin toiseen ylikriittisen kappaleen muodostamiseksi. Tykinpiippuun työnnetään 

ontto, ulkoiselta halkaisijaltaan noin 16,5 cm mittainen HEU-sylinteri, jonka sisään 

voidaan ampua pienempi HEU-kappale. Ne muodostavat yhdessä kiinteän, väkevöidystä 

uraanista koostuvan sylinterin, joka on sijoitettu luonnonuraanista tehdyn ja neutroneja 

heijastavan kappaleen sisälle. Konventionaalinen aloitusammus laukaisi pienemmän 
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HEU-kappaleen isomman sisään ja käynnisti näin HEU:ssa eksponentiaalisesti kasvavan 

ketjureaktion, joka yhdessä mikrosekunnissa vapautti 15 000 tonnia TNT:tä vastaavan 

fissioenergiamäärän. (Feiveson et al., 2014, 60-62) Tykkityyppinen ase on esitettynä 

kuvassa 1, jossa osa 1 on ontto sylinteri, osa 2 sisään ammuttava sylinteri ja osa 3 

räjähdysainetta. Tykkityyppinen on suhteellisen yksinkertainen ydinase. Näin ollen niitä 

on rakennettu ja varastoitu myös ilman ydinkokeita. Tämä johtaa siihen, että ne voidaan 

varastaa. On myös mahdollista, että niistä tehdään ja laukaistaan omatekoinen 

ydinräjähde lyhyessä ajassa. Maksimaalinen räjähdysvoima saavutetaan, kun ketjureaktio 

aloitetaan silloin kun se kasvaa nopeimmin eli massan ollessa ylikriittisin. 

Tykkityyppisessä tämä on silloin kun fissiilikomponentit ovat kokonaan sisäkkäin. 

 

Kuva 1.Tykkityyppinen ase 

 

Nagasakiin pudotettu ydinpommi toimi imploosioperiaatteella. Siinä kemialliset räjähteet 

puristavat aineen alikriittisen massan tiheämmäksi pallomaiseksi massaksi. Silloin 

atomiydinten välit pienenevät, jolloin neutronivuoto pienenee ja massasta tulee 

ylikriittinen. Puristus kasvattaa tiheyttä ja näin ollen vähentää kriittistä massaa, jolloin 

tarvitaan vähemmän fissiilistä ainetta tykkityyppisiin aseisiin verrattuna. (Feiveson et al., 

2014, 62) Imploosioase on esitettynä kuvassa 2. Kuvassa merkittynä numeroilla ovat 

kompressoitu plutoniumsydän (1), heijastin (2), räjähdelinssit (3) ja sytyttimet (4). 

Imploosiotyyppisestä aseesta on tullut suositumpi tyyppi näistä kahdesta. Maksimaalinen 

räjähdysvoima saavutetaan, kun fissiili massa on ylikriittisin, eli kun fissiili materiaali on 

kutistettu mahdollisimman pieneksi.  
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Kuva 2. Imploosiotyyppinen ase 

 

HEU:ta voidaan käyttää molemmissa asetyypeissä polttoaineena. Plutoniumia voidaan 

käyttää imploosiotyyppisessä aseessa mutta sillä ei saada aikaan tarpeeksi suurta 

räjähdysvoimaa tykkityyppisessä aseessa.  Nykyaikaisissa imploosioperusteisissa 

ydinaseissa fissiilin materiaalin määrän on pienempi. Ensimmäisen asesukupolven 

imploosiopommiin tarvittiin 8 kg plutoniumia tai 25 kg uraani-235:tä. Nagasakin 

pommissa oli 6 kg plutoniumia, josta n. 1 kg fissioitui. Vastaavanlainen uraaniperusteinen 

pommi sisältäisi 20 kg HEU:ta. Nykyään ydinräjähteen rakentamiseen riittää 4 kg 

plutoniumia ja HEU:n määrän tulee olla kolminkertainen plutoniumiin verrattuna. 

(Feiveson et al., 2014, 62-63) 

4.3.2 Vetypommi  

Vetypommista saatavia teknisiä tietoja rajoittavat paljon turvallisuusluokittelut. Suurin 

osa fissiopommin yksityiskohdista ovat avoimesta kirjallisuudesta saatavissa, mutta 

vetypommin rakenneyksityiskohtia ei ole saatavissa. Suurin osa tunnetuista ydinaseista 

on vetypommeja. (Bernstein, 2016, 50) 

Vetypommissa osa energia saadaan fuusiosta eli kahden ytimen yhdistymisestä. Fuusion 

jälkeisessä tuotteessa on yhtä paljon protoneja ja neutroneja kuin lähtöaineissa, mutta sillä 

on pienempi massa, ja tämä tuottaa saatavan energian. Fuusiossa vapautuva energia on 

huomattavasti pienempi kuin fissiossa vapautuva. 

Kaikissa vetypommeissa täytyy olla fissiopommin laukaisija, sillä ilman fissiopommia 

vetypommia ei voi valmistaa. Fissioreaktiot aiheuttavat suurimman osan energiasta ja 

fuusioreaktioiden tarkoitus on lähinnä aiheuttaa uusia fissioreaktioita. (Bernstein, 2016, 

50-51) 
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Näissä pommeissa käytetään sekä HEU:ta, että plutoniumia. Ensimmäisessä vaiheessa 

käytetään plutoniumia, mutta sydän voi olla myös yhdistetty, jossa on molempia 

materiaaleja. (Feiveson et al., 2014, 64-65) 

Pommin ulkoisessa kuoressa käytetään luonnonuraania tai köyhdytettyä uraania. 

Ensimmäisessä vaiheessa vapautuu röntgensäteitä lämmön seurauksena, jotka pysähtyvät 

hetkellisesti kuoreen ja näin ollen puristavat ja sytyttävät toisen vaiheen 

lämpöydinpolttoaineen. Fuusioista johtuvat neutronit puolestaan käynnistävät 

uraanifissioita toisessa vaiheessa ja säteilykuoressa. Tämä voi lisätä ydinkärjen 

räjähdysvoimaa puolella. (Feiveson et al., 2014, 64-66) 
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5 YDINASEVALLAT 

Tämän hetkiset ydinasevallat ovat merkittyinä kuvassa 3. Mustalla kolmiolla merkityt 

omistavat edelleen ydinaseita ja valkoisella kolmiolla merkitty on omistanut aikaisemmin 

ydinaseita. Taulukossa 1 on esitettynä, kuinka paljon ydinasevaltioilla on ollut fissiiliä 

materiaalia vuonna 2016. Tässä luvussa ei käsitellä kaikkia valtioita, joilla on fissiiliä 

materiaalia, vaan ainoastaan niitä, joilla on tällä hetkellä tai on ollut ydinaseita. Ainoa 

poikkeus on Saksa, joka käsitellään tässä luvussa, koska sillä oli suuri merkitys muiden 

valtioiden ydinasepolitiikkaan. 

 

Kuva 3. Ydinasevaltiot 
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Taulukko 1. Ydinasevaltioiden asevarastot. (Arms Control Association, 2018e) (International 

Panel on Fissile Materials, 2018) (Feiveson et al., 2014, 71) 

 Ydinkärkien 

määrä  

(arvio v. 2016) 

Plutoniumia 

(arvio v. 2016) 

HEU 

(arvio v.2016) 

Jatkaa fissiilien 

materiaalien 

tuotantoa 

Venäjä 6850 128 t 679 t  

Yhdysvallat 6550 87,8 t 575 t  

Ranska 300 6 t 31 t  

Kiina 280 2,9 kg 14 t  

Iso-Britannia 215 3,2 t 19,8 t  

Pakistan 140-150 280 kg 3,4 t x 

Intia 130-140 600 kg 4,0 t x 

Israel 80 9000 kg 300 kg x 

Pohjois-Korea 10-20 20-40 kg 250-500 kg x 

 

5.1 Yhdysvallat 

Yhdysvalloissa käytetiin ensin uraanin isotooppien erotukseen sähkömagneettista 

erotustapaa, sekä kaasudiffuusiota. Manhattan-projektiin kuuluvassa Y-12-laitoksessa 

valmistettiin vähän yli tonni korkearikasteista uraania. Uraani esirikastettiin 

kaasudiffuusiomenetelmällä, ja tämän jälkeen se pumpattiin sähkömagneettisiin 

separaattoreihin. Tämä menetelmä ei kuitenkaan ollut tehokas, ja pian siirryttiin 

käyttämään vain kaasudiffuusiota. (Feiveson et al., 2014, 70) 

