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JOUKKOTUHOASESEMINAARI – KEMIALLISET ASEET 
 

Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry ja Puolustusvoimien tutkimuslaitos järjestävät 
otsikon ja alla olevan ohjelman mukaisen iltapäiväseminaarin Helsingissä Santa-
haminan Ritaritalon Yrjö-Maunu -auditoriossa (Kadettikouluntie 2) 2.6.2014 kello 
12.30 – 17.00. Tervetuloa! 
Tilaisuuteen on pääsy etukäteen ilmoittautuneille. Santahaminaan päästäkseen 
on portilla todistettava henkilöllisyytensä. Ilmoittautujaa pyydetään ilmoittamaan 
koko nimensä, syntymäaikansa ja työnantajansa sekä lähettämään ilmoittautu-
misensa 28.5.2014 mennessä. Ilmoittautumiset: Liisa Korpi, liisa.korpi(ät)mil.fi 
Puheenjohtajana toimii Puolustusvoimien tutkimuslaitoksesta professori Markku 
Mesilaakso, markku.mesilaakso(ät)mil.fi, joka myös vastaa seminaaria koskeviin 
tiedusteluihin, puh. 0299 550 700.  

  

12.30 – 13.00 Joukkotuhoaseiden valvonta Ulkoasiainministeriö 
apulaisosastopäällikkö 
Timo Kantola 

13.00 – 13.30 Kemiallisten aseiden kieltosopimus   
Puolustusvoimien 
tutkimuslaitos 

professori  
Markku Mesilaakso 

13.30 – 14.00 Kemiallisten aseiden hävittäminen (Venäjä ja USA) 
Puolustusvoimien 
tutkimuslaitos 

professori  
Markku Mesilaakso 

14.00 – 14.30  Syyrian kemialliset aseet 
Puolustusvoimien 
tutkimuslaitos 

johtava tutkija 
Tarmo Humppi 

14.30 – 15.00 Tauko, SPT ry: kahvia ja teetä   

15.00 – 15.30 
Myrkyllisen kemikaalin käytön todentaminen Syyri-
assa 

VERIFIN 
laboratoriopäällikkö 
Martin Söderström 

15.30 – 16.00 Syyrian kemiallisten aseiden poistaminen PIONJASLUK kapteeni Karri Kinisjärvi 

16.00 – 16.30 
Myrkyllisen kemikaalin lähtöaineen ja jätteen hävit-
täminen 

Ekokem Oy 
tuotantopäällikkö 
Juhani Alonen 

16.30 – 17.00 Loppukeskustelu    

  
Esityskieli on suomi. PowerPoint-esitykset voivat olla suomeksi tai englanniksi. 
Esitelmöitsijää pyydetään pitämään esitys, jonka hän voi myöhemmin sallia lai-
tettavaksi pdf-muodossa yhdistyksen kotisivulle www.nbcsec.fi. Esitelmöitsijää 
pyydetään oman esitysaikansa puitteissa jättämään aikaa myös parille kysymyk-
selle.  

 
Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry:n toimenkuvaan kuuluu järjestää yleistä mielenkiintoa 
herättäviä seminaareja. Vuoden 2011 seminaari järjestettiin 22.9.2011 yhdessä Ilmatie-
teen laitoksen kanssa ja se käsitteli ympäristön keinotekoista radioaktiivisuutta. Lähtö-
kohtana olivat Tshernobylin ydinvoimalaitosonnettomuuden 25. vuosipäivä ja Fukushi-
man onnettomuus. Seminaariin osallistui 90 henkilöä. Seminaarin raportti on ladattavissa 
yhdistyksen www-sivulta. Vuonna 2012 järjestettiin kansainvälinen NBC-symposiumi Tu-
russa. Vuoden 2013 syyskokouksen yhteydessä järjestettiin pelastus- ja turvallisuus-
aiheinen seminaari 30. syyskuuta Kallion pelastusasemalla Helsingissä.  

 
Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry:n puolesta, 
Markku Mesilaakso 
varapuheenjohtaja  


