CBRN-kenttälaboratorio –
prototyypistä menestystarinaksi

Kuva 1. CBRN-kenttälaboratorion havainnekuva. Oikealla edessä on tekninen tila, jossa ovat NBC-suodattimet ja kaasukeskus. Teknisen tilan jälkeen
sijaitsee kemian laboratorio ja sen jälkeen biologian laboratorio. Oikealla viimeisenä on voimakone. Vasemmalla edessä on kemian laboratorion
etuteltta, jonne perustetaan säteilylaboratorio, ja vasemmalla takana biologian laboratorion etuteltta, johon perustetaan kenttähygienialaboratorio.
(Kuva: M. Vähämaa Oy)

Hankkeessa luotiin Puolustusvoimien tarpeisiin kenttälaboratorio, jossa tunnistetaan nopeasti ja luotettavasti tavanomaiset kemialliset ja biologiset taisteluaineet, myrkylliset
teollisuuskemikaalit ja radioaktiiviset aineet paikan päällä
kentällä. Tällä on merkitystä mm. tilannearvion luomiseen,
joukkojen suojautumiseen, puhdistamiseen ja lääkinnällisiin toimenpiteisiin. Lisäksi kenttälaboratoriojoukkue
kykenee toimittamaan oikeustoimikelpoisia näytteitä verifiointianalyysiä varten.
Alkusysäyksen uudenlaisen CBRN-kenttälaboratorion kehittämiselle antoi puolustusministeri Jan-Erik Enestamin puhe
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19.11.2002 Euroopan unionin puolustusministereiden kokouksessa. Puheessaan hän toi esille Suomen halukkuuden
osoittaa EU:n käyttöön erityisosaamista suojelun alalta, kun
sitä erikseen pyydetään. Puolen vuoden kuluttua puheesta
Suomi tarjosi EU:n käyttöön Suojeluosastoa, jonka ytimen
muodostaisi rakennettava CB-kenttälaboratorio.
Pääesikunnan Maavoimaosaston ”suunnitteluperusteena oli,
että ei luoda määrällistä lisävoimaa, vaan sellaista erikoiskykyä,
josta on puutetta”. Taustalla vaikutti myös samanaikaisesti kotimaan puolustuksen tarpeisiin vastaava ”erikoissuojelutiedustelupartion” kehitystyö Keuruun Pioneeri- ja suojelukoululla.

Kenttälaboratorio kehittyy sotavarusteeksi
Uuden sukupolven CBRN-kenttälaboratorion kehittämisen
lähtökohtana oli laboratorion käyttö tavanomaisten CBRN-aineiden ja myrkyllisten teollisuuskemikaalien oikeudellisesti
pätevään näytteiden ottamiseen ja kentällä tapahtuvaan varmennettuun tunnistamiseen. Laboratorion suunnittelussa
huomioitiin Naton standardit, sillä laboratorion oli kyettävä
toimimaan osana monikansallista joukkoa kriisinhallintatehtävissä kotimaan tehtävien lisäksi. Uutta ajattelutapaa edusti se, että myös joukon suorituskyky rakennettiin tukemaan
CBRN-kenttälaboratorion käyttöä.
Tutkimuslaitoksella oli kokonaisvastuu kehittämisestä, mutta
merkittävän panoksen antoivat myös Sotilaslääketieteen keskus, silloiset Pioneeri- ja suojelukoulu sekä Materiaalilaitoksen
suoja- ja liikkuvuusosasto. Viranomaisyhteistyötahoista kehittämisessä mukana olivat Kemiallisen aseen kieltosopimuksen
instituutti, silloinen Kansanterveyslaitos (nykyinen THL), Säteilyturvakeskus ja Työterveyslaitos. Lisäksi mukana oli useita
alan yrityksiä.
CB-kenttälaboratorion kehittäminen sisältyi Maavoimien Suojelun Proto-hankkeeseen (SLUPROTO 2004–2006), joka oli
osa Maavoimien joukkojen kehittäminen hanketta. Hankkeen
tarkoituksena oli luoda valmiudet vanhentuneiden suojeluyksiköiden tiedustelu-, valvonta-, suojelu- ja puhdistusjärjestelmien
korvaamiseksi.
CBRN-kenttälaboratorion kehitystyö jakaantui kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2003–2007 suunniteltiin ja rakennettiin kemian ja biologian (CB)-kenttälaboratoriot, joissa oli turvalliset näytteenkäsittelytilat ja nykyaikaiset
laboratoriolaitteet. Laboratorioiden edustat varustettiin etutel-

