
Ydinasevarustelu 1950-luvun lopulla 

 

Ydinaseistuksen kehittäminen kohdistui 1950-luvun puolivälistä alkaen erityisesti pommien 
räjähdysvoiman kasvattamiseen. Yhdysvallat rakensi suuret määrät lämpöydinräjähteitä 
(vetypommeja), jotka olivat 1000-kertaisesti voimakkaampia kuin Hiroshimassa vuonna 
1945 räjäytetty atomipommi. Neuvostoliitto vastasi siihen omalla ohjelmallaan 
räjäyttämällä marraskuussa 1955 noin 1,6 megatonnia (1 600 miljoonaa tonnia) 
tavanomaista räjähdysainetta vastaavan pommin. 

Ydinaseiden kantolaitteina käytettiin noihin aikoihin lähinnä pommikoneita, mutta myös 
keskikantaman ohjuksia oli jo käytössä suuria määriä. Yhdysvaltojen ydinräjähteiden 
kokonaismäärä kasvoi voimakkaasti 1950-luvun lopulla niin, että vuosikymmenen lopulla 
niitä oli jo käytettävissä noin 15 000 kappaletta. Vaikka Neuvostoliitto pysyi laadullisesti 
lähes Yhdysvaltojen tasalla, sen tuotantokyky oli huomattavasti heikompi. Neuvostoliiton 
ydinasevarastot alkoivat kasvaa tuntuvasti vasta 1960-luvun lopulla ja saavuttivat 
huippukohtansa 1980-luvulla. Molemmissa suurvalloissa tosin tiedettiin, ettei 
ydinräjähteiden määrällä ollut kovin suurta merkitystä, sillä niitä oli jo riittävästi täydellisen 
tuhon aikaansaamiseen. 

 

Kuva1 . Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton ydinräjähteiden määrällinen kehitys. Kuva Wikipedia. 

Euroopassa taistelujen tukemiseen käytettävät ydinaseet olivat Yhdysvaltojen 
terminologiassa ”taktisia”. Niiden tuhovoima oli kuitenkin erittäin suuri, joten sodan 
sattuessa miljoonat ihmiset olisivat pian saaneet surmansa ja myös aineelliset tuhot 
olisivat olleet moninkertaisesti pahempia kuin toisessa maailmansodassa. 



 

Kuva 2. MGR-1 Honest John oli Yhdysvaltojen taktinen ydinohjus, jollaisia oli sijoitettuna Eurooppaan 1950- ja 1960-luvuilla. Kuva 
testiammunnasta vuonna 1956. Wikipedia. 

Euroopan alueella oli 1950-luvun lopulla runsaasti myös keskikantaman ydinaseita, joilla 
voitiin tuhota suurkaupunkeja tai merkittäviä sotilaskohteita, kuten satamia ja lentokenttiä. 
Yhdysvaltojen keskikantaman ohjukset 1960-luvun alussa Turkissa, Italiassa ja 
Englannissa koettiin Neuvostoliitossa erityisen uhkaaviksi, koska niitä ei voinut torjua eikä 
Neuvostoliitolla ollut vielä riittävää vastaiskukykyä Yhdysvaltoja vastaan. 



 

Kuva 3. PGM-19 Jupiter oli 1950-luvulla käyttöön tullut amerikkalainen keskikantaman (1 500 – 2 000 km) ohjus, joka voitiin varustaa 
voimakkuudeltaan yli megatonnin räjähteellä. Kuva: Wikipedia. 
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