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TIIVISTELMÄ 

Tutkimuksen katsausosassa tarkastellaan tapahtuneiden ydinvoimalaitosonnettomuuksien tai niihin 
rinnastettavien säteilyonnettomuuksien psykologisia seurauksia väestötasolla. Katsaus perustuu 
säteilyonnettomuuksien osalta kahden ydinvoimalaitosonnettomuuden, Harrisburgin (Three Mile Island) 
1979 ja Tshernobylin 1986 sekä Brasiliassa, Goianian kaupungissa vuonna 1987 tapahtuneen sätei
lyonnettomuuden vaikutuksista tehtyihin tutkimuksiin. Ydinvoimalaitos-ja säteilyonnettomuuksilla on 
kielteisiä psykologisia vaikutuksia. Näitä aiheuttavat ensinnäkin huoli onnettomuuden pitkäaikaisista 
terveysvaikutuksista, pelko uusista onnettomuuksista ja asiantuntijoita kohtaan tunnetun luottamuksen 
väheneminen, joka voi vähentää turvallisuuden tunnetta. Myös tietyt pelastus- ja puhdistustoimenpiteet 
voivat heikentää turvallisuuden tunnetta. Kielteiset vaikutukset ilmenevät ahdistuneisuutena, masen
tuneisuutena tai vihamielisyytenä sekä pitkäaikaisena stressinä. Onnettomuuden edellyttämät suojelu
toimenpiteet, kuten evakuointi tai pysyvä asuinpaikan muutto saattavat aiheuttaa sosiaalisia ongelmia, 
jotka ilmenevät koko yhteisön tasolla. Muutoksiin sopeutuminen vei viedä vuosia. Onnettomuudet ovat 
luonteeltaan ja siten myös psykologisilta vaikutuksiltaan erilaisia. Ihmisten ympäristöstään saama 
sosiaalinen tuki on osoittautunut toipumista edistäväksi ja psykologisia haittavaikutuksia vähentäväksi 
tekijäksi. Myös tietyt psykologiset selviytymiskeinot näyttävät olevan onnettomuustilanteissa toisia 
tehokkaampia. Tilanteessa, jossa ulkoisiin tapahtumiin ei voi vaikuttaa ranteiden säätely on 
osoittautunut tehokkaammaksi kuin ongelman ratkaisuun tähtäävä toiminta. Sekä yksilön sisäiset että 
ulkoiset resurssit vaikuttavat hänen psykologiseen selviytymiseensä onnettomuudesta. 

Tutkimuksen empiirisessä osassa tarkastellaan miten ihmiset reagoivat ydinvoimalaitosonnettomuuteen 
liittyviin säteilysuojelutoimenpiteisiin kuvitteellisessa tilanteessa. Tutkimusmenetelmänä käytettiin 
eläytymismenetelmää (Eskola 1988; Eskola 1991), jolla tarkoitetaan tässä tarinoiden kirjoittamista 
tutkijan antamien ohjeiden mukaan. Tutkimusta varten luotiin kolme kehystarinaa, joissa kuvataan 
hypoteettista onnettomuustilannetta. Valtaajia pyydettiin jatkamaan tarinoita eteenpäin niinkuin he 
kuvittelisivat tarinassa esiintyvien henkilöiden tässä tilanteessa toimivan. Ensimmäisessä onnetto
muustilanteessa väestöön ei kohdistunut suojatoimenpiteitä. Toisessa kehystarinassa kehotettiin 
suojautumaan sisälle ja kolmanteen tarinaan lisättiin tämän lisäksi maininta lähialueen evakuoinnista, 
mikä ei kuitenkaan koskenut tarinassa esiteltyjä päähenkilöitä. Aineisto kerättiin kahdelta alueelta, 
joista toinen sijaitsee ydinvoimalaitoksen läheisyydessä. Kirjoituksia saatiin kahdelta alueelta yhteensä 
52 kappaletta. Kirjoitusten laadullisessa analyysissa nousi esille keskeisimpänä huoli perheen turvalli
suudesta. Kehystarinat, joissa kehotettiin suojautumaan sisälle, huolestuttivat kirjoittajia enemmän kuin 
ensimmäinen tarina, jossa ei edellytetä sisälle suojautumista. Tämä näkyi mm. kehystarinan 
herättämissä ensireaktioissa. Sisälle suojautuminen lisäsi myös puhelimen käyttöä perheenjäsenten 
turvallisuuden tarkastamisessa. Tutkimusalueiden välillä ei näiden tarinoiden perusteella ollut havaitta
vissa eroja suhtautumisessa onnettomuustilanteisiin. 
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ABSTRACT 

This paper consist of two parts: a review of studies on psychological consequences of nuclear and 
radiation accidents in population and an empirical study of peoples reactions to protection actions in an 
event of hypothetical accident. Review is based on research results from two nuclear reactor accidents 
(Three Mile Island 1979, Chernobyl 1986) and a radiation accident in Goiania, Brazil 1987. Nuclear 
and radiation accidents have negative psychological effects. They arise from concern for long term 
health effects, fear of new accidents and loss of confidence in experts that leads to decreased sense of 
safety. Also protective actions could have the same effect. Negative consequences appear as anxiety, 
depression or anger and chronic stress. Protective actions e.g. evacuation or re-settlement may cause 
social problems that can be seen in the community level. Adjustment to changes may take several 
years. Accidents vary in their nature and also in their psychological consequences. Social support from 
other people seems to promote recovery and reduce psychological problems. In uncontrollable 
situations fnotion-oriented coping strategies seem to be more effective than problem-oriented coping 
strategies. Both internal and external resources available to an individual affect the recovery. 

The aim of the empirical part is to study peoples reactions to protection actions in an event of 
hypothetical nuclear accident. Non-active role-playing as described by Eskola (1988) was used as 
research method. Respondents wrote stories along instnictions given by researchers. There were three 
different scenarios: In the first accident situation mere was no need to any protective actions, in die 
second situation people were asked to stay inside and in the third situation it was also mentioned that 
evacuation of people living close to the nuclear power plant was necessary. Evacuation did not apply 
to the principal characters in the scenarios. Respondents were asked to continue the story in the way 
they imagined the principal characters in the situation would behave. 

Data was collected from two areas, " ie of which was close to a nuclear power plant. Altogether 52 
stories were collected. In qualitative analysis it was found that the main concern was the safety of the 
family. Scripts where the person was asked to stay inside made people more concerned about the 
situation than the first scripts where no protective activities were asked from people. This was shown 
by the persons first impressions in stories. People were more keen to use telephone to check safety of 
other family members when they were asked to stay inside. No differences were found between the 
two sample areas. 
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OSA I: KATSAUS YDINONNETTOMUUKSIEN PSYKOLOGISIIN 
SEURAUKSIIN 

1 JOHDANTO 

Tämän tutkimuksen raportointi on jaettu tehtä
viensä mukaisesti kahteen osaan. Ensimmäinen 
osa sisältää katsauksen tapahtuneiden 
ydinvoimalaitos- ja säteilyonnettomuuksien psy
kologisiin vaikutuksiin ja toisessa empiirisessä 
osassa tarkastellaan erilaisten ydinvoima
laitosonnettomuuksien säteilysuojelutoimenpi-
teiden vaikutuksia ihmisten käyttäytymiseen ku
vitteellisessa tilanteessa. 

Tutkimuksen katsausosassa tarkastellaan tapahtu
neiden ydinvoimalaitosonnettomuuksien tai niihin 
rinnastettavien säteilyonnettomuuksien psykolo
gisia seurauksia väestötasolla. Onnettomuuksien 
psykologisilla tai psyykkisillä vaikutuksilla tarkoi
tetaan tässä ihmisen itse kokemia seurauksia, 
jotka syntyvät onnettomuuden vaikutuksista. 
Esimerkiksi tietoisuus säteilyonnettomuuden fy
siologisista vaikutuksista, kuten kohonnut syöpä
riski, voi aiheuttaa psykologisena seurauksena 
ahdistuneisuutta, masentuneisuutta tai lamaannus
ta, joiden kesto ja välilliset vaikutukset edelleen 
terveyteen vaihtelevat yksilöittäin suuresti. 
Psykososiaalisia seurauksia ovat ihmisen itse 
k jkemat seuraukset sosiaalisissa suhteissa muihin 
Junisiin, jotka näkyvät esimerkiksi huolena lasten 
tulevaisuudesta tai luottamuksen puutteena viran
omaisiin. 

Ensimmäinen raportoitu ydinvoimalaitosonnetto
muus tapahtui Windscalen sotilaallisessa käytössä 
olleessa reaktorissa 1957. Seuraava, jo paljon 
laajempaa huomiota saanut onnettomuus tapahtui 
Yhdysvalloissa, Harrisburgin (Three Mile Island) 
ydinvoimalan toisessa reaktorissa 1979. Historian 
vakavin ydinvoimalaitosonnettomuus tapahtui 
nykyisen Ukrainan alueella, Tshernobylissa 1986. 
Lisäksi katsauksessa käsitellä' r Brasiliassa, Goi-
anian kaupungissa vuonna 1987 tapahtunutta 
säteilyonnettomuutta. Viimeksi mainittu onnetto

muus ei ollut ydinvoimalaitosonnettomuus, riutta 
sillä oli laajoja seurauksia koko alueen väestölle, 
joten se on tässä suhteessa rinnasteinen 
ydinvoimalaitosonnettomuuksiin. 