Ensimmäinen tuotantolaitos toimi Oak Ridgessä vuosina 1945-1985. Ennen vuotta 1964 

laitoksessa tuotettiin korkearikasteista uraania ja sen jälkeen siirryttiin tuottamaan 

matalarikasteista uraania ydinvoimalaan polttoaineeksi. Toinen tuotantolaitos käynnistyi 

vuonna 1956 Portsmouthissa ja sekin tuotti korkearikasteista uraania asetarkoituksiin 

vuoteen 1964 saakka. Yhdysvaltojen ydinasevarasto oli huipussaan vuonna 1964, 

sisältäen yli 30 000 ydinasetta. Tämänkin jälkeen uusia aseita kyettiin valmistamaan 

uudelleen käytöstä poistettujen ydinkärkien uraanista. (Feiveson et al., 2014, 70-72) 

(Arms Control Association, 2018d) 
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Vaikka asekäyttöön tarkoitetun korkearikasteisen uraanin tuotanto lopetettiin, tuotettiin 

edelleen yli 97-% rikastettua uraania ydinkäyttöisten laivojen polttoaineeksi. (Feiveson 

et al., 2014, 71) Tätä jatkettiin vuoteen 1992 asti, jolloin asekelpoista uraania vapautui 

runsaasti kylmän sodan ylijäämäaseista, joten korkearikasteista uraania ei tarvinnut enää 

tuottaa. (Arms Control Association, 2018d) 

Yhdysvaltojen toisen maailmansodan ydinaseohjelmaa varten rakennettiin maailman 

ensimmäiset tehokkaat plutoniumia tuottavat ydinreaktorit. Ensimmäisen kerran 

asekelpoinen määrä plutoniumia tuotettiin Hanfordin laitoksessa, jossa on kolme 

grafiittihidasteista ja vesijäähdytteistä reaktoria. Tätä plutoniumia käytettiin myöhemmin 

New Mexicon ydinasekokeessa, sekä Nagasakin ydinpommissa. Hanfordiin rakennettiin 

myöhemmin vielä kuusi samanlaista tuotantoreaktoria, sekä viisi raskaalla vedellä 

hidastettua ja jäähdytettyä reaktoria. Jälkimmäisten reaktorien tarkoitus oli tuottaa 

tritiumia, mutta ne tuottivat lähes 40 % koko Yhdysvaltojen asekelpoisesta plutoniumista. 

Kokonaisuudessaan Yhdysvallat tuotti ja hankki noin 110 tonnia plutoniumia.  

(Feiveson et al., 2014, 72-74) 

Myös asekelpoisen plutoniumin tuotanto oli suurimmillaan 1950-60 lukujen vaihteessa. 

Yhdeksän neljästätoista tuotantoreaktorista suljettiin 1960-70 lukujen vaihteessa. Neljä 

reaktoria jatkoivat toimintaansa 1980-luvulle saakka tuottaen tritiumia asetarkoituksiin. 

Yksi Hanfordin reaktoreista jatkoi vielä toimintaansa, mutta tuottaen vain sähköä. 

Yhdysvaltojen viimeiset tuotantoreaktorit lopettivat toimintansa vuonna 1988. (Feiveson 

et al., 2014, 72) (Arms Control Association, 2018d) 

5.2 Saksa 

Saksan ydinasekehitys alkoi syksyllä 1939, kun Saksan johto päätti, että on ehdotonta 

rahoittaa ohjelma, joka tutkisi fission mahdollista käyttöä aseissa.  Tutkimuspaikkana 

käytettiin Keisari Wilhelmin fysiikan instituuttia Berliinissä. Werner Heidenberg oli 

tärkein, joka rekrytoitiin tutkijaksi. Noin 60 tiedemiestä kuului työryhmään, jota 

kutsuttiin nimellä Uranverein, eli Uraani-klubi tai -kerho. Käytetty uraani saatiin Saksan 

sisältä, Degussa-yhtiön tuottamana. (Bernstein, 2016, 36) 

Vuoden 1942 alkuun asti tavoitteena oli kehittää toimiva ydinreaktori. Tämän lisäksi oli 

pienempi sivuprojekti, jolla yritettiin kehittää räjähtävä ydinreaktori, jonka vaikutus olisi 
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kuin Tšernobylin onnettomuudella. (Bernstein, 2016, 36) Plutoniumin löytymisen jälkeen 

oli mahdollista siirtää myös varsinaiset reaktorit ydinasekäyttöön.  

Ydinaseiden kehittämisessä ei kuitenkaan päästy edes lähelle onnistumista. On kehitetty 

monia teorioita, miksi Saksassa ei onnistuttu. On mahdollista, että Uranverein yritti itse 

sabotoida ydinaseen kehitystä, tai että pommitetussa Saksassa työskentely oli 

mahdotonta. Saksalaiset olivat ensimmäisiä, jotka aloittivat itseylläpitävän reaktorin 

kehittämisen. Saksassa ei kuitenkaan ollut teknologiaa rakentaa Oak Ridgen kaltaista 

laitosta, joten uraanin tehokas rikastaminen ei ollut mahdollista. 

5.3 Iso-Britannia 

Yhdysvallat ja Iso-Britannia vaihtoivat toisen asesuunnittelua koskevia tietoja ja fissiilejä 

aineita toisen maailmansodan aikana. Vuonna 1940 suoritettiin ensimmäinen tunnettu 

ydinaseen rakennetta koskeva tekninen tutkimus. Siinä hahmoteltiin ydinaseen 

valmistamisen keskeiset vaiheet. Ainoa merkittävä virhe oli, että he aliarvioivat 

tarvittavan materiaalin määrän. Toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvallat sulki Iso-

Britannian ydinaseohjelmansa ulkopuolelle. Suurin syy Iso-Britannian ydinaseohjelmalle 

oli halu pitää yllä suurvalta-asemaa. (Feiveson et al., 2014, 78) 

Kahden ilmajäähdytteisen ja grafiittihidasteisen reaktorin rakentaminen aloitettiin 

vuonna 1947 ja vuonna 1951 toiminta alkoi. Ensimmäiseen ydinkokeeseen vuonna 1952 

tarvittava plutonium saatiin näistä ensimmäisistä reaktoreista. Reaktorien toiminta 

lakkautettiin 1957, sillä grafiitin liiallinen lämpötilan nousu oli jo aiheuttanut tulipalon ja 

riski uudesta oli jatkuva. Samalle paikalle rakennettiin kahdeksan 

hiilidioksidijäähdytteistä ydinreaktoria, jotka tuottavat sekä plutoniumia, että sähköä. 

(Feiveson et al., 2014, 79) 

Calder Hall:in ja Chapelcross:in reaktoreissa oli molemmissa neljä yksikköä. Ne tuottivat 

suurimman osan käytetystä aseplutoniumista vuoteen 1989 asti. Niissä valmistettiin myös 

tritiumia. Vuonna 1989 Iso-Britannia lopetti asekäyttöön tarkoitetun plutoniumin 

tuotannon. (Feiveson et al., 2014, 79) 

Capenhurstiin rakennettiin sotilaskäyttöön tarkoitettu kaasudiffuusiorikastuslaitos. Siellä 

tuotettiin vuosina 1954-62 n. 11 tonnia korkearikasteista uraania. Vuonna 1962 se 
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muutettiin tuottamaan matalarikasteista uraania laivaston reaktoreille. Se korvattiin 

sentrifugirikastuslaitoksella vuonna 1982. Vuonna 1995 Iso-Britannia ilmoitti 

lopettaneensa fissiilien materiaalien tuotannon räjähdystarkoituksiin. (Feiveson et al., 

2014, 79) 

5.4 Ranska 

Ranskan ydinohjelma perustui Yhdysvaltojen Manhattan-projektiin. 

Atomienergiakomissio perustettiin toisen maailmansodan jälkeen ja 1950-luvun alussa 

alettiin tutkia mahdollisuutta kehittää oma ydinaseohjelma. Vuonna 1954 nimitettiin 

salainen ydinräjähdekomitea, joka perusti plutoniumin tuotantoreaktorin Marcouleen. 