toilla. Ne toimivat varastotilana tukikohdassa, ja ne pystyttiin
nostamaan puoliperävaunun katolle kuljetuksen ajaksi. Laboratoriot oli varustettu voimakoneella, ja ne olivat siten itsenäisiä
sähkönsaannin suhteen. Ne olivat NBC-suojatut, mutta niitä ei
suojattu ballistisesti, sillä ajatuksena oli sijoittaa laboratorio suojatason 1 tiloihin. Lisäksi laadittiin toiminnallinen ohjeistus,
jossa huomioitiin näytteiden hallintaketjun katkeamattomuus
ja näytteiden jäljitettävyys sekä koulutettiin henkilöstöä (yksi
tehtävää kohden). Oikeustoimikelpoinen CBRN-näytteenotto ja siihen koulutettu näytteenottopartio olivat oleellinen
osa laboratoriojoukkuetta. Joukkueen vahvuus oli kymmenen,
ja siihen sisältyi B- ja C-laboratoriohenkilöstö (2 + 2), näytteenottopartio (1 + 3), tekniikan huolloista vastaava asentaja ja
joukkueen johtaja.
Toisessa vaiheessa kehittäminen koostui Kansainvälisen suojeluosaston evaluointien ja toiminnan aikana havaittujen puutteiden täydentämisestä, ja kenttälaboratoriota täydennettiin
kenttähygienia- ja säteilylaboratorioilla. Nämä perustettiin
kemian ja biologian laboratorioiden etutelttoihin (kollektiivisuojatelttoja, kuva 1).
Laboratorion suorituskyky laajeni erityisesti juomaveden ja
elintarvikkeiden käyttökelpoisuuteen ja ympäristöhygieniaan
liittyvillä mittauskyvyillä. Lisäksi radioaktiivisten aineiden tunnistamista vahvistettiin ja laboratorion sekanäytteiden ja uusien
uhka-aineiden analyysivalmiutta parannettiin. Laboratorioryhmän henkilöstökokoonpano määritettiin uudelleen vastaamaan
muuttuneita suorituskykyvaatimuksia. Myös henkilöstön tehtävänkuvaukset ja koulutussuunnitelmat päivitettiin vastaamaan muuttuneita vaatimuksia. Tällöin laboratorioryhmän
vahvuudeksi tuli kuusi henkilöä, ilman joukkueenjohtajaa ja
tekniikan huolloista vastaavaa asentajaa (kuva 2).
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Kuva 2. CBRN-kenttälaboratoriojoukkueen henkilöstökokoonpano.
Joukkueen vahvuus on 12 henkilöä.
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CB-kenttälaboratorion suunnittelu,
rakentaminen ja toiminnan ohjeistus 2003 - 2007

Päivittäminen CBRN-kenttälaboratorioksi,
henkilöstökokoonpanon päivitys,
varasto-, huolto- ja ilmastointikontit 2008 - 2012

Henkilöstön
koulutus 1.5-31.12.2007

Reserviläisten kouluttaminen
harjoituksissa 2008-2014

Enestamin puhe
19.11.2002

2002

Varusmiesjoukkotuotanto
2016

Joukkotuotannon pilotointi
2014 ja 2015

2005
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Tarjotaan EU:n käyttöön
Suojeluosastoa 13.5.2003

NRF-valmius
1.1.-31.12.2012

2015

NRF-valmius
1.1.-31.12.2017
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SEL 1 2007
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Peaceful Dragon
2011 Tšekki
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Pohjoismainen taisteluosasto
1.5.2007 - 30.6.2008
Sotavaruste “S245
Kenttälaboratorio” 2009

Kuva 4. Aikajana CBRN-kenttälaboratorion kehittämisestä. SEL 1 (Self Evaluation Level 1), NEL 1 (Nato Evaluation Level 1), SEL 2 ja NEL 2
muodostavat Naton neliportaisen valmiuden ja yhteensopivuuden arviointiprosessin. (Kuva: Paula Maatela)