Kaikki edellä mainitut onnettomuudet poikkeavat 
monissa suhteissa toisistaan ja nämä erilaisuudet 
näkyvät myös niiden aiheuttamissa psykologisissa 
seurauksissa. Esimerkiksi Windscalin onnetto
muudesta syntyi laskeuma, mikä aiheutti jo toi
menpiteitä, kuten maidon käytön kiellon. Tämä 
herätti kuitenkin lähinnä tieteellistä kiinnostusta, 
vaikka jodilaskeuma voitiin havaita koko Euroo
passa (Paakkola 1988). Tietoisuus säteilyn ter
veysvaikutuksista ei ollut vielä siinä määrin levin
nyt, että onnettomuus olisi aiheuttanut sosiaalisia 
ja psykologisia seurauksia väestötasolla. Sitä 
vastoin Harrisburgin onnettomuutta kahdenkym
menen vuoden kuluttua 1979 voidaan kuvailla 
Cuanteeksi, jossa onnettomuuden aiheuttama uhka 
sai aikaan myös psykologisia seurauksia. Tieto ja 
suhtautuminen ympäristöasioista ja etenkin ydin
voiman vaareista oli muuttunut kahdenkymmenen 
vuoden aikana siinä määrin, että Harrisburgissa 
tapahtunut onnettomuus aiheutti paljon laajempia 
seurauksia, vaikka väestö ei altistunutkaan niin 
suurille säteilyannoksille kuin Windscalen onnet
tomuudessa. Tshernobylin ydinvoima
laitosonnettomuutta 1986 voidaan taas kuvailla 
tilanteeksi, jossa onnettomuudella oli todellisia ja 
laajoja säteilyn aiheuttamia seurauksia ja sen 
synnyttämiä psykologisia seur uksia. Nai i seu
rauksia on kuitenkin tutkittu valitettavan vähän. 

Verrattaessa Windscalen ja Harrisburgin onnetto
muuksia nähdään ero säteilyonnettomuuden 
aiheuttamien konkreettisten ja psykologisten seu
rausten välillä. Onnettomuuksissa, missä uhkaa
vaa tekijää - tässä tapauksessa säteilyä - ei voi itse 
havaita, korostuu tiedottamisen merkitys. Toisaal-
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ta hyvä tiedottaminenkaan ei yksin riitä. Ihmisten 
reaktiot samanlaiseen tiedotteeseen vaihtelevat 
suuresti sen mukaan millaiset tiedot ja aikaisem
mat kokemukset vastaanottajalla on asiasta. Asi
oista tulee sosiaalisesti "tosia" vasta sitten kun ne 
tiedostetaan ja ymmärretään, mitä kautta vasta 
psykologiset seuraukset syntyvät. Windscalen 
tapauksessa ihmiset eivät tienneet säteilyonnet
tomuuden ja säteilyn vaarallisuudesta, joten he 
eivät kokeneet tilannetta uhkaavana. Harrisbur
gissa sitä vastoin ihmiset jo tiesivät säteilyn vaa
rallisuudesta ja tästä syntynyt uhka vaikutti myös 
psykologisesti. 

Edellä mainittujen onnettomuuksien lisäksi on 
ollut muitakin vakavia säteilyonnettomuuksia 
mutia vain edellä mainituista onnettomuuksista on 
raportoitu väestötason vaikutuksista nimenomaan 
psykososiaalisten seurausten osalta. Pienempiä 
onnettomuuksia, joissa on altistunut lähinnä sätei
lyn kanssa työskentelevät henkilöt, ei tässä kat
sauksessa tarkastella. Samoin erilaisten ydinräjäy-
tysten psykologiset vaikutukset jäävät tämän tar
kastelun ulkopuolelle. 
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2 ONNETTOMUUKSIEN LUONTEESTA JA 
NIIDEN SEURAUKSISTA 

LuomoDomiettoinuudet - kuten maanjärjestys - ja 
teknologiset onnettomuudet - kuten ydinvoimalai
tosonnettomuus - ovat hyvin erilaisia onnetto-
muuksia, joilla on omat ominaispiirteensä mitkä 
vaikuttavat niiden aiheuttamiin seurauksiin. Toi
saalta samanlaisella onnettomuudella, esimerkiksi 
tulvalla on hyvin erilaiset seuraukset riippuen 
siitä, missä ympäristössä ja kulttuurissa se tapah
tuu. Lisäksi erilaiset ihmisryhmät samassa kult
tuurissa - esimerkiksi lapset ja aikuiset - kokevat 
onnettomuuden eri tavalla. Kaikkien näiden teki
jöiden vuorovaikutuksesta syntyy kuva siitä, mil
laisia psykologisia seurauksia onnettomuuksista 
syntyy. 

Warheit (1985) jakaa erilaiset onnettomuuksien 
uhkaavuutta lisäävät tekijät kolmeen pääluokkaan, 
tapahtumiin, yhteisöön ja yksilöön liittyviin vaa
ratekijöihin. Tapahtumaan liittyviä vaarateki
jöitä' ovat onnettomuuden vaikutusten nopeus, sen 
vaatimien toimenpiteiden vaativuus, onnettomuu
den vääjäämättömyys, • hka omaisuudelle ja hen
gelle, onnettomuuden jatkuvuus, onnettomuuden 
intensiteetin vaihtelevuus ja sen vaikutusten laa
juus. Yhteisöön liittyviä vaaratekijöitä ovat yh
teisön jäsenten kokemattomuus vastaavista 
tapahtumista, yhteisön keskeisten voimavarojen 
kuten, tiedotusjärjestelmän puute tai menettämi
nen, konfliktien tai erimielisyyksien syntyminen 
yhteisön sisällä, ristiriitaiset arviot tilanteen vaa
rallisuudesta ja yhteisön normaalien toimintojen 
häiriintymisen kesto. Yksilötason vaaratekijöitä 
onnettomuustilanteissa on tukea antavan lähim
mäisistä koostuvan sosiaalisen verkoston menettä
minen, yksilön vähäinen sitoutuminen muuhun 
yhteisöön jolloin avun saanti voi olla vaikeampaa, 
kokemusten puute samankaltaisista tilanteista 
jolloin toimintamallit uudessa tilanteessa puuttu
vat, tarpeellisten ulkopuolisten voimavarojen, 
kuten pelastustyötekijöiden puute ja omien psyyk

kisten selviytymiskeinojen riittämättömyys onnet
tomuustilanteessa. 

Edellä mainitusta listasta käy ilmi kuinka monesta 
tekijästä onnettomuuden seuraukset ovat riippu
vaisia. Saman uhkatekijän - tässä säteilyn - aihe
uttaman onnettomuuden vaikutukset voivat vaih
della suuresti riippuen siitä, millainrn onnetto-
muustapahtuma on, millaisessa ympäristössä ja 
yhteisössä se tapahtuu sekä millaisia yksilöllisiä 
ominaisuuksia onnettomuuksien uhreilla on. 

2.1 Säteilyonnettomuuksien 
erityispiirteet verrattuna 
muihin onnettomuuksiin 

Quarantelli (1991) näkee säteilyonnettomuuksien 
eroavan lähinnä neljän eri tekijän suhteen muista 
katastrofeista. Ensinnäkin mikäli onnettomuuden 
aiheuttama uhka on outo, on se myös pelot
tavampi. Säteilyonnettomuuksissa varsinaista 
uhkatekijää, säteilyn terveydelle aiheuttamia 
seurauksia, ei väestö tiedä tarkasti. Lisäksi sätei
lyä ei voi itse havaita, jolloin onnettomuustilan
teessa täytyy luottaa ulkopuolisiin arvioihin tilan
teen vaarallisuudesta. Jo nämä kaksi tekijää teke
vät säteilyonnettomuuksista psykologisesti ahdis
tavia. 

Toisena erottelevana piirteenä on tapahtuman 
ennustettavuus; mitä paremmin tapahtumaa 
voidaan ennustaa sitä vähemmän se psyykkisesti 
kuormittaa ihmisiä. Teknisiä laitteita, kuten 
ydinvoimalaitoksia oletetaan hallittavan toisin 
kuin luonnonkatastrofeja (Baum & Fleming 
1993). Tilanteissa, joihin on voitu varautua, ih
minen ottaa enemmän vastuuta teoistaan ja myös 
seurauksista. Tilanteissa, joita ei ole voitu ennus
taa, syytetään helposti muita vaikka siihen ei olisi 
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aihettakaan. Säteily- ja ydinonnettomuuksien 
aikaa, paikkaa ja vaikutusten laajuutta on väestön 
kannalta erittäin vaikeata ennustaa. 

Kolmanneksi, onnettomuuden kesto aiheuttaa 
erilaisia reaktioita. Mitä kauemmin onnettomuus 
kestää sitä paremmin siihen sopeudutaan. Toisaal
ta mitä kauemmin uhka kestää, sitä enemmän 
negatiivisia seurauksia siitä saattaa aiheutua. Siinä 
missä useiden luonnonkatastrofien suorat ter
veydelliset vaikutukset näkyvät heti onnetto
muuden jälkeen, saattavat säteilyn aiheuttamat 
terveysvaikutukset ilmetä vasta vuosien kuluttua. 
Säteilyonnettomuuksien kesto on usein kaikkine 
toimenpiteineen pidempi kuin luonnononnetto
muuksien. Aiemmin mainittujen terveysvaikutus
ten johdosta saattaa onnettomuustilanteen pitkitty
minen olla tässä tapauksessa psyykkistä selviyty
mistä vaikeuttava tekijä. 