Asekelpoisen plutoniumin tuotanto aloitettiin vuonna 1955. (Feiveson et al., 2014, 82-

83) 

Vuonna 1956 olleen Suezin kriisin jälkeen ilmapiiri muuttui myönteisemmäksi ydinaseita 

kohtaan. Aseohjelmalle annettiin täydet valtuudet vuonna 1958, jonka jälkeen se eteni 

nopeasti. Ensimmäinen ydinaseen laukaisu tapahtui Algerian autiomaassa vuonna 1960 

ja viimeinen ydinkoe suoritettiin vuonna 1996. (Feiveson et al., 2014, 83) (Arms Control 

Association, 2017b)  

Ranskan ydinaseteknologialla on yhtäläisyyksiä Iso-Britannian kanssa. Marcouleen 

rakennettiin plutoniumin tuotantoreaktoreita, joista kolme olivat grafiittikäyttöisiä ja 

kaasujäähdytteisiä. Lisäksi tehoreaktoreissa valmistettiin asekelpoista plutoniumia ja 

tritiumia. Myös kaasudiffuusiorikastuslaitos rakennettiin. (Feiveson et al., 2014, 83) 

Ranska lopetti fissiilisen materiaalin tuottamisen asetarkoituksiin vuonna 1996. (Arms 

Control Association, 2017b) Koska alkuvaiheen kapasiteetista ja toimista on julkistettu 

vähän tietoa, on vaikea arvioida sotilaallisia fissiovarastoja. (Feiveson et al., 2014, 83) 

5.5 Neuvostoliitto ja Venäjä 

Neuvostoliitossa pyrittiin toisen maailmansodan aikana käynnistämään ydinaseohjelma. 

Nagasakin ja Hiroshiman pommituksen jälkeen ohjelma muutettiin täysimittaiseksi. 

Ydinaseohjelman päämääränä oli murtaa Yhdysvaltojen ydinasemonopoli 

mahdollisimman nopeasti. Suunnittelussa käytettiin hyväksi virallista Manhattan-
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projektin historiaa, joka julkaistiin venäjäksi vuonna 1946. Siitä saatiin tietoja mm. 

plutoniumin tuotantoreaktorien rakenteesta sekä erilaisista rikastusmenetelmistä. Toinen 

ydinaseohjelmaa edistävä tekijä olivat asesuunnitelmat, joita Klaus Fuchs toimitti Los 

Alamosin tutkimuskeskuksesta Moskovaan toisen maailmansodan aikana. Näiden 

suunnitelmien ansiosta Neuvostoliitto kykeni valmistamaan lähes täydellisen kopion 

Yhdysvaltojen imploosiomallisesta plutoniumpommista, joka räjäytettiin ensimmäisessä 

ydinkokeessa. (Feiveson et al., 2014, 74-75) 

Neuvostoliiton ensimmäinen kaasudiffuusiorikastuslaitos aloitti toimintansa 

Novouraiskissa vuonna 1949. Sitä täydennettiin myöhemmin pienemmällä laitoksella, 

jossa käytettiin sähkömagneettista erotusprosessia asekelpoisen uraanin rikastuksen 

viimeisenä vaiheena. Tämän jälkeen rakennettiin vielä kolme suurta rikastuslaitosta, jotka 

perustuivat alun perin kaasudiffuusiomenetelmään. Vuonna 1963 Neuvostoliitolla oli 

noin 5 miljoonan erotusyksikön vuosikapasiteetti, jolla saadaan tuotettua 25 tonnia 

korkearikastettua uraania vuodessa, mikä puolestaan riittää 1000 ydinaseen 

valmistamiseen vuodessa. Tämän huippuvuoden jälkeen kaasusentrifugitekniikka otettiin 

vähitellen enemmän käyttöön, ja vuoden 1990 alkuun mennessä 

kaasudiffuusiotekniikasta oli luovuttu kokonaan. (Feiveson et al., 2014, 75-76) 

Korkearikasteisen uraanin tuotanto lopetettiin todennäköisesti vuonna 1987 tai vuonna 

1998. Julkisesti tästä ilmoitettiin vuonna 1989, johon mennessä Neuvostoliitto oli 

koonnut maailman suurimman korkearikasteisen uraanin varaston. Tämä varasto sisälsi 

noin 1250 tonnia asekelpoista uraania, sekä noin 220 tonnia vähän rikastettua uraania, 

jota käytetään mm. tutkimusreaktorien polttoaineena. Vuoteen 2013 mennessä Venäjällä 

oli tuhottu 500 tonnia asekelpoista uraania, Yhdysvaltojen kanssa solmitun sopimuksen 

vuoksi. Venäjälle on jäänyt arviolta noin 665 tonnia korkearikasteista uraania. Tähän 

määrään sisältyy aseisiin sitoutunut ja niihin käytettävissä oleva materiaali, sekä 

sotalaivoihin ja tutkimusreaktoreihin polttoaineeksi varattu materiaali. (Feiveson et al., 

2014, 76-77) 

Neuvostoliitto ohitti Yhdysvallat myös plutoniumin tuotannossa. Ensimmäisen 

tuotantoluokanreaktori, joka perustui Yhdysvaltojen ensimmäisten reaktorien 

tekniikkaan, aloitti toimintansa vuonna 1948. Neuvostoliitossa rakennettiin kaikkiaan 

neljätoista grafiittihidasteista, vesijäähdytteistä tuotantoreaktoria, sekä neljä 
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raskasvesituotantolaitosta. Plutoniumin tuotanto lopetettiin asetarkoituksiin vuonna 

1994. Tähän mennessä aseplutoniumia oli tuotettu n. 145 tonnia. Neuvostoliitossa 

valmistettiin fissiilejä aineita täydellä tuotantoteholla vuosien 1990-1991 romahdukseen 

saakka. Venäjä erottaa edelleen plutoniumia voimalareaktoripolttoaineesta noin 1-2 

tonnia vuodessa. (Feiveson et al., 2014, 76-78) 

5.6 Kiina 

Kiina oli ensimmäinen ydinasevaltio, jolta puuttui kehittynyt tieteellinen ja teollinen 

perusta. Se oli myös ensimmäinen, joka turvautui tuotantolaitosten pystyttämisessä ja 

tieteellisen henkilöstön koulutuksessa toisen ydinasevaltion laajaan, suoraan apuun. 

Kiina ja Neuvostoliitto solmivat ydinyhteistyösopimuksen vuonna 1955. Tämän 

perusteella Neuvostoliitto toimitti Kiinalle tutkimusreaktorin, sekä tarjosi teknistä apua 

ja koulutusta. Toinen sopimus kirjoitettiin vuonna 1958 ja siihen sisältyi uraanin rikastus- 

ja plutoniumin tuotantotekniikan vaihtoa. (Feiveson et al., 2014, 84) Kiinan tarkoitus on 

omistaa vähin määrä ydinasekapasiteettia, joka tarvitaan puolustautumiseen 

mahdolliselta hyökkääjältä. (Arms Control Association, 2017a)  

Vuonna 1958 Kiina aloitti Lanzhoun kaasudiffuusiolaitoksen rakentamisen. Vuonna 

1960 Kiinalla oli pulaa tutkijoista ja insinööreistä, ja sillä oli vain 10 ydinfyysikkoa. 

Neuvostoliitto oli aiemmin samana vuonna siirtänyt tekniset asiantuntijansa pois 

Kiinasta. Kuitenkin tässä vaiheessa Lanzhoun uraaninrikastuslaitos oli keskeisiltä osilta 

valmis ja lähes loppuun asti varusteltu. Laitos aloitti asekelpoisen, korkearikasteisen 

uraanin tuottamisen vuonna 1964. Samana vuonna Kiina suoritti ensimmäisen uraaniin 

perustuvan ydinräjähdyksen. Lanzhoun laitos suljettiin vuonna 1980. Toinen 

kaasudiffuusiolaitos oli toiminnassa vuosina 1975-1987. (Feiveson et al., 2014, 84-85) 

Sittemmin Kiina on siirtynyt kaasusentrifugien käyttöön. Vuonna 2013 Venäjä toimitti 

kolme sentrifugilaitosta, joiden yhteiskapasiteetti on 1,5 miljoonaa SWU/vuosi. Lisäksi 

vuonna 2010 otettiin käyttöön rikastuslaitos, joka sisältää erilliset sentrifugit. Tämän 

rikastuslaitoksen kapasiteetti oli vuonna 2013 n. 1 miljoonaa SWU/vuosi. (Feiveson et 

al., 2014, 85) 

Neuvostoliiton avulla Kiinassa aloitettiin plutoniumohjelma vuonna 1958. Neuvostoliitto 

toimitti sekä tuotantoreaktorin, että jälleenkäsittelylaitoksen suunnitelmat. 
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Tuotantoreaktori, joka rakennettiin Jiquaniin, on grafiittihidasteinen ja vesijäähdytteinen 

reaktori. Tämän plutoniumin tuotantoreaktorin rakentaminen aloitettiin vuonna 1960, ja 

se valmistui vuonna 1966. Kiinan ydinvoimajohto oli tyytymätön toimitettuihin 

jälleenkäsittelylaitoksen suunnitelmiin, joten he suunnittelivat sittenkin oman. 