Lisäksi materiaalin säilyttämiseen ja omavaraisuuden pidentämiseen suunniteltiin ja hankittiin huolto- ja varastokontit sekä
etutelttojen (kenttähygienia- ja säteilylaboratorioiden) ilmastointiin ja NBC-suojaamiseen ilmastointikontti. Kenttälaboratorio varustettiin myös maastouttamisjärjestelmällä. Tämän
katsottiin pienentävän merkittävästi kenttälaboratorion saamaa
lämpökuormaa erityisesti kriisinhallintatehtävissä.

sen lento- ja merikuljetuskelpoisuus tuli todennettua Pohjoismaisen taisteluosaston aikana Ruotsissa pidetyissä harjoituksissa
ja Tšekin tasavallassa pidetyssä Peaceful Dragon -harjoituksessa
vuonna 2011 (kuva 3). Kenttälaboratorion laboratorioanalytiikkaa on evaluoitu menestyksekkäästi myös kansainvälisissä
laboratorioanalytiikan suorituskykytestauksissa.
Valmiusjaksot

Kenttälaboratoriojärjestelmän rakentamisen kokonaisbudjetti oli noin 3 miljoonaa euroa, ja sen kehittämiseen oli tutkimuslaitos käyttänyt noin 11 henkilötyövuotta. CB-kenttälaboratorio hyväksyttiin sotavarusteeksi tammikuussa 2009
sotavarustekoodilla ”S245 Kenttälaboratorio” ja puolustus- ja
turvallisuusstrategian mukaisesti sen teollisuusoikeudet luovutettiin vuoden 2009 aikana yritykselle.

Kenttälaboratorio kuului Kansainväliseen suojeluosastoon ja
oli Pohjoismaisen taisteluosaston EUBG-valmiudessa 1.1–
30.6.2008. NRF-valmiudessa kenttälaboratorio oli vuosina
2012 ja 2017 osana Suojelun erikoisosastoa. Vuonna 2012 oli
ensimmäinen kerta, kun Puolustusvoimien joukko osallistui
Naton nopean toiminnan joukkojen reservijoukkopooliin.

Henkilöstön koulutus

Tulevaisuus näyttää valoisalta

Ensimmäisen kerran kenttälaboratoriojoukkueen tehtäviin
koulutettiin koko henkilöstö Pohjoismaisen taisteluosaston
rakentamisen yhteydessä vuonna 2007 kahdeksan kuukauden
mittaisella koulutuksella ja toisen kerran varusmiesjoukkotuotantona vuonna 2016. Peruskoulutusvaatimuksena molemmilla koulutuskerroilla oli soveltuva luonnontieteellinen
pohjakoulutus. Lisäksi luonnontieteellisen peruskoulutuksen
omaavia reserviläisiä on harjaannutettu tehtäviin eri harjoitusten yhteydessä ja kenttälaboratoriotoiminnan koulutusta on
pilotoitu varusmiehille pienimuotoisesti vuosina 2014 ja 2015.

Uusien CBRN-kenttälaboratorioiden suunnittelu on käynnistynyt, ja laboratoriot toteutetaan vuosina 2023–2025. 2020-luvun alkupuolelle on odotettavissa myös kenttälaboratorion
henkilöstön joukkotuotanto varusmieskoulutuksena, NRF-valmiusvuoro ja mahdollinen kansainvälisen kriisinhallinnan tehtäviin osallistuminen.
Projektin onnistumiselle oli ensisijaisen tärkeää tutkimuslaitoksen henkilöstön ammattitaito, innostuneisuus ja vahva sitoutuneisuus asiaan sekä onnistunut yhteistyö!

Todennettua suorituskykyä
Vuosina 2007–2014 testattiin kenttälaboratorion operatiivinen käytettävyys ja kansainvälinen yhteensopivuus EU:n taisteluosastossa ja viidessä Nato-evaluoinnissa. Kenttälaboratorio
osana Suojelun erikoisosastoa oli ensimmäinen Maavoimien
joukko, joka läpäisi NEL 2 -arvioinnin (vuoden 2010 Natoevaluointi, CREVAL eli Combat Readiness Evaluation). Lisäksi
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