Onnettomuuden uhriksi joutumisen nopeus on 
neljäs onnettomuuksia erotteleva tekijä. Toisiin 
onnettomuuksiin on aikaa valmistautua kun taas 
toiset vaativat välittömiä toimenpiteitä. Näistä 
tietysti jälkimmäisessä on suuremmat psyykkiset 
haitat. Säteilyonnettomuus ei vaadi yhtä nopeita 
toimenpiteitä kuin esimerkiksi tulipalo. Säteilyon
nettomuuden uhatessa on todennäköisesti aikaa 
harkita esimerkiksi mitä tavaroita ottaa mukaansa 
mahdollisessa evakuointi tilanteessa. Tässä suh
teessa säteilyonnettomuudet eivät ole yhtä vaativia 
kuin jotkut luonnonkatastrofit. (Quarantelli 1991.) 

Baumin, Singerin ja Davidsonin (1983) mukaan 
säteily- ja kemiallisissa onnettomuuksissa ei ole 
selvästi erotettavissa tilannetta, jossa pahin on jo 
ohi. Tämän heidän "low pointiksi" nimittämänsä 
kohdan puuttuminen saattaa aiheuttaa juuri pitkä
aikaisia psykologisia seurauksia. Tämä tekijä on 
eri asia kuin onnettomuuden kesto. Luon
nononnettomuuksissa tilanne ei ole päättynyt 
vaikka "pahin on jo ohi" mutta luottamus siihen, 
että asiat muuttuvat paremmaksi on suurempi 
kuin edellä mainituissa onnettomuuksissa. Säteily
jä kemiallisissa onnettomuuksissa ei välttämättä 
ole suuria välittömiä vaikutuksia, mutta jatkuva 
huoli mahdollisista pitkaaikais'sta terveysvaiku
tuksista on psyykkisesti raskast... 

Kuten aiemmin todetuin teknologiset onnettomuu
det ovat yleensä odottamattomia niinkuin luon-

nononnetioniuudetkin, mutta jälkimmäisiä ei edes 
odoteta hallittavan, kun taas ihmisten luomia 
teknisiä systeemejä odotetaan hallittavan. Tästä 
syystä teknologisissa onnettomuuksissa etsitään 
myös syyHisä onnettomuudelle. Syyllistämistä 
esiintyy todennäköisemmin silloin, kun joku on 
rikkonut normeja tai yhteisössä vallitsevia käytän
töjä oman hyödyn tavoittelussa. Lisäksi syyllirtä-
misessä etsitään yleensä sellaisia kohteita, joiden 
odotetaan pystyvän vaikuttamaan myös tuleviin 
samankaltaisiin tapahtumiin (Baurr. 1991). Tästä 
syystä yksittäisiä henkilöitä (esim. onnettomuus
koneen lentäjä), jotka ovat itse toiminnallaan 
mahdollisesti aiheuttaneet onnettomuuden, ei 
yleensä syyllistetä tapahtuneesta. Sitä vastoin 
asiasta vastaavat viranomaiset tai asiantuntijat 
ovat tässä suhteessa soveliaampia kohteita 
syyllistämiseen. Näillä perusteilla ydin
voimalaitosonnettomuuksissa voidaan voimalayh-
tiö ja/tai sitä valvovat viranomaiset osoittaa hel
posti syyllisiksi. Slovic ym. (1987) ovat havain
neet niiden, jotka kokevat tietyn asian riskit 
suurempana myös syyllistävän helpommin tästä 
vastaavia viranomaisia tai omistajia. 

2.2 Onnettomuuksien 
psykologiset seuraukset 

Tutkimustulokset erilaisten katastrofien vaikutuk
sista käyttäytymiseen ja mielenterveyteen ovat 
olleet ristiriitaisia mihin on vaikuttanut tutkimus
ten ja tutkimusmenetelmien kirjavuus (Baum 
1991). Erilaisten onnettomuuksien psykologisia 
seurauksia käsitelleet tutkimustulokset Warheit 
(1985) on jakanut neljään ryhmään. Ensimmäisen 
ryhmän tutkimusten mukaan onnettomuudet ovat 
aiheuttaneet laajalti ahdistusta, terveyshaittoja ja 
sosiaalisia ongelmia koko yhteisölle ja vakavia 
pitkäaikaisia traumoja joillekin yksilöille. Toisen 
ryhmän mukaan onnettomuudet voivat aiheuttaa 
mielenterveyden ongelmia ja kielteisiä sosiaalisia 
seurauksia joillekin yksilöille mutta nämä ovat 
yleensä vaikutuksiltaan vähäisiä ja lyhytkestoisia 
ja usein lisäksi itsestään hoituvia. Kolmannen 
näkökulman mukaan onnettomuudet voivat aihe
uttaa akuutteja tai pidempiaikaisia psyykkisiä 
seurauksia mutta näitä ongelmia ilmenee yleensä 
niillä henkilöillä, jotka ovat jostain syysä alttiim
pia tällaisille ongelmille tai niille, joilla on ollut 
aikaisemmin mielenterveyden ongelmia. Neljän 
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nen ryhmän mukaan onnettomuudet voivat tuottaa 
jopa myönteisiä seurauksia onnettomuuden koh
danneille yhteisön jäsenille. 

Erilaiset seuraukr t̂ johtuvat monesta eri tekijästä, 
mutta ensisijaisesi onnettomuuksien erilaisesta 
IronteesQL Samalla tavoin onnettomuuden psyko
logisia seurauksia on määriieity ja mitattu hyvin 
kirjavasti. Toiset tatldmusryhniät luottavat epä
suoriin mittareihin, kuten lääkärissä käyntien 
määrään, itsemurhalukuihin, alkoholin kulutuk
seen tai unhäiriöihin. Toisissa tutkimuksissa on 
keskitytty psykiatristen haastattelujen tuloksiin ja 
joissakin tutkimuksissa on käytetty fysiologisia 
mittareita, kuten adrenaliinin määrää lisääntyneen 
stressin osoituksena. (Warheit 1988). Näiden 
ongelmien lisäksi on ilmeistä, että tietty onnetto
muus aiheuttaa erilaisia seurauksia erilaisissa 
yhteisöissä ja kulttuureissa. 

Dynes, Quarantareili ja Krepps (1981) erottavat 
itse onnettomuudesta aiheutuneet seuraukset ja 
onnettomuuden vaatimien toimenpiteiden kuten 
evakuoinnin aiheuttamat seuraukset. Esimerkiksi 
Three Mile Islantiin ydinvoimalaitosonnettomuu
den suurimmat psykologiset seuraukset saattavat 
johtua enemmänkin luottamuksen menettämisestä 
viranomaisiin ristiriitaisten toimenpiteiden jälkeen 
(Dohrenwend ym. 1981). 

2.3 Teoreettinen malli 
onnettomuuksien 
psykologisten vaikutuksista 

Edellä mainittujen ristiriitaisten tulosien jäsentä
miseksi tarvitaan ensinnäkin eri onnetto
muustilanteiden ja uiiden luonteen jäsentelyä ja 
toisaalta teoreettista mallia näiden erilaisten on
nettomuuksien vaikutuksesta ihmisien mielenter
veyteen ja käyttäytymiseen. Tällaiseksi malliksi 
Warheit (1988) ehdottaa systeemiteoriaan ja 
stressaaviin elämäntapahttuaiin (Holmes &. Rahe 
1967) perustuvaa tutkimustapaa. Näitten tutki
musperinteiden pohjalta luodussa mallissa (Ku
va 1,) korostuvat monet yksilön, hänen lähiym
päristönsä ja ympäröivän kulttuurin vaikutukset, 
joiden avulla tietyn elämäntapahtuman vaikutuk
set välittyvät. 

Erilaisia stressiä aiheuttavia tilanteita saattaa 
syntyä yksilön biologisista 'ai psykologista teki
jöistä tai sosiaalisesta ja fyysisestä ympäristöstä. 
Toisin sanoen toisissa tapahtumissa yksilö itse 
vaikuttaa tapahtumien syntyyn kun taas toisissa 
tilanteissa yksilöllä ei ole mitään vaikutusta esi
merkiksi pyörreryskyn syntyyn. Toiset tapahtu
mat eivät koske kuin yksilöä itseään kun taas 
luonnononnettomuulet voivat kohdata koko yh-

Tapahtuman 
«yy» 

Tapahtumat 

eMdiaevlt 
Mdjat 

Strata! 

»-Kuttuun -*-

t 
^TAPAHTUMAT 

/ • 
Pesoonafisuuc, uskomusjärjestelmä, 
biologiset ja arvot. »ymboHtK 
geneettiset * *" merkitykset ja 
tekijät ^ käsitteet 

Oireet • * 

»-Sosiaalinen 
ympäristö 

yksilölliset voimavarat, 
perhe, sosiaalinen tuki 
ja verkosto sekä muut 
yhteisöt 

* - Sosiaaliset ongelmat 

Kuva 1. Elämän tapahtumat; syyt, sopeutuminen ja seuraukset (aDaip. Warheit 1988) 
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teisöä. Tilanteesta selviytymiseen tai sopeutumi
seen vaikuttaa yksilön oma persoonallisuus; min
kälaisia hallintakeinoja ja toimintataipumuksia 
hänellä on eri tilanteissa. Toisaalta yksilön ja 
yhteisön arvomaailma ja kulttuuri vaikuttavat 
tapahtuman tulkintaan. Onnettomuuden seurauk
siin vaikuttaa huomattavasti tulkintaanko tapahtu
ma esimerkiksi Jumalan tahdonilmaukseksi vai 
ihmisen omasta toiminnasta aiheutuneeksi. Onnet
tomuudesta selviytymistä helpottaa huomattavasti 
lähimmäisiltä ja yhteiskunnalta saatu tuki. 