Jälleenkäsittelylaitoksen rakennus Jiquaniin aloitettiin vuonna 1964, valmistui 1970 ja 

vasta vuonna 1976 toiminta aloitettiin. (Feiveson et al., 2014, 86) 

Vuonna 1976 aloitettiin kolmen plutoniumin tuotantoreaktorin rakentaminen. Ne olivat 

80 MWt:n lämpötehoisia, grafiittihidasteisia ja vesijäähdytteisiä. Tuotantoreaktorien 

sijainniksi valittiin Fulingin lähistöllä olevat louhitut luolat, sillä ne ovat suojassa 

Neuvostoliiton tai Yhdysvaltojen hyökkäykseltä. Rakentaminen edistyi hitaasti ja hanke 

hylättiin. Tämän sijaan Guangyaniin rakennettiin Jiuquanin reaktorin kopio. (Feiveson et 

al., 2014, 86) 

Kiina on tehnyt epävirallisen ilmoituksen aseisiin tarkoitetun fissiilien materiaalien 

tuotannon keskeyttämisestä. Se haluaa kuitenkin säilyttää mahdollisuuden tuotannon 

uudelleenkäynnistämiseen. Kiina on suorittanut yhteensä 45 ydinkoetta, joista 

ensimmäisen vuonna 1964 ja viimeisimmän 1996. (Feiveson et al., 2014, 86-87) (Arms 

control association, 2017a) 

5.7 Intia 

Intia eteni ydinteknologiassa varhain. Jo vuonna 1944 Intiassa pyydettiin rahoitusta 

ydinenergiaohjelmalle. Verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin, jossa ensimmäinen 

ydinräjähdys tapahtui yli vuoden myöhemmin. Uskottiin, että ainoa tapa estää Kiinan 

valta, oli omistaa itse ydinaseita, ja Intia oli valmis tekemään mitä vain tämän 

saavuttamiseksi. Maan johdon myöntämän tuen avulla ydinaseiden teko yritettiin 

naamioida ydinenergian tutkimiseksi. (Bernstein, 2016, 55) Teknisten laitteiden 

valinnalla pidettiin avoimena aseiden tuotantoon siirtyminen. Intian kaikissa ydinaseissa 

käytetään plutoniumia. (Feiveson et al., 2014, 90) 

Atoms for peace -hankkeen kautta oli 1950-luvulla saatavilla kansainvälistä apua 

reaktorien ja jälleenkäsittelytekniikan hankkimiseen, mutta ei uraanin rikastamiseen. 

Näin ollen käytettäväksi polttoaineeksi valittiin plutonium (Feiveson et al., 2014, 90). 

Ensimmäisen plutoniumin tuottoreaktorin toimitti Kanada ja se oli lämpöteholtaan 40 
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MWt. Se oli CIRUS-reaktori, joka perustui Kanadan NRX-reaktoriin. (Feiveson et al., 

2014, 91) Näissä reaktoreissa käytettiin neutronien hidasteena raskasta vettä. (Bernstein, 

2016, 55) Reaktori oli kevytvesijäähdytteinen, ja se käytti luonnonuraania polttoaineena. 

(Feiveson et al., 2014, 91) Yhdysvallat toimitti käytettävän raskaan veden. (Bernstein, 

2016, 57) Reaktorin toiminta käynnistyi täydessä laajuudessaan vuonna 1963 ja päättyi 

vuonna 2010 Yhdysvaltojen kanssa tehdyn uuden sopimuksen seurauksena. (Feiveson et 

al., 2014, 91) Intia sitoutui käyttämään Kanadan toimittamaa reaktoria vain 

rauhanomaisiin tarkoituksiin. (Feiveson et al., 2014, 92) Kanadassa epäiltiin Intian 

tarkoitusperiä reaktorin käyttöön, mutta todisteet eivät olleet saatavissa, sillä tarkastuksia 

ei hyväksytty. Kanada ei kuitenkaan lopettanut reaktorien toimittamista. (Bernstein, 

2016, 57) Intian ensimmäisessä ydinkoeräjäytyksessä vuonna 1974 käytettiin 

plutoniumia, mikä johti tilanteeseen, jossa Kanada ja Yhdysvallat keskeyttivät 

ydinyhteistyön Intian kanssa kolmeksikymmeneksi vuodeksi. (Feiveson et al., 2014, 91) 

Vuonna 1985 rakennettiin toinen tuotanto- ja tutkimusreaktori, jonka lämpöteho oli 100 

MWt:ia. Reaktori on raskasvesihidasteinen ja -jäähdytteinen. (Feiveson et al., 2014, 91-

92) Vuonna 2000 valmistui 220 MWe:n yksikkö, jossa oli kaksi raskasvesireaktoria. 

Kaksi vastaavaa reaktoria rakennettiin myöhemmin. Ensimmäisen toiminta alkoi vuonna 

2007 ja toisen vuonna 2011. 540 MWe -tehoinen raskasvesikäyttöinen reaktori käynnistyi 

vuonna 2005 ja toinen samanlainen vuonna 2006. (Wisconsin Project on Nuclear Arms 

Control, 2018) Intiassa kopioitiin Kanadan toimittaman 220 MWe:n sähkötehoisen 

paineistetun raskasvesireaktorin mallin ja hyödynsi sitä rakentaessaan vielä 

raskasvesikäyttöisten tehoreaktorien sarjan, joka valmistui vuonna 2013. Sarjassa on 

yhteensä kuusitoista reaktoria ja siihen kuuluu yksi 11 220 MWe:n ja yksi 2 540 MWe:n 

lämpötehoinen raskasvesireaktori, jotka ovat ydinmateriaalivalvonnan ulkopuolella. 

(Feiveson et al., 2014, 91) 

Intian vanhin jälleenkäsittelylaitos sijaitsee Bhabhan atomitutkimuskeskuksessa 

Trombayssa. Yhdysvallat toimitti laitoksen rauhanomaisiin tarkoituksiin, mutta sitä 

käytettiin plutoniumin erotukseen ydinaseiden valmistumista varten. Seuraavat kaksi 

valmistuivat vuosina 1977 ja 1998. Näiden tuottama plutonium oli tarkoitettu 

hyötöreaktorien käynnistyspolttoaineeksi. Neljäs jälleenkäsittely laitos rakennettiin 2010. 

Intian atomienergiaministeriö suunnittelee rakentavansa seuraavan vuosikymmenen 
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aikana kolme uutta laitosta, joista jokaisen kapasiteetti olisi lähes 500 tonnia vuodessa. 