Näitten tekijöiden vuorovaikutuksesta määräytyy 
millä tavalla yksilö selviytyy stressaavasta tilan
teesta ja millaisia seurauksia tilanteesta syntyy. 
Nämä erilaiset tekijät huomioonottaen on siis 
hyvin ymmärrettävää miksi onnettomuuksien 
psyykkisiä seurauksia tarkastelevissa tutkimuksis
sa on saatu erilaisia tuloksia kuten aiemmin mai
nittiin. 

2.4 Stressin käsite 
onnettomuuksissa 

Stressin käsitettä käytetään monella eri tutkLiius-
alueella (psykologia, lääketiede, sosiologia) ja 
sillä kuvataan eri tasoisia ilmiöitä (fysiologiset ja 
psykologiset vaikutukset). Tästä johtuen stressille 
ei ole olemassa mitään yksiselitteistä määritelmää 
vaan sitä käytetään lähinnä kuvaamaan koko 
monitieteistä tutkimusaluetta, jonka sisällä on 
erilaisia tutkimussuuntia (Lazarus 1966). Tässä 
tarkastelussa käytetään lähinnä kognitiivista lähes
tymistapaa onnettomuuksien aiheuttamiin stressiti
lanteisiin, jossa korostuvat ihmisen selviytymis
keinot erilaisissa tilanteissa. Tähän lähestymista
paan liittyy myös käsitys siitä, että sairauteen ei 
altista varsinaisesti stressi vaan tapa, jolla stres
saavasta tilanteesta pyritään selviytymään (Kinnu
nen 1993). 

Stressillä tarkoitetaan tunnetta siitä, ettei pystytä 
vastaamaan ulkoisiin tai sisäisiin vaatimuksiin, 
mistä seuraa kireyttä ja ärtyisyyttä (Sarafino 
1990). Lazarus ja Cohen (1977) ovat jaotelleet 
erilaiset stressiä aiheuttavat tilanteet laajempaa 
yhteisöä koskeviin katastrofeihin, yksittäisiä ih
misiä koskeviin stressaaviin elämäntapahtumiin ja 
päivittäisiin ongelmiin. Stressitilanteessa yksilö 
arvioi ensinnäkin uhkaako vaatimus hänen hyvin

vointiaan ja sen jälkeen mitä resursseja hänellä on 
käytettävissä vaatimuksesta selviytymiseksi (Co
hen & Lazarus 1982). Ensiarviovaiheessa tarkas
tellaan 1) aiheuttaako tilanne haittaa tai tappiota, 
2) uhkaako tulevaisuudessa koitua jokin harmi ja 
3) onko tilanne tulkittavissa haasteeksi. Tämä 
arviointivaihe auttaa ihmistä havaitsemaan toimin
nan tarpeellisuuden - huomaamaan siis toiminnas
ta aiheutuvat hyödyt ja haitat. Tämän jälkeen 
yksilö ryhtyy arvioimaan millaisia selviytymiskei
noja hän voi tässä tilanteessa käyttää. Nämä sel
viytymiskeinot Lazarus työtovereineen (Folkman 
& Lazarus 1988) on jakanut ongelmakeskeisiin, 
joissa yritetään ratkaista stressiä aiheuttava ongel
ma ja emuotiokeskeisiin, joissa yritetään käsitellä 
tilanteessa esiintyviä epämieluisia tuntemuksia. 
Viimeksi mainittu on ainoa mahdollisuus kun 
kysymys on esimerkiksi lopullisesta menetyksestä 
tai muusta tilanteesta, jossa ei itse voida vaikuttaa 
tilanteeseen. 

Stressi voi aiheuttaa terveysongelmia periaattees
sa kahdella tavalla: 1) vaikuttamalla elimistöön 
suoraan sitä kuormittavasti ja 2) aiheuttamalla 
sellaista käyttäytymistä, jcka on terveydelle hai
tallista. Steptoen (1991) mukaan ensimmäisen 
psykofysiologisen reitin vaikutukset stressin ja 
sairauden välillä välittyvät ensinnäkin stressin 
aiheuttaman ylivalppauden kautta, vastustuskyvyn 
yleisenä heikentymisenä tai parantumista eh
käisevänä tekijänä. Toinen, kognitiivinen ja käyt
täytymiseen liittyvä vaikutusreitti toteutuu ensin
näkin terveydelle haitallisen käyttäytymisen kuten 
alkoholin käytön, tupakoinnin tai liikunnan haital
lisena muutoksena stressin vaikutuksesta. Ihminen 
voi reagoida terveydentilan muutoksista kertoviin 
oireisiin itselleen haitallisella tavalla stressin vai
kutuksesta joko kieltämällä ne tai tulkitsemalla 
niitä väärin. Samoin voimakkaiden tunteiden 
ilmaiseminen voi vaikuttaa terveydentilaan. 

2.5 Posttraumaattinen 
stressireaktio 

Erilaiset poikkeuksellisen järkyttävät kokemukset 
kuten sodat, kidnappaukset, raiskaukset ja katast
rofit aiheuttavat traumaattisia reaktioita, joista 
kuitenkin yritetään selvitä, jotta voitaisiin jatkaa 
normaalia elämää. Toisinaan näistä ahdistavista 
kokemuksista ei kuitenkaan toivuta vaan trau-

12 



STUK-YTO-TR 74 OSA I SÄTEILYTURVAKESKUS 

maaninen kokemus aiheuttaa sellaisia pysyvämpiä 
seurauksia, jotka vaikeuttavat ihmisen jokapäi
väistä elämää ja hyvinvointia. Tällaiset kokemuk
set ovat siinä määrin ahdistavia, ettei alkuvaihees
sa voida tehdä mitään eroa "patologisten" ja 
"normaalien" reaktioiden välillä. Mikäli tilanne 
kuitenkin pitkittyy ja mitään toipumista ei ole 
havaittavissa, voivat nämä kokemukset synnyttää 
pysyviä psyykkisiä vaurioita (Rothbaum & Foa 
1993). 

Tällaisia voimakkaan psyykkisen trauman aiheut
tamia seurauksia voi olla mm. äkillinen stressi
reaktio, joka ilmenee esimerkiksi nopeasti lie
venevänä ahdistuneisuutena. Traumaperäincn 
stressireaktio voi taas jatkua pidempään esimer
kiksi tapahtuman uudelleen kokemisena unissa. 
Katastrofi kokemukset voivat aiheuttaa myös 
vaikeamman traumaperäisen stressihäiriön tai 
jopa pysyviä persoonallisuuden muutoksia, jotka 
ilmenevät mm. vihamielisyytenä ja epäluuloisuu
tena toisia kohtaan. (Ponteva 1993.) 
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3 TAPAHTUNEIDEN ONNETTOMUUKSIEN 
PSYYKKISIÄ SEURAUKSIA 

Maailmassa on tapahtunut vain muutamia vakavia 
säteilyonnettomuuksia, joiden psykologisia seu
rauksia on tutkittu. Esimerkiksi johdannossa mai
nitusta Windscalen onnettomuudesta 1957 ei ole 
tehty tähän alueeseen liittyviä tutkimuksia. Har
risburgin lähellä sijaitsevan Three Mile Islandin 
ydinvoimalaitosonnettomuus (jäljempänä TMI) 
1979 on näistä eniten tutkittu nimenomaan psyko
logisten seurausten osalta. TMI:n vaikutuksista 
tehtyjen lukuisien tutkimusten ansiosta siitä saa
daan tarpeellinen vertailukohta myöhemmille 
onnettomuuksille. 

Tshernobylin onnettomuudella 1986 oli tapahtu
neista onnettomuuksista laajimmat vaikutukset, 
mutta silloisen Neuvostoliiton alueella tehtyjä 
tutkimuksia on erittäin vähän ja vain muutamia 
niistä on raportoitu englanniksi. Tästä syystä 
katsaukseen on otettu Tshernobylin osalta mukaan 
kuvailevia esityksiä (esim. Aleksandrovkij 1989). 
Sila vastoin muualla Euroopassa on tehty lukuisia 
aiheeseen liittyviä tutkimuksia, mutta ne ovat 
pääasiassa keskittyneet onnettomuuden vaikutuk
siin ydinvoimaan liittyvissä asenteissa (ks Van der 
Pligt ja Midden 1990) eikä niitä tässä yhteydessä 
käsitellä. 

Goianian säteilyonnettomuudesta tehdyt muutamat 
tutkimukset tuovat arvokasta lisätietoa verrattuna 
Harrisburgin onnettomuuteen, koska siellä uhrit 
altistuivat suurille säteilyannoksille, joilla oli 
näkyviä seurauksia toisin kuin Harrisburgissa. 
Goianiassa tehdyissä tutkimuksissa on lisäksi 
käytetty sellaisia mittareita jotka ovat 
vertailukelpoisia Harrisburgissa tehtyihin tutki
muksiin. 

Kaikki kolme onnettomuutta ovat tapahtuneet 
täysin erilaisissa kulttuureissa, mikä antaa arvo
kasta lisätietoa säteilyonnettomuuksien vaikutuk

sista eri kulttuureissa. Seuraavaksi esitellään näi
hin tapahtumiin liittyviä tutkimustuloksia, jonka 
jälkeen yritetään luoda yhtenäisempää kuvaa näi
den tutkimustulosten ja edellä esitettyjen teoreet
tisten näkökulmien perusteella. 

3.1 Harrisburgin (Three Mile 
Island) onnettomuus 

Keskiviikkona maaliskuun 28. päivänä 1979 Har
risburgin kaupungin lähistöllä sijaitsevassa Three 
Mile Islandin ydinvoimalassa (myöhemmin TMI) 
tapahtui ympäristölle vaaraa aiheuttava ydinon
nettomuus (vakavuusiuokka 5). Auki juuttuneen 
varaventtiilin kautta menetettiin jäähdytysvettä 
niin paljon, että reaktori kuivui, ylikuumeni ja 
suli osittain. Radioaktiivisia aineita levisi runsaas
ti laitoksen sisätiloihin, mutta päästöt ulkopuolelle 
olivat vähäisiä eivätkä ne aiheuttaneet vakavaa 
uhkaa ympäristön asukkaille. Ympäristöön pääsi 
lähinnä jalokaasuja, mutta myös radioaktiivista 
jodia (Paakkola 1988). Onnettomuudessa 
vapautuneiden radioaktiivisten aineiden määrästä 
annettiin aluksi ristiriitaisia tietoja julkisuudessa, 
mikä aiheutti epätietoisuutta myös alueen väestös
sä. 

Aamuyöllä alkanutta tilannetta seuranneena päi
vänä ei alueella asuvien asukkaiden mukaan 
(Trunk ja Trunk 1981) ollut havaittavissa mitään 
erityistä. Paikallisradiosta ilmoitettiin onnetto
muudesta, mutta asukkaat eivät tulkinneet sitä 
aikaisemmista toimintahäiriöistä poikkeavaksi 
tapahtumaksi. Illan valtakunnallisessa uutislähe
tyksessä kuvattiin onnettomuutta vasta dramaatti
semmin, vaikka sitä ennen viranomaiset olivat 
kertoneet, ettei onnettomuudesta ollut mitään 
terveydellistä vaaraa. Seuraavana päivänä alueen 
asukkaat luulivat tilanteen olevan jo ohi, mutta 
iltapäivällä tapahtunut toinen kaasupäästö ja jäte-
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vesien lasku jokeen (ja sen keskeytys) aiheuttivat 
tiedotusvälineiden kautta epätietoisuutta tilanteen 
vakavuudesta. 

Perjantaina maaliskuun 30. päivänä ilmoitettiin 
vakavan onnettomuuden tapahtuneen ja Pennsyl
vanian kuvernööri neuvoi lähempänä kuin viiden
toista kilometrin säteellä reaktorista asuvia ras
kaana olevia naisia ja perheitä, joilla oli alle kou
luikäisiä lapsia evakuoitumaan alueelta. Lähem
pänä kuin 30 kilometriä asuvia ihmisiä pyydettiin 
valmistautumaan evakuointiin. Tämä tiedotus sai 
aikaan kriisitilanteen, jonka aikana alueen asuk
kaat saivat ohjeita pysyä sisätiloissa ja suunnitella 
mahdollisia evakuointi reittejä. Noin 100 000 
asukasta lähti alueelta viikonlopun 31.3 ja 1.4 
välisenä aikana. Tilanne helpottui vasta huhtikuun 
2. päivänä kun viranomaiset kertoivat ettei syn
tynyt päästöpilvi aineuttanut enää vaaraa. Huhti
kuun 9. päivänä kuvernööri peruutti evaku-
ointipäätöksen ja kehotti asukkaita palaamaan 
kotiinsa. 

Lauantain ja sunnuntain puheenaiheeksi nousi 
reaktorin sisällä ollut vetykupla johon liittyvistä 
toimenpiteistä annettiin edelleen ristiriitaisia ku
vauksia eri lähteistä. Toisissa uutisoinneissa ker
rottiin aluetta uhkaavan ydinpommin kaltainen 
räjähdysvaara ja siihen liittyvä suurevakuointi. 
Sunnuntaina presidentti Carter vieraili alueella ja 
tällä oli selvä rauhoittava vaikutus alueen asuk
kaisiin. Seuraavan viikon aikana lilanne palasi 
ennalleen kun koulut avattiin ja ihmiset palasivat 
koteihinsa. (Trunk ja Trunk 1981). 

Alueen asukkaille tilanne ei kuitenkaan päättynyt 
tähän vaan onnettomuuden selvittäminen ja laitok
sen puhdistustoiminta alkoi. Onnettomuuden jäl
keen ainakin vuoteen 1982 reaktorin dekonta-
minaation aikana syntyi muutamia päästö'ä, joista 
osa oli harkittuja mutta osa ennalta suunnittele
mattomia (Goldsteen, Schorr ja Goldsteen 1989). 
Lokakuussa 1985 TMI:n voimalan 1. yksikkö 
käynnistettiin uudelleen sen oltua suljettuna kuusi 
vuotta toisessa reaktorissa tapahtuneen onnetto
muuden jälkeen. Uudelleen käynnistystä vastusti 
kaksi kolmesta alueen asukkaasta kolme vuotta 
aiemmin tehdyssä äänestyksessä (Prince-Embury 
ja Rooney 1988). 

3.1.1 Onnettomuuden psykologisia 
vaikutuksia tutkineet työryhmät 

Onnettomuuden psykologisia vaikutuksia ryhdyt
tiin tutkimaan usean tutkimusryhmän toimesta. 
Ensimmäisenä aloitti presidentin komission aset
tama työryhmä; Dohrenwend, DohrenwenJ, Kasi 
ja Warheit (1979). Dohrenwendin ym. (1981) 
tutkimuksessa tehtiin puhelinhaastatteluja useille 
eri ryhmille. Näniä haastattelut aloitettiin 2 viik
koa ja lopetettiin S kuukautta onnettomuuden 
jälkeen. Ensimmäiseen ryhmään kuului 484 asu
kasta alueelta, joka oli lähempänä kuin 30 km 
voimalasta. Toisessa ryhmässä oli 425 pienten 
lasten äitiä kahdelta eri alueelta ja kolmantena 
tutkimusryhmänä oli 632 oppilasta seitsemännel
tä, yhdeksänneltä ja yhdenneltätoista luokalta. 
Neljäntenä tutkimusryhmänä oli 198 mielenter
veystoimiston potilasta. 

Pennsylvanian viranomaisten ja yliopiston rahoit
tama tutkimus aloitettiin heinäkuussa 1979 (Houts 
ja Goldhaber 1981). Puhelinkyselyjä tehtiin 403 
henkilöille, jotka asuivat lähempänä kuin 10 km 
voimalasta ja 1506 henkilölle, jotka asuivat 70-90 
km:n säteellä voimalasta olevalla alueella. Voi
malan lähellä asuville tehtiin toinen kysely yhdek-
sä uukautta onnettomuuden jälkeen ja kolman
nen Kerran lokakuussa 1980. 

Ydinvoiman käyttöä valvovan komission (NRC) 
rahoittamassa tutkimuksessa verrattiin neljää eri 
ryhmää, joista ensimmäinen asui 10 km:n sisällä 
TMI:n ydinvoimalasta (N=38). Toisen ryhmän 
jäsenet (N=32) asuivat taas 10 km.n päässä voi
malasta, jossa ei ollut tapahtunut onnettomuuksia. 
Kolmannen ryhmän jäsenet asuivat 10 km:n pääs
sä hiili-voimalasta (N=24) ja neljännen kontrolli
ryhmän jäsenet olivat alueelta, joka ei ollut min
kään voimalan läheisyydessä. Tutkittavilta mitat
tiin puolitoista vuotta TMI:n onnettomuuden jäl
keen tapahtuman aiheuttaman stressin vaikutuksia 
käyttäytymiseen (ongelmanratkaisutehtäviä), itse 
koettuun stressiin (masentuneisuus, oireilu) ja ad
renaliinin määrää (Baum, Gatchel ja Schaeffer 
1983). Tässä tutkimuksessa oli myös pitkä, neljä 
vuotta kestänyt seurantajakso. 

Yhdeksän kuukautta onnettomuuden jälkeen aloi
tettiin Bromeön (1980) johdolla Yhdysvaltain 
mielenterveyslaiioksen (NIMH) rahoittama tutki-
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mus, jossa haastateltiin neljää eri ryhmää TMI:n 
alueelta. Ensimmäiseen ryhmään kuului 328 alie 
kouluikäisten lasten äitiä, toiseen 189 ydinvoima
lan työntekijää, kolmanteen 177 paikallisen mie
lenterveystoimiston asiakasta. Kontrolliryhmät 
muodostivat toisen ydinvoimalan lähistöllä asuvat 
ihmiset sekä työntekijät voimalasta, missä ei ollut 
tapahtunut onnettomuuksia. Toisille tutkituille 
tehtiin vielä seurantamittauksia kymmenen vuotta 
onnettomuuden jälkeen 1989 (Bromet 1991). 

3.1.2 Evakuointiin liittyvät tekijät 

Mitään ohjeita evakuoinnin alkamisesta, tavasta 
tai määränpäästä ei oltu annettu. Kuvernöörin 
antama neuvo koski vain raskaana olevia naisia, 
joista poisto 90 prosenttia, ja alle kouluikäisiä 
lapsia. Alueelta poistuminen oli siis täysin asuk
kaiden omassa harkinnassa. Arviot 30 km:n lä
heisyydestä poistuneiden asukkaiden määrästä 
vaihtelevat 80 000 asukkaasta (Paakkola 1988) 
aina 144 000 asukkaaseen (Bromet 1989). Doh-
renwendin ym. (1981) mukaan vähintään yksi 
perheenjäsen poistui alueelta joka toisesta per
heestä 30 km:n säteellä voimalasta ja yli 60 pro
senttia 10 km. n s-iteellä asuvista perheistä. Vain 
neljännes perheistä, joissa oli alle kouluikäisiä 
lapsia, ei poistunut alueelta onnettomuuden ai
kana. Kaikkiaan niistä, jotka eivät lähteneet kol
mannes teki valmisteluja siihen ja kaksi kolman
nesta harkitsi poistumista (Flynn 1981). Ahdista
vin tilanne oli niissä perheissä, joissa joku per
heen jäsenistä ei voinut poistua muun perheen 
mukana työnsä vuoksi (Flynn 1981). 