On epätodennäköistä, että kaikki Intian laitokset saataisiin ydinmaterian valvonnan piiriin 

lähitulevaisuudessa. (Feiveson et al., 2014, 92) 

Intiassa on vuoden 2014 tietojen mukaan toiminnassa kaksi kaasusentrifugityypin 

uraanirikastuslaitosta. Ensimmäisen toiminta alkoi vuonna 1985 ja se on pilottiluokan 

hanke. Suuremman, tuotantokokoluokan laitos käynnistyi vuonna 1990 ja sen uskotaan 

tuottavan korkearikasteista uraania ydinkäyttöisten sukellusveneiden polttoaineeksi. Intia 

suunnittelee uutta rikastuslaitosta. Atomienergiakomission mukaan tätäkään laitosta ei 

avata ydinmateriaalivalvonnalle. Intia ei kuitenkaan tuota aseisiin soveltuvaa 

korkearikasteista uraania. (Feiveson et al., 2014, 92) (Arms Control Association, 2018a) 

5.8 Pakistan 

Vuonna 1971 Pakistanin presidentiksi nousi Ali Bhutto ja hän aloitti valmistelut 

ydinvoiman kehittämiseksi. Hän oli pääministerinä ollessaan lähentänyt välejä Kiinaan, 

mikä puolestaan huononsi suhdetta Yhdysvaltoihin. Vuonna 1965 hän sai suhteidensa 

avulla kuulla kansainvälisen atomienergiajärjestön tiedosta, että Intia oli rakentamassa 

atomipommia. Kun Intia oli testannut onnistuneesti atomipommia 1974, pidettiin ainoana 

ratkaisuna, että Pakistankin kehittäisi sellaisen. (Bernstein, 2016, 57) 

Suunnitelmana oli sekä uraanin rikastaminen, että plutoniumin erottaminen. Rajoittavana 

tekijänä oli kuitenkin alhainen tekninen taso. Kiina on tiettävästi toimittanut sekä 

materiaalia, että teknistä tukea. Pakistan on myös turvautunut pimeisiin markkinoihin 

menetelmien ja komponenttien hankinnoissa. (Feiveson et al., 2014, 93) Pakistan suoritti 

kaksi ydinkoetta vuonna 1998, joista jälkimmäisessä räjäytettiin viisi atomipommia maan 

alla. (Bernstein, 2016, 58) (Arms Control Association, 2018c) 

Khan, joka johti Pakistanin ydinohjelmaa, vaihtoi sentrifugi suunnitelmat Kiinan 

fissiopommisuunnitelmia vastaan. Nämä kyseiset suunnitelmat olivat lähtöisin Los 

Almosista, josta päätyivät Neuvostoliiton kautta Kiinalle ja nyt Pakistaniin. Khan vaihtoi 

myös Pohjois-Korealle sentrifugisuunnitelmat vastineeksi ohjuksista. Samoihin aikoihin 

toinen Pakistanin ydinohjelman kehittäjä yritti myydä sentrifugeja Irakille, mutta Khan 

myi ne Iranille ja näin avusti Iranin rikastusohjelman alkuun. Myöhemmin hän vielä myi 

sentrifugien osat, sekä pommisuunnitelmat Libyaan Gaddafille, josta ne lopulta päätyivät 
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CIA:n käsiin. Pakistanissa on edelleen ongelma ydinaseiden turvallisuuden kanssa, 

johtuen suurelta osin ääriliikkeiden kasvavasta määrästä ja terrorista. (Bernstein, 2016, 

58) 

Pakistan laajentaa edelleen ydinasearsenaaliaan mm. kasvavalla fissiilien materiaalien 

tuotannolla. (Bernstein, 2016, 58) Vuonna 2016 Pakistan laajensi ydinasevarastoaan 

nopeammin kuin mikään muu maa. (Arms Control Association, 2018c) Ydinaseiden 

määrä kasvu riippuu merkittävästi Intian ydinaseiden määrästä maiden keskeisen 

kilpailun vuoksi. (Bernstein, 2016, 58) 

Ensimmäisen tuotantoreaktorin, Khushab I, rakentaminen aloitettiin 1980-luvun alussa ja 

se otettiin käyttöön vuonna 1998. Se on raskasvesihidasteinen, luonnonuraania 

polttoaineena käyttävä laitos, jonka lämpöteho on noin 40-50 MWt:ia. Se kykenee 

tuottamaan 10 kg plutoniumia vuodessa. Vuodesta 2013 alkaen toiminnassa on ollut myös 

Khushab II, joka on kopio ensimmäisestä tuotantoreaktorista. Lisäksi Khushab III oli 

valmistumassa ja Khushab IV rakenteilla vuonna 2014. (Feiveson et al., 2014, 94-95) 

Plutoniumin erottamiseen kykenevien laitosten, tekniikan ja laitteiston hankkimisessa 

Pakistan turvautui ulkomaisiin toimittajiin. Ulkomaalaisten yhtiöt toimittivat tarvittavan 

pilottilaitoksen, joka valmistui vuonna 1982. Laitos oli kuitenkin käyttämättömänä, 

kunnes samalle paikalle rakennettiin toinen samansuuruinen jälleenkäsittelylaitos vuonna 

2006. Vuonna 1974 tehtiin uusi sopimus ranskalaisen yhtiön kanssa, jonka perusteella 

suunniteltiin uusi jälleenkäsittelylaitos, jonka kapasiteetti olisi 100 tonnia/vuosi. Tämä 

sopimus kuitenkin peruuntui 1978, suureksi osaksi Yhdysvaltojen painostuksen takia. 

Merkittäviä suunnittelutietoja, sekä tekniikkaa oli jo siirretty ja infrastruktuurin 

rakentaminen oli käynnistynyt. Rakennustyöt alkoivat uudelleen vasta vuosituhanteen 

vaihteessa, eikä näyttöä toiminnassa olemisesta ole. (Feiveson et al., 2014, 95) 

Vuonna 1974 aloitettiin työskentely kaasusentrifugirikastusohjelman parissa. Tämä oli 

mahdollista, sillä Pakistanilla oli laiton pääsy hollantilaisten ja saksalaisten 

sentrifugisuunnitelmien teknisiin tietoihin. Pakistanin uskotaan rikastaneen uraania 

asekelpoiseksi ensimmäisen kerran vuonna 1982. Kiina on mahdollisesti toimittanut noin 

50 kg asekelpoista, korkearikasteista uraania, sekä ydinasesuunnitelman. (Feiveson et al., 

2014, 95) 



32 

 

5.9 Israel 

Israelin ydinohjelma käynnistyi oletettavasti 1950-luvulla Dimonan tutkimuslaitoksella. 

Yleisesti uskotaan, että Ranska tarjosi laajan, mutta salaisen tuen Israelin ohjelmalle. 

Ensimmäistä kertaa ydinasevaltio toimitti liittovaltiolle täydellisen fissiilien materiaalien 

tuotantokompleksin. (Feiveson et al., 2014, 87-88) 

Ydinohjelma on koko olemassaolonsa ajan ollut todella salattu, joten sen sisältö ei ole 

vahvistettavissa. 1960-luvulla yritettiin lopettaa koko oletettu ydinaseprojekti, mutta 

tuloksetta. (Bernstein, 2016, 65) Israelin ydinaseohjelmaa ei tutkita tai arvostella yhtä 

ankarasti kuin muita, johtuen sen hyvistä suhteista länsimaihin, ja erityisesti 

Yhdysvaltoihin.   

Dimonan reaktorin uskotaan tuottavan plutoniumia ja tritiumia. Siellä saattaa myös sijaita 

kaasusentrifugiperiaatteella toimiva uraanirikastuslaitos. Ainoat tiedot perustuvat 

vuosina 1977-85 ydinteknikkona toimineen Mordechai Vanunun haastatteluihin. 

Asiantuntijat ovat arvioineet hänen väitteensä uskottaviksi. Arvio plutoniumin 

tuotannosta ja nykyisen fissiilivaraston suuruudesta perustuu Dimonan reaktorin 

tehotason historiaan. Reaktori toimii raskasvesiperiaatteella. Sen sähköntuotannon 

lämpötehoksi ilmoitettiin aluksi 24-26 MWt:ia, mutta uskotaan, että sitä nostettiin 

nopeasti valmistumisen jälkeen. Oletuksena on, että reaktori on toiminut vähintään 70 

MW:n teholla 1970-luvulta lähtien. Vanunun haastattelun mukaan plutoniumin 

nettovuosituotanto olisi 36 kg, johon vaadittaisiin 140 MWt:n lämpöteho. Arvioidaan, 

että vuoden 2012 lopussa Dimonassa on tuotettu n. 840 kg plutoniumia. Tämä määrä 

riittäisi noin 160:een aseeseen. (Feiveson et al., 2014, 88-90) 

5.10 Iran 

Jos Iranin teknologia valjastettaisiin asetuotantoon, kestäisi vain kuukausia ennen kuin 

sillä olisi toimiva ydinase. Vuoden 2015 ydinasesopimuksen takia Iran on joutunut 

merkittävästi vähentämään laitosten ja materiaalien määrää, ja se saa tuottaa vain 20: %iin 

väkevöityä uraania. (Bernstein, 2016, 98) 

Sentrifugeja oli 18 000, mutta vuonna 2016 niitä oli ydinsopimuksen takia vain 5000. 