Yleisin syy alueelta poistumiseen oli tilanteen 
koettu vaarallisvus kun vastaavasti yleisimmät 
syyt alueelle jäämiseen olivat 1) varsinairten tar
kempien evakuointiohjeiden odottaminen, 2) us
kottiin tilanteen olevan Jumalan käsissä, 3) tilan
netta ei koettu uhkaavaksi iai 4) pelättiin ryösteli-
jöitä (Barlett, Houts, Byrnes & Miller 1983). 
Joka kymmenes vastaajista ilmoitti poistumisesta 
tulleen vakavia riitoja perheessä (Flynn 1979). 
Kraybillin mukaan (ref. Flynn 1981) enemmän 
koulutetut olivat halukkaampia poistumaan kuin 
muut asukkaat. Suurin osa poistuneista meni ystä
vien tai sukulaisten luo saman osavaltion alueella. 
Keskimääräinen evakuointipaikan etäisyys kotoa 
oli noin 150 kilometriä. Virallisessa evakuointi-
keskuksessa oli enimmilläänkin vain 180 henkilöä 

(yhdessä vaiheessa enemmän toimittajia kuin 
evakuoituja) ja tilanne pysyi rauhallisena koko 
onnettomuuden ajan. Suurin osa poistuneista pa
lasi 4. päivänä huhtikuuta vaikka kuvernöörin 
ohje peruttiin vasta 9. päivänä. (Flynn 1981.) 

Pysyvää muuttoa alueelta ilmoitti harkitsevansa 
alle kaksikymmentä prosenttia asukkaista. Voi
malan lähellä asuvissa ja evakuoituneissa oli suh
teellisesti enemmän pysyvästi poismuuttoa harkin
neita (Flynn 1981). Alueelta muuttaminen ei kui
tenkaan lisääntynyt onnettomuuden jälkeisenä 
vuotena verrattuna onnettomuutta edeltävään 
vuoteen. Vain 1-2 prosenttia alueen väestöstä 
muutti onnettomuuden vuoksi alueelta ja nämäkin 
muuttujat olisivat joka tapauksessa saattaneet 
muuttaa alueelta. (Goldhaber, Houts ja DiSabella 
1983). 

3.1.3 TMI: onnettomuuden välittömät 
vaikutukset 

Dohremvendin ym. (1981) tekemissä ensimi.iäi-
sissä puhelinhaastatteluissa lähes kaikki ilmoittivat 
olevansa huolestuneita onnettomuudesta. Naiset 
olivat ahdistuneempia kuin miehet, erityisesti 
naiset, joilla oli alle kouluikäisiä lapsia. Heistä 
edelleen äidit, jotka asuivat lähellä voimalaa oli
vat huolestuneempia kuin kauempana asuvat äidit. 
Neljännes haastatelluista ilmoitti onnettomuuden 
välittömiksi vaikutuksiksi luottamuksen vähene
misen viranomaisia kohtaan. Kahden kuukauden 
jälkeen onnettomuuteen liittyvät oireet, kuten 
masentuneisuus väheni. Pysyvimmiksi vaikutuk
siksi mainitaan luottamuksen puute ydinvoimalas
ta vastuussa oleviin henkilöihin. 

Paikallisen mielenterveystoimiston asiakkaissa 
onnettomuuden vaikutukset ilmenivät erityisesti 
masentuneisuutena. Paikallisen toimiston asiak
kaat olivat selvästi masentuneempia kuin muualla 
maassa olevien toimistojen asiakkaat keskimää
rin. Vaikka masentuneisuus väheni selvästi seu
raavien kuukausien aikana, olivat asiakkaat edel
leen keskimääräistä masentuneempia verrattuna 
muuhun maahan. Asiakkaat jotka asuivat lähellä 
voimalaa, olivat masentuneempia kuin kauem
pana asuvat asiakkaat.(Dohrenvvendin ym. 1981). 

Voimalan työntekijät olivat selvästi ahdistuneem
pia kuin kontrollivoimalan työntekijät toisella 
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alueella. Etenkin työntekijät, joilla oli alle kou
luikäisiä lapsia oireilivat muita työntekijöitä 
enemmän. Presidentin asettama komissio rcpor-
toikin onnettomuuden vaikutuksiksi mielen
terveyteen liittyvät seuraukset alueen asukkailla ja 
voimalan työntekijöillä. Nämä vaikutukset todet
tiin kuitenkin tässä raportissa lyhyt aikaisiksi. 
(Kemeny 1979.) 

Clearyn ja Houtsin (1984) raportoimassa tutki
muksessa verrattiin 10 k i:n säteellä voimalasta 
asuvia ja noin 80 km:n päässä voimalasta asuvia. 
Ydinvoimalan lähellä asuvat kokivat tilanteen 
uhkaavampana, järkyttyivät enemmän ja osoitti
vat enemmän p _ ykkisiä oireita. Naisilla oli täl
laisia ongelmia enemmän kuin miehillä. Yksinäi
set ja vanhemmat ihmiset kokivat tilanteen sitä 
vastoin vähemmän uhkaavana, eivätkä järkyt
tyneet siinä määrin kuin muut vastaajat. Loka
kuussa 1980 tehdyssä kyselyssä näiden ryhmien 
väliset erot olivat kuitenkin poistuneet, joten tästä 
tutkimuksesta tehdyt johtopäätökset olivat yhden
mukaisia presidentin komission tekemien päätel
mien kanssa. 

Erilaisin menetelmin ja pienemmillä tutkimus
joukoilla tehdyssä Baumin ryhmän (1981) tutki
muksessa onnettomuusalueen asukkaat olivat 
huolestuneita ja epävarmoja onnettomuuden vai
kutuksista. Lähellä TMI:n voimalaa asuvilla oli 
enemmän yleisiä oireita ja somaattisia vaivoja 
kuin muilla alueilla asuvilla tutkittavilla. Lisäksi 
he tunsivat itsensä ahdistuneemmiksi ja vieraan-
tuneemmiksi kuin muiden ryhmien jäsenet. 
Ongelmanratkaisutehtävissä TMI:n lähellä asuva 
ryhmä oli heikompi, samoin kuin adrenaliinin 
määrä oli hiukan korkeampi kuin muissa ryhmis
sä, mutta mitään merkitseviä eroja ei näissä kui
tenkaan havaittu (Baum, Fleming and Singer 
1983). Tulosten perusteella pääteltiin joidenkin 
asukkaiden kärsivän onnettomuuden aiheuttamas
ta pitkäaikaisesta stressistä. Syntyneet vaikutukset 
eivät kuitenkaan olleet välitöntä hoitoa vaativia, 
mutta keskimääräistä korkeampia muuhun väes
töön verrattuna. 

Bromeun (1989) johtamassa tutkimuksessa onnet
tomuuden suurimmat psykologiset vaikutukset 
kohdistuivat alle kouluikäisten lasten äiteihin, 
jotka olivat ahdistuneempia ja masentuneempia 
kuin muut vuosi onnettomuuden jälkeen. Eniten 

oireilivat ne äidit, jotka asuivat evakuointialueel-
la, joilla oli vähemmän sosiaalista tukea ja joilla 
oli ollut aikaisemmin muita mielenterveyden on
gelmia (Bromet ym. 1980). 

Kaikki tutkimusryhmät olivat siis yksimielisiä 
siitä, että onnettomuudella oli välittömiä kielteisiä 
psykologisia seurauksia, ahdistuneisuutta tai viha
mielisyyttä lisääviä vaikutuksia, mutta onnetto
muuden pitkäaikaisten vaikutusten osalta eri tutki
musryhmien tulokset eroavat toisistaan. Kun Pre
sidentin komission asettaman tutkimusryhmä 
kertoi seurausten olleen lyhytaikaisia, ovat myö
hemmin tehdyt tutkimukset osoittaneet onnet
tomuuden aiheuttaneen pitkäaikaisia vaikutuksia. 

Goldsteen ja Schorr (1982) osoittivat lähempänä 
kuin 15 km voimalastan asuvien olevan edelleen 
tiettyjen asioiden suhteen (kohonnut syöpäriski, 
pelontunteet, ahdistuneisuus) huolestuneempia 
vuosi onnettomuui ^n jälkeen kuin ennen onnetto
muutta. Pienten la. MI äidit ja mielenterveyspoti
laat osoittivat enemmän masentuneisuuden, ahdis
tuneisuuden ja vihamielisyyden oireita kuin kont
rollialueilla vielä 42 kuukautta onnettomuuden 
jälkeen ja etenkin toisen reaktorin uudelleen 
käynnistyksen yhteydessä (Bromet, Parkinson ja 
Dunn 1990). 

3.1.4 Psykologisia seurauksia säätelevät 
tekijät 

Onnettomuuden koettu vaarallisuus ja sen aiheut
tamat seuraukset vaihtelivat suuresti yksilöiden 
välillä. Edellä lueteltujen tutkimusten mukaan on 
selvästi havaittavissa, että pienten lasten äidit ja 
voimalan välittömässä (10 km) läheisyydessä 
asuvat olivat muita huolestuneempia. Näidenkin 
ryhmien sisällä oli kuitenkin vaihtelua. Tekijöitä, 
jotka vaikuttivat näihin saman ryhmän sisällä 
olevien henkilöiden väliseen vaihteluun onnetto
muuden psykologisten seurausten suhteen tarkas
tellaan seuraavaksi. 

Tapahtunutta onnettomuutta voitaisiin kuvata 
stressaavaksi tilanteeksi, joka koskee suuria ih
misjoukkoja. Stressaavaan tilanteeseen ihmiset 
yrittää soveltaa erilaisia selviytymiskeinoja, joista 
toiset oletettavasti toimivat paremmin kuin toiset 
eri tilanteissa. Clearyn ja Houtsin (1984) tutki
muksessa tarkasteltiin miten asukkaiden käyttämät 

17 



SÄTEILYTURVAKESKUS OSA I STUK-YTO TR 74 

psykologiset selviytymiskeinot vaikuttivat onnet
tomuuden psykologisiin seurauksiin. Aikaisem
min oli esitetty, että ongelmanratkaisuun pyrkivät 
selviytymiskeinot olisivat parempia kuin ongel
man kieltävät keinot. Tä isä tilanteessa kuitenkin 
aktiivisiin toimenpiteisiin osallistuneet olivat edel
leen ahdistuneempia yhdeksän kuukautta 
onnettomuuden jälkeen kuin ongelman tai uhan 
kieltävillä. 

Collinsin, Baumin ja Singerin (1983) tekemässä 
tutkimuksessa tarkasteltiin selviytymiskeinojen 
yhteyttä onnettomuuden aiheuttamaan stressiin 
kaksi vuotta onnettomuuden jälkeen. Tässä aineis
tossa tunteiden säätelyyn liittyvät selviytymiskei
not osoittautuivat paremmiksi stressiä vähentävik
si keinoiksi kuin ongelman kieltäminen ja ongel
man ratkaisuun pyrkivät keinot. Kahden tutki
muksen aluksi ristiriitaiset tulokset selittyvät kä
sitteiden erilaisuudella. Clearyn ja Houtsin tutki
muksessa ei ollut käytössä spesifiä selviytymiskei
noja mittaavaa osiota vaan selviytymistä oli mitat
tu erilaisilla onnettomuuden aiheuttamilla toimen
piteillä (lehmän maidosta luopuminen tai evaku
ointi) ja käyttäytymisellä (tupakointi ja alkoholin 
käyttö). Collinsin ym. (1983) tutkimuksessa oli 
käytössä mittari jossa voitiin ongelman ratkaisuun 
tähtäävistä toimenpiteistä erottaa onnettomuuden 
aiheuttamien tunteiden säätelyyn tähtäävät selviy
tymiskeinot. Pitkäaikaisessa stressaavassa tilan
teessa on siis parhaimpia emootiokeskeiset, tun
teiden säätelyyn pyrkivät selviytymiskeinot, joilla 
pyritään vähentämään pahanolontunnetta, mutta 
jotka eivät vaikuta suoranaisesti uhkaavaan teki
jään. Ongelman kieltäminen saattaa olla raskasta 
ja vaikeaa tilanteessa, jossa sen eteen saattaa 
joutua päivittäin. Ongelmakeskeiset selviytymis
keinot, joilla pyritään vaikuttamaan itse ongel
maan ovat taas tässä tilanteessa huonoja, koska 
tapahtuneeseen onnettomuuteen ei voi enää vai
kuttaa. Mielenkiintoisena huomiona Bromet 
(1988) mainitsee tilanteen, jonka mukaan voima
lan lähellä asuvat oireilevat selvästi kauempana 
asuvia enemmän. Vastaavasti kauempana asuvat 
kertovat olevansa huolestuneempia ydinvoimalan 
läheisyydestä mikä kertoisi ongelman jonkin ta
soisesta kieltämisestä lähellä asuvilla. 

Hallinta- eli kontrolliodotuksilla tarkoitetaan 
yleensä sitä, miten ihminen uskoo hallitsevansa ja 
voivansa vaikuttaa oman elämänsä tapahtumiin. 

Vahvempi usko omiin mahdollisuuksiin hallita 
esimerkiksi terveyttä on yleensä tulkittu terveyttä 
edistäväksi ominaisuudeksi (ks esim Uutela ja 
Härkäpää). TMI:n onnettomuuden yhteydessä 
lähellä voimalaa asuvilla oli pienemmät hallinta-
odotukset tapahtumista kuin vertailuryhmän asuk
kailla. Samoin ne TMI:n alueella asuvat, joilla oli 
vähäisemmät kontrolliodotukset osoittivat enem
män oireita ja huonompaa ongelman ratkaisuky
kyä (Davidson, Baum ja Collins 1982). Samasta 
aineistosta tehdyissä analyyseissä huomattiin 
myös, että tunne- eli emootiokeskeisiä selviyty
miskeinoja käyttävillä TMI:n asukkailla oli myös 
suuremmat hallintaodotukset mahdollisuuksistaan 
vaikuttaa elämäänsä (Baum, Fleming ja Singer 
1983). Verrattaessa alueelle onnettomuuden jäl
keen muuttaneita, siellä onnettomuuden aikana 
asuneisiin oli onnettomuuden kokeneilla asukkail
la vähäisemmät hallintacdotukset ja heikompi 
luottamus asiantuntijoihin kuin jälkeenpäin 
muuttaneilla (Prince-Embury ja Rooney 1987). 

Sosiaalisen tuen välittäviä vaikutuksia TMI:r, 
onnettomuuden aiheuttamaan stressiin tutkittiin 
Flemingin ym. (1983) tekemässä tutkimuksessa. 
Sosiaalisella tuella tarkoitetaan läheisiltä henki
löiltä saatua emotionaalista tukea, kuten ongel
mista keskusteleminen ja instrumentaalista tukea, 
kuten taloudellinen apu. Sosiaalisen tuen puutteel
la on kielteisiä vaikutuksia hyvinvointiin, vaikka 
henkilö ei kohtaisikaan stressaavia tilanteita. Toi
saalta sosiaalisella tuella on suojaava vaikutus 
siten, että onnettomuuden vaikutukset ovat vähäi
semmät niihin henkilöihin, jotka saavat tukea 
muilta ihmisiltä. TMI:n onnettomuuden vaikutuk
sissa sosiaalisen tuen suojaava vaikutus näkyi 
vähäisempinä oireina, vähäisempänä masentunei
suutena, ahdistuksena ja vieraantumisena niillä 
TMI:n asukkailla, jotka saisivat enemmän sosiaa
lista tukea. Lisäksi vähemmän sosiaalista tukea 
saaneet suoriutuivat huonommin erilaisista ongel-
manratkaisutehtävistä. Samoin Brometin ryhmän 
(1989) tekemässä tutkimuksessa sekä äidit että 
lapset, jotka kokivat saavansa enemmän sosiaalis
ta tukea oireilivat vähemmän. Clearyn ja Houtsin 
(1984) mukaan sosiaalinen tuki ei ollut yhteydessä 
onnettomuuden synnyttämään ahdistuneisuuteen, 
mutta mitä vähemmän vastaajilla oli ystäviä, sitä 
ahdistuneempia he olivat. Sosiaalisella tuella oli 
siis myönteisiä vaikutuksia onnettomuudesta 
selviytymiseen. 
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Goldsteen, Schorr ja Goldsteen (1989) presiden
tin komission asettamasta työryhmästä tarkasteli
vat miten luottamus onnettomuudessa toimiviin 
viranomaisiin, koettu vaarallisuus, koetti, uhka 
terveydelle ja ahdistuneisuus liittyivät U»siinsa. 
Ensimmäinen kysely suoritekin syyskuussa 1979 
ja toinen mittaus, johon edellä mainituista 
tekijöistä kuului vain ahdistuneisuuden mittaa
minen, tehtiin elokuussa 1982. Kaikki tutkitut 
asuivat 15 knvn säteellä voimalasta. Edellä mai
nittujen muuttujien perusteella luotiin malli, joka 
näkyy kuvasta 2. 

Tulosten mukaan onnettomuuden koettuun vaaral
lisuuteen vaikuttivat lisäävästi epäluottamus viran
omaisiin ja läheinen etäisyys voimalasta. Onnetto
muuden koettu vaara ja epäluottamus viranomai
siin puolestaan lisäsivät ihmisten kokemaa uhkaa 
terveydelle, mihin etäisyys onnettomuuspaikasta 
taas ei vaikuttanut. Onnettomuudesta synty
neeseen ahdistuneisuuteen vaikutti sekä koettu 
uhka terveydelle että onnettomuuden koettu vaa
rallisuus. Etäisyys onnettomuuspaikasta ja luotta
mus viranomaisiin ei vaikuttanut enää 
ahdistuneisuuteen. Yleinen epäluottamus ihmisiin, 
jonka yhteyksiä tutkittiin kaikkiin edellä oleviin 
tekijöihin, oli vain vähäisesti yhteydessä viran
omaisia kohtaan tunnettuun epäluottamukseen. 
Kolme vuotta myöhemmin mitattuun ahdis
tuneisuuteen vaikutti enää ensimmäisellä kerralla 
mitattu uhka terveydelle, mitä taas selitti onnetto
muuden koettu vaarallisuus.(Goldsieen, Schorr ja 
Goldsteen 1989.) 

Koska kaikki tutkitut asuivat suhteellisen lähellä 
voimalaa, ei etnisyys ollut yhteydessä onnetto
muuden psykologisiin seurauksiin. Samoin tietyil
lä persoonallisuuden piirteillä - tässä yleinen epä
luottamus muihin ihmisiin - ei ollut merkittävää 
vaikutusta onnettomuutta seuranneeseen ahdis
tuneisuuteen. Näin siis ahdistuneisuus oli pää
asiassa seurausta tilanteeseen liittyvistä arvioista, 
joiden syntymisestä ei tässä tutkimuksessa ole 
tietoa. 