Nämä sentrfugit ovat sijoitettuna kahdessa keskuksessa: Natanzassa ja Fordowssa. 
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Fordowssa on Pakistanista saatuja vanhoja sentrifugeja, sekä tehokkaampia moderneja 

centrifugeja. Sentrifugit ovat järjestettyinä 164 kaskadeissa, jotka on rakennettu niin, että 

uraani rikastetaan useammassa sentrifugissa peräkkäin. Sopimuksen mukaan Fordowssa 

sallitaan kuusi kaskadia, joista kahdessa ei saa olla uraania. Natanzissa sallitaan 30 

kaskadia, jotka eivät saa olla edistyksellisiä. Mikään sentrifugeista ei saa myöskään olla 

uusinta tyyppiä. (Bernstein, 2016, 68-69) 

Arakissa on reaktori, joka alun perin tehtiin toimimaan raskaalla vedellä ja luonnon 

uraanilla. Sopimuksen myötä se muutettiin normaalia vettä ja rikastettua uraania 

käyttäväksi. Käytettävä polttoaine tulee hankkia maan ulkopuolelta, ja tällä hetkellä se 

luultavasti saadaan Venäjältä. Tuotettu plutonium poistetaan, jotta sitä ei voidaan 

hyödyntää asetarkoitukseen. Iranin tulee myös luopua suuresta osasta kevyesti rikastettua 

uraania: alun perin Iranissa on ollut rikastettua uraania n. 15 000 kg, mutta sopimuksen 

vaikutuksesta sitä jää vain 300 kg. (Bernstein, 2016, 59) 

Iranin toimintaa on lähes mahdoton valvoa täysin, sillä sinne ei sallita kunnon 

tarkastuksia. Näin ollen suurin osa tiedosta on peräisin satelliittikuvista. On epäilty, että 

armeijan tukikohdassa Parchinissa, lähellä Therania, suoritettaisiin räjähdyskokeita. 

Vastaavia testipaikkoja voi olla enemmänkin. Tällä hetkellä Iranilla ei ole teollista 

kapasiteettia tai fissiiliä materiaalia pommin rakentamiseen. On kuitenkin tiedossa, että 

Iran on yrittänyt ostaa aseteknologiaa pimeiltä markkinoilta. Luultavasti jossain päin 

Irania on myös ryhmä fyysikkoja, jotka suunnittelevat ydinaseita. (Bernstein, 2016, 69-

70) 

5.11 Pohjois-Korea 

Lähellä Pohjois-Korean pääkaupunkia sijaitsee suurin tutkimuskeskus, the Yongbyon 

Nuclear Scientific Research Center. Siellä on ydinreaktoreita, joilla tuotetaan 

plutoniumia, sekä jälleenkäsittelylaitos, jota käytetään plutoniumin keräämiseen 

reaktorin polttoaineesta. Siellä sijaitsee myös sentrifugikeskus. Sentrifugikeskuksen 

olemassaolo paljastui vasta marraskuussa 2010.  Ensimmäiset ydintekniikan työntekijät 

kouluttautuivat Neuvostoliitossa, mutta uusi sukupolvi on koulutettu Pohjois-Koreassa.  

Ensimmäinen reaktorin rakentaminen aloitettiin vuonna 1980.  Kyseessä on pieni 

plutoniumin tuotantoreaktori Yongbyonissa. Se on teholtaan 25 MWt. (Feiveson et al., 
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2014, 96-97) Valittu polttoaine johtui lähinnä valtion rajoituksista: Pohjois-Koreassa ei 

ollut rikastettua uraania, eikä raskaan veden lähdettä. (Bernstein, 2016, 65-66) Näin ollen 

he kopioivat Iso-Britannian ensimmäisen reaktorin eli Magnox-reaktorin, jonka 

suunnitelmat oli julkaistu 1950-luvulla. (Feiveson et al., 2014, 96-97) Magnox on 

magnesiumin seos, jossa on vähän alumiinia. Tätä seosta käytetään luonnon 

rikastamattoman uraanin päällystämiseen. Neutronien hidastajana käytettiin grafiittia. 

Tämä reaktorityyppi oli hylätty vuosia sitten Iso-Britanniassa, mutta on edelleen käytössä 

Pohjois-Koreassa. Näitä reaktoreita ei ole tarkoitettu energian tuotantoon, joten 

polttoaine-elementit on mahdollista vaihtaa muutaman kuukauden välein. Hyötynä tässä 

on, että plutonium voidaan irrottaa nopeammin. Jos plutoniumin irrottamista ei tehdä 

tarpeeksi usein, syntyy ei-haluttuja isotooppeja, jotka tekevät tuotteesta vähemmän 

soveltuvan ydinaseisiin. (Feiveson et al., 2014, 96-97) 

On edelleen epäselvää, mistä Pohjois-Korea on saanut kaikkia vaadittavat suunnitelmat 

ja materiaalit. Arviolta Pohjois-Korealla on fissiiliä materiaalia 18:sta pommiin ja 

kapasiteettia tuottaa kuusi tai seitsemän pommia vuodessa. Lisäksi on testattu neljää 

laitetta, joista kolme käyttää erityisesti plutoniumia polttoaineena.  

Otetaan huomioon, että Hiroshimaan pudotettu pommi vastaa 15:ta kilotonnia TNT:tä. 

Pohjois-Koreassa suoritettiin ensimmäinen testi vuonna 2006, jolloin voimakkuus oli 1 

kilotonni. Toisessa kokeessa vuonna 2009 voimakkuus oli arviolta 2-6 kilotonnia. 

Vuonna 2013 suoritettiin kolmas testi, jossa voimakkuus oli 15 kilotonnia. Vuoden 2016 

tammikuussa suoritettiin testi, jossa voimakkuus vastasi 15-20 kilotonnia. Kim Jon-Unin 

mukaan kyseessä olisi ”jonkinlainen vetypommi”, mutta tämä on erittäin 

epätodennäköistä. Todennäköisempää on, että kysesssä on eräänlainen ”boosted device”. 

Siinä fission räjähdys sytyttää pienenmäärän ydinpolttoainetta, joka vuorostaan tuottaa 

todella energiapitoisia neutroneita, jotka puolestaan aiheuttavat lisää fissioita. Näin 

voidaan saavuttaa suurempi voima suhteessa painoon ja tilavuuteen. Vuonna 2016 

syyskuussa suoritettiin viides testi, jossa räjähdysvoima oli n. 20-25 kilotonnia. Viimeisin 

testi suoritettiin syyskuussa 2017, jossa arvioitu räjähdysvoima oli 140-250 kilotonnia. 

Tässä testissä käytetty ase voi tutkijoiden mukaan olla vetypommi. (Bernstein, 2016, 66-

67) (Arms Control Association, 2018b) 
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On hyvin mahdollista, ettei Pohjois-Korean ydinarsenaali selviä koskaan täysin. Tällä 

hetkellä tieto kokeista on vain päättelyn varassa. Ensimmäiset testit suoritettiin 350 m 

maanpinnan alapuolella, mutta vuoden 2016 testi 700-800m maanpinnan alapuolella. 

Tästä testillä odotettiin siis voimakasta räjähdystä. Yleensä testin tyyppi selvitetään 

ilmakehään kulkeutuneita isotooppeja tutkimalla.  Jos kyseessä on fuusiokomponentti, 

ilmakehästä löytyy deuteriumia ja tritiumia. Energiapitoisin fuusioreaktio pitää sisällään 

tritonin ja deuteriumin, tuottaakseen heliumin ja energiapitoisen neutronin. Kaikessa 

luonnon vedessä on pieniä osia raskasta vettä, joka voidaan erottaa elektronisesti. 

Deuteron on vakaa, mutta triton ei. Se hajoaa 12 vuoden puoliintumisajalla ja noin 5,5% 

näytteestä katoaa joka vuosi. Näin ollen sitä ei ole löydettävissä luonnosta, mutta sitä 

voidaan tuottaa reaktoreilla. Esimerkiksi tuottamalla litium-6:ta, jota säteilytetään 

neutroneilla ja tuloksena on tritoneja. On löydetty todisteita, että Pohjois-Korea tekee tätä. 

Pohjois-Korea on alkanut välttää vuotojen synnyn ilmakehään, jolloin toimintaa on 

vaikeampi saada selville. (Bernstein, 2016, 66-67)   

Pohjois-Korea on jo pitkään ollut päättäväinen tuottaa polttoainetta, jota käytetään 

fuusioparannelluissa ydinaseissa. Nämä on mahdollista tehdä niin kevyeksi ja pieneksi, 

että ne voidaan sisällyttää ohjuksiin, joita Pohjois-Korealla jo valmiiksi on. Näiden 

seikkojen takia Pohjois-Korea ydinaseineen on todellinen uhka. Vuodesta 2018 lähtien 

Pohjois-Korea on pyrkinyt parantamaan suhteitaan Etelä-Koreaan ja Yhdysvaltoihin. 

Ydinaseisiin liittyvät neuvottelut ovat kuitenkin vielä kesken. (Bernstein, 2016, 66-67) 

(Arms Control Association, 2018b) 

5.12 Etelä-Afrikka 

Etelä-Afrikka on ainoa maa, joka on kehittänyt ydinaseita ja poliittisten olojen muutosten 

seurauksena on riisunut aseensa vapaaehtoisesti.  

Valkoinen vähemmistö, joka oli vallassa Etelä-Afrikassa 90-luvulle asti, hankki 1960-

luvun alussa uraaninrikastuskyvyn. Tämä perustui uuteen, mutta kuitenkin tehottomaan 

tekniikkaan. 1980-luvulla valtio koki olevansa uhattuna Neuvostoliiton aseistettua 

Angolan. Seurauksena Etelä-Afrikassa rakennettiin seitsemän ydinasetta, jotka olivat 

yksinkertaisia tykkityyppisiä ja käyttivät korkearikasteista uraania. Vallan vaihduttua 90-

luvulla, ydinaseet riisuttiin ja tuotantolaitokset suljettiin. (Feiveson et al., 2014, 98) 
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 1940-luvulla Iso-Britannia ja Yhdysvallat yrittivät hankkia uraania Yhdysvaltojen 

aseohjelmaa varten. Etelä-Afrikan kultakaivoksista löydettiin matalarikasteista uraania. 

Tämän seurauksena Pelindabassa aloitettiin ydintutkimus- ja kehittelyohjelma vuonna 

1961. Safari I- tutkimusreaktorin rakentamista tuki Yhdysvallat osana Atomit rauhan 

palveluksessa-ohjelmaa. Yhdysvallat myös toimitti polttoaineena käytettyä 

korkearikasteista uraania. Tutkimusreaktori otettiin käyttöön vuonna 1965. Vuonna 2013 

reaktori oli yhä toiminnassa, mutta muunnettuna käyttämään matalarikasteista uraania. 

(Feiveson et al., 2014, 98) 

Etelä-Afrikassa tutkittiin sekä plutoniumin tuotantoa, että uraanin rikastusvaihtoehtoja. 

Vuonna 1971 aloitettiin laitoksen rakentaminen, jonka tarkoituksena oli tuottaa 

korkearikasteista uraania. Ensimmäinen erä oli käytettävissä jo tammikuussa 1978. 

Uraanin väitettiin olevan rikastettu vain Safari I-reaktoria varten. Etelä-Afrikka kuitenkin 

kieltäytyi liittymästä ydinsulkusopimukseen, jolloin epäilykset sotilaallisista 

tarkoituksista vahvistuivat. (Feiveson et al., 2014, 99) 

Ensimmäinen ydinase valmistui vuoden 1982 lopulla. Se oli korkearikasteista uraania 

käyttävä tykkityyppinen ase, jonka räjähdysvoima on noin 10 kg. Seuraavina vuosina 

ydinasearsenaaliin lisättiin keskimäärin yksi ydinkärki vuodessa. Vuonna 1985 

presidentti määräsi, että ydinasevarasto tulisi rajoittaa seitsemään. Aseohjelma jatkoi 

pienimuotoisena ja edistyneisiin aseisiin, kuten imploosioaseisiin ja kiihdytettyihin 

aseisiin, kohdistuneena. (Feiveson et al., 2014, 99) 

Vuonna 1990 presidentti määräsi ydinohjelman lopetettavaksi. Tätä seurasi aseiden 

riisuminen, korkearikasteisen uraanin talteenotto, sekä arkaluontoisten dokumenttien 

tuhoaminen.  Etelä-Afrikka myös allekirjoitti ydinsulkusopimuksen, sekä kattavan 

valvontapöytäkirjan IAEA:n kanssa. (Feiveson et al., 2014, 100) 

Vuosina 1978-1990 valmistettu korkearikastettu uraani on IAEA:n valvonnassa, mutta 

sen määrää ei ole julkistettu. On arvioitu, että sitä on täytynyt olla vähintään 400-450 kg:n 

varasto, jotta tykkityypin laitteiden ytimet on kyetty valmistamaan. Toinen arvio on, että 

varastoa olisi jopa 680-789 kg. Merkittäviä osia tästä on käytetty siviilisovelluksissa. 

(Feiveson et al., 2014, 100) 
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6 YDINASEIDEN VÄHENTÄMINEN JA TULEVAISUUS 

6.1 IAEA 

Kansainvälinen atomienergia järjestö IAEA (International Atomic Energy Agency) 

perustettiin vuonna 1957. Järjestön tarkoitus on avustaa atomienergian rauhanomaisen 

käytön kehittämisessä. Se myös valvoo valtioiden ydinenergiaohjelmia, jotta niissä ei 

tuoteta fissiiliä materiaalia ydinasekäyttöön. IAEA:lla on tärkeä rooli 

ydinsulkusopimuksen noudattamisen valvomisessa. IAEA myös pitää tilastoja mm 

maailman fissiilin materiaalin ja ydinreaktorien määrästä. (IAEA, n.d) 

6.2 Ydinsulkusopimus 

Ensimmäinen yritys kansainvälisen ydinaseiden vähentämiseen johtavaan sopimukseen 

tehtiin vuonna 1946. Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen tavoitteet eivät kuitenkaan 

kohdanneet, joten sopimusta ei syntynyt. (Feiveson et al., 2014, 132-133) 1960- luvulla 

palattiin ajatukseen kansainvälisestä ydinasesopimuksesta ja seurauksena kirjoitettiin 

ydinsulkusopimus. Ydinsulkusopimus avattiin allekirjoituksille vuonna 1968 ja vuonna 

1970 se astui voimaan. Sopimus jakaa valtiot kahteen eri luokkaan: ydinasevaltioihin ja 

ydinaseettomiin valtioihin. Ydinasevaltioista Israel, Iran ja Pakistan ovat ainoat, jotka 

eivät ole allekirjoittaneen sopimusta. Pohjois-Korea ensin liittyi sopimukseen, mutta erosi 

siitä vuonna 2003. Vuonna 1991 paljastui Iranin salainen ydinaseohjelma. Tätä seurasi 

lisäpöytäkirja sopimukseen, joka laajentaa valvontaa ja tarkistuksia myös mm. 

uraanikaivoksiin ja ydinjätteen sijoituspaikkoihin. (Feiveson et al., 2014, 132-136) 

Ydinsulkusopimuksen tarkoitus on vähentää ydinaseiden määrää ja ehkäistä niiden 

valmistusta. Sopimuksen mukaan ydinasevaltiot eivät saa siirtää ydinaseita muille 

valtioille. (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Artikla 1, 1968) 

Ydinaseettomat valtiot eivät saa hankkia ydinaseita. (Treaty on the Non-Proliferation of 

Nuclear Weapons, Artikla 2, 1968) Lisäksi ydinaseettomien valtioiden tulee suostua 

IAEA:n valvontaan. (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Artikla 3, 

1968) Ydinasevaltioille ei ole asetettu pakollisia tarkastuksia, mutta monet ovat 

vapaaehtoisesti antaneet IAEA:n suorittaa niitä. (Feiveson et al., 2014, 132-133) 
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Sopimuksen toteutustapoja ovat siis tarkastusjärjestelmä, seuranta, sekä paikan päällä 

tehtävät tutkimukset. Tutkimuksissa varmistetaan, ettei merkittäviä määriä fissiiliä 

materiaalia ole siirtynyt ydinaseiden tuottoon rauhanomaisen käytön sijaan. 

Merkittäväksi määräksi lasketaan plutoniumille 8 kg, huolimatta 

isotooppikoostumuksesta riippumatta, uraani-233:lle 8 kg ja uraani-235:lle, joka sisältyy 

korkearikasteiseen uraaniin, 25 kg. (Feiveson et al., 2014, 134-135)  

6.3 Muita sopimuksia 

6.3.1 Ydinkokeiden kielto ilmakehässä 

Vuonna 1963 luotiin sopimus, joka kieltää ydinasetestit ilmakehässä. Tämän sopimuksen 

mukaan allekirjoittaneet sitoutuvat olemaan laukaisematta ydinräjähteitä ilmakehässä, 

avaruudessa ja vedessä. Sopimus myös kieltää ydinkokeet missä tahansa muussa 

ympäristössä, jossa vaikutukset voivat ulottua alueen ulkopuolelle. (Treaty banning 

nuclear weapon tests in the atmosphere, 1963) 

6.3.2 Ydinasesopimus Iranin kanssa 

Luvussa 5.10 käsiteltiin lyhyesti tämän ydinasesopimuksen vaikutuksia. 2010-luvun 

alussa Iran kehitti jatkuvasti uusia ydinaseita. Tämä toiminta johti muiden valtioiden 

asettamiin pakotteisiin. Suureksi osaksi tämän seurauksena Iran suostui neuvottelemaan. 

Tieto ydinasesopimuksesta julkistettiin vuonna 2015, ja saman vuoden lopussa se 

hyväksyttiin Iranin parlamentissa.  

Sopimuksen mukaan Iran ei saa tuottaa lisää asekelpoista plutoniumia. Sopimuksen teon 

hetkellä olleista reaktoreista kaksi kolmasosaa tuli poistaa käytöstä. Ennen 

ydinasesopimusta Iran oli arviolta n. 2-3 kk päässä saamasta tarpeeksi fissiiliä materiaalia 

ydinpommiin. Sopimuksen seurauksena uusien aseiden tekeminen ei ole mahdollista, tai 

se on ainakin todella hidasta. 

Vuoden 2018 toukokuussa Yhdysvallat ilmoitti vetäytyvänsä sopimuksesta. Syyksi 

kerrottiin, että sopimus ei täysin estä Iranin ydinaseistusta, ja Yhdysvallat haluaa 

neuvotella sopimuksen uudelleen. Sopimuksesta lähdön seurauksena Yhdysvallat palaa 

takaisin pakotteiden asettamiseen. On vielä epäselvää, mikä on tämän ydinasesopimuksen 
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tulevaisuus. Euroopan Unioni yrittää pitää Iranin mukana sopimuksessa Yhdysvaltojen 

lähdöstä huolimatta. (Trump Donald, President, United States of America. 2018) 

6.4 Ydinaseiden kasvava uhka 

Ydinaseteknologian on niin yleisesti tunnettua, että se on levinnyt myös moneen 

epävakaaseen valtioon. Esimerkkejä tällaisista ovat Pohjois-Korea, Iran ja Pakistan. 

Lisäksi joissakin maissa ei ole riittävää turvallisuuskulttuuria ydinaseiden suojelemiseen 

ja uhkana on aseiden päätyminen esimerkiksi terroristien tai ääriryhmien käsiin. 

Ydinaseterrorismin uhkaa lisää fissiilien materiaalien saatavuus pimeillä markkinoilla ja 

teknologian tunnettuus. Vaikka itserakennetut aseet eivät olisi voimakkaita suhteessa 

muihin ydinaseisiin, niiden tuhovoima olisi silti merkittävä.  

On arvioitu, että ydinaseiden olemassaolo estää suurien sotien synnyn. Mahdollinen sota 

voisi tuhota valtioita tai koko planeetan, joten sodanhakuisuutta on vähemmän. 

Arvellaan, että suurin syy miksi Yhdysvallat ja Neuvostoliito eivät ajautuneet suoraan 

sotaan kylmän sodan aikana, oli ydinaseet. Kuitenkin jos, ja kun, jossain vaiheessa 

ydinasevaltioiden välille syttyy sota, se voi olla tuhoisin sota mitä on ollut. 

6.5 Ydinaseiden poistumisen mahdollisuus 

Asiantuntijoiden mukaan ei riitä, että turvallisuutta lisätään ja materiaalien tuotantoa 

valvotaan. Ydinaseista luopuminen ja niiden lopullinen purkaminen edellyttää myös, että 

asemateriaaleista hankkiudutaan eroon. Korkearikasteisen uraanin ja plutoniumin 

tuotantoa on ensin rajoitettava, kunnes se lopetetaan täysin. Myös varastot tulee hävittää 

mahdollisimman peruuttamattomalla tavalla. (Feiveson et al., 2014, 236-367) 

Ydinaseiden purkamiseen vaaditaan myös, että avoimuus valtioiden välillä lisääntyy 

huomattavasti. Ilman tätä ydinaseeton maailma ei ole mahdollinen ja sen saavuttamiseksi 

vaaditaan tehokasta kansainvälistä toimintaa. 

Suurena ongelmana ydinaseiden poistamisessa ovat valtiot, kuten Pohjois-Korea, jotka 

uskovat ydinaseiden olevan ainoa este hyökkäykselle. Tällainen ajattelu näkyy myös 

Intian ja Pakistanin kohdalla, jotka lähinnä valmistavat ydinaseita toistensa aiheuttaman 

uhkan takia.   
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7 YHTEENVETO  

Tämän työn tarkoituksena oli perehtyä ydinaseiden historiaan, sekä nykypäivän 

tilanteeseen. Ydinaseisiin johtavat fysiikan löydöt tehtiin pääosin Euroopassa, mutta 

pian tutkimuksen keskus siirtyi Yhdysvaltoihin, jossa myös kehitettiin ensimmäinen 

toimiva ydinase. Yhdysvallat on myös ainoa valtio, joka on käyttänyt ydinaseita 

sodassa.  

Tällä hetkellä suurin osa ydinasevaltioista on lopettanut fissiilin materiaalin tuotannon. 

Varsinkin kehittyvissä maissa tuotantoa jatketaan edelleen. Suurin syy vähennykseen on 

ollut kansainvälinen ydinsulkusopimus, jolla pyritään pääsemään eroon ydinaseista 

kokonaan. Tämän sopimuksen ongelma kuitenkin on, että sen perusteella ainoastaan 

ydinaseettomia maita tarkastetaan IAEA:n toimesta, ja maat, joilla jo on ydinaseita, 

voivat periaatteessa kehittää niitä ilman valvontaa.  

Ydinaseiden olemassaolo on luultavasti ollut yksi suurista estävistä tekijöistä siinä, ettei 

uutta maailmansotaa ole syttynyt. Kun on käytössä aseita, joiden tuhovoima voisi tehdä 

koko planeetan elinkelvottomaksi, niiden käyttöä harkitaan enemmän. Kuitenkin on 

erittäin todennäköistä, että uusi laaja sota syttyy ja silloin tulisi olla mahdollisimman 

vähän ydinaseita.  Ydinaseterrorismia ei ole vielä esiintynyt, mutta se on jatkuva uhka. 

Tämä on erityisesti maissa, kuten esimerkiksi Pakistanissa, joissa turvallisuustoimet 

eivät ole tarpeeksi kehittyneellä tasolla.  Myös ydinaseiden leviäminen epävakaisiin 

maihin on ongelma. Tällä hetkellä yksi suurimmista uhkista on Pohjois-Korea, jonka 

ydinasearsenaali ja aseiden tuhovoima kasvaa jatkuvasti. Huolimatta kaikista uhkista, 

jonka ydinaseiden olemassaolo aiheuttaa, on epätodennäköistä, että niistä luovutaan 

lähivuosikymmeninä. 
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