Brometin ym. (1990) mukaan nimenomaan ne 
pienten lasten äidit, jotka kokivat onnettomuuden 
vaaralliseksi osoittivat enemmän masentuneisuu
den, ahdistuneisuuden ja vihamielisyyden oireita 
kuin äidit, jotka eivät kokeneet onnettomuutta 
vaarallisena vielä 42 ku"kautta onnettomuuden 
jälkeen ja etenkin toisen reaktorin uudelleen 
käynnistyksen yhteydessä. Tutkimuksen ensim
mäisessä vaiheessa 9 kuukautta onnettomuuden 
jälkeen riskin ja vaaran kokemisella ei ollut yh
teyttä onnettomuuden aiheuttamaan stressiin (Bro-
met ja Dunn 1981). Onnettomuuden yhteydessä 
syntynyt arvio sen vaarallisuudesta vaikuttaa hy
vin pitkällä aikavälillä etenkin ryhmissä, jotka 
tuntevat olevansa osallisina onnettomuuteen. Näi
tä ovat evakuointialueella asuvat, lastensa ter
veydestä huolestuneet äidit. Esimerkiksi voimalan 
työntekijöillä onnettomuuden aiheuttamat oireet 
vähenivät pian onnettomuuden jälkeen.(Bromet, 
Parkinson ja Dunn 1990.) 

ETÄISYYS 
VOIMALASTA 

EPÄLUOTTAMUS 
VIRANOMAISIIN 

yleinen 
epäluottamus 
muihin ihmisiin 

>. KOETTU 
VAARALLISUUS 

I 
->• KOETTU UHKA 

TERVEYDELLE AHDISTUNEISUUS 
A 

Kuva 1. Onnettomuuden vaikutuksia kuvaava malli (Goldsteen & Schorr 1989) 
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3.1.5 Vaikutukset lapsiin 

Barien ym. (1983) suorittivat tutkimuksen alueen 
koululaisille kaksi kuukautta onnettomuuden jäl
keen. Tällöin monet kertoivat säikähtäneensä, 
huolestuneensa ja ahdistuneensa onnettomuuden 
vuoksi. Nämä tuntemukset olivat yleisempiä niillä 
koululaisilla, jotka olivat poistuneet alueelta, 
joilla oli alle kouluikäisiä sisaruksia tai jotka asui
vat lähellä voimalaa. 

Kolme ja puoli vuotta onnettomuuden jälkeen 
tehdyssä tutkimuksessa (Bromet ym. 1984) ver
rattiin lapsia, jotka asuivat 10 km:n läheisyydessä 
TMI:stä, voimalan työntekijöiden lapsia sekä 
samanikäisiä lapsia toisen ydinvoimalan läheisyy
destä (iältään 8-16 vuotta). Tutkimuksen tarkoi
tuksena oli verrata oliko näiden alueiden lasten 
välillä eroja psykososiaalisissa tekijöissä, kuten 
sosiaalisissa taidoissa, käyttäytymishäiriöissä, 
pelokkuudessa ja lasten itsetunnossa. Näitä teki
jöitä kyseltiin lasten vanhemmilta ja lapsilta itsel
tään. Mitään tilastollisesti merkittäviä eroja ei 
kuienkaan havaittu TMI:n alueen lasten ja kont
rollialueen lasten välillä edellä mainituissa teki
jöissä. 

Vaikka mitään eroja eri alueilta tulleiden lasten 
välillä ei ollut, tarkasteltiin mitkä tekijät vaikuttai
sivat lasten selviytymiseen kyseisestä onnetto
muudesta. Tätä varten TMI:n alueella arvilta 
kysyttiin, kuinka uhkaavana he pitivät onnetto
muutta ja millainen ilmapiiri perheessä on. Ne 
lapset, jotka kokivat onnettomuuden uhkaavam
pana, osoittivat enemmän käyttäytymishäiriöitä, 
pelokkuutta ja heidän itsetuntonsa oli heikompi 
kuin lapsilla, joilla oli vähemmän kielteisiä koke
muksia onnettomuudesta. Yllättäen lapset, joilla 
oli paremmat sosiaaliset taidot, ilmoittivat ko
keneensa onnettomuuden uhkaavampana. Tutki
joiden mukaan sosiaaliset taidot ovat yhteydessä 
lapsen älylliseen kehitykseen, joten näillä lapsilla 
on ilmeisesti ollut paremmat edellytykset käsitellä 
onnettomuuteen liittyviä tietoja. Perheen ilmapii
riä mitattiin sillä, kuinka paljon perheessä keskus
tellaan, miten lapset saavat tukea vanhemmiltaan 
ja kuinka perheen jäsenet ilmaisivat unteitaan 
toisilleen. Tämä oli yhteydessä kaikkiin muihin 
lasten psykososiaalisiin tekijöihin paitsi pelokkuu
teen. Mitä parempi perheen ilmapiiri oli, sitä 
parempi itsetunto, vähemmän käyttäytymishäiri

öitä ja paremmat sosiaaliset taidot lapsilla oli. 
(Bromet ym. 1984.) 

Onnettomuuden vähäisiä vaikutuksia lapsiin pi
demmällä aikavälillä tukee myös Dohrenwendin 
ym. tutkimus (1979), jonka mukaan 25 prosenttia 
voimalan lähellä asuvista koululaisista koki psy
kologista ahdistusta, mutta tämä katosi jo kahden 
kuukauden kuluttua onnettomuudesta lähes ko
konaan. Nuoret, joilla oli alle kouluikäisiä 
sisaruksia, jotka asuivat lähellä voimalaa tai jotka 
olivat evakuoituna osoittivat suurempaa ahdistusta 
kuin muut oppilaat. 

3.1.6 Onnettomuuteen liittyvien asenteiden 
pysyvyys 

Dew, Bromet ja Schulberg (1987) tai Kastelivat 
onnettomuuteen liittyvien asenteiden pysyvyyttä 
tutkimuksessa, jossa 15 km:n säteellä voimalasta 
asuvia äitejä ja voimalan työntekijöitä oli haasta
teltu kolmen vuoden ajanjaksolla neljä kertaa. 
Kontroltiyhminä toimivat toisen voimalan työnte
kijät ja sen läheisyydessä sauvat äidit. Tuloksien 
mukaan mitään muutosta suhtautumisessa voima
lan vaarallisuuteen, asumisen turvallisuuteen tai 
puhdistustoimenpiteiden turvallisuuteen ei ollut 
tapahtunut tämän ajanjakson aikana. TMI:n alu
eella asuvat äidit suhtautuivat kaikista ryhmistä 
kielteisimmin kun taas TMI:n työntekijät myön
teisimmin TMI:tä koskeviin kysymyksiin. Tätä 
asenteiden pysyvyyttä ennustivat seuraavat asiat: 
1) Onnettomuus koski tutkittuja henkilökohtaisesti 
eri.täin paljon 2) Se herätti paljon tunteisiin pe
rustuvia reaktioita. 3) Asenteen muodostaminen 
vaikutti välittömästi käyttäytymiseen liittyviin 
tekijöihin kuten äideillä evakuointiin alueelta. 4) 
Näihin käyttäytymiseen liittyviin päätöksiin, kuten 
evakuointiin oli mahdollisuus itse vaikuttaa. 
TMI:n alueella asuvista äideistä ne, joilla oli 
enemmän ystäviä, jotka olivat evakuoituneet suh
tautuivat kielteisemmin TMI:tä koskeviin kysy
myksiin. TMI:n työntekijöillä kielteistä suhtautu
mista ennusti taas onnettomuuden välittömästi 
aiheuttamat tunnereaktiot koska työntekijöillä ei 
ollut käytännössä mahdollisuutta erilaisiin käyt-
täytymisvaihtoehtoihin kuten alueen äideillä. Kir
joittajien mukaan asenteiden pysyvyydellä on 
merkitystä etenkin kun yritetään palauttaa luotta
musta viranomaisiin onnettomuuden jälkeen tai 
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mikäli asukkaat voivat kohdata uudestaan jonkin 
vastaavan kriisin tai onnettomuuden. 

3.1.7 Reaktorin uudelleen käynnistyksen 
vaikutukset 

Prince-Emburyn ja Rooneyn (1988) tutkimukses
sa tarkasteltiin TMI:n toisen reaktorin uudelleen 
käynnistyksen seurauksia. Tutkimukseen osallistui 
108 henkilöä, jotka olivat osallistuneet jo kaksi 
vuotta aiemmin tehtyyn tuUdmukseen (Prince-
Embury ja Rooney 1987). Henkilökohtaisessa 
haastattelussa tiedusteltiin oireita, masentunei
suutta, ahdistuneisuutta ja vihaisuutta. Lisäksi 
tutkijat olivat kehittäneet Lazaruksen (Lazarus & 
Folkman 1984) stressiteoriaan liittyvän mittarin 
stressin ensiarviovaiheesta ja sekun-
daariarvionnista. Tutkittujen tuloksia verrattiin 
muihin tutkimuksiin, joissa oli käytetty samoja 
mittareita. Vuotta aiemmin, ennen uudelleen 
käynnistystä tehtyyn tutkimukseen verrattuna ei 
mitään merkittäviä muutoksia tapaitiunut, paitsi 
ahdistuneisuus oli selvästi vähäisempää «uin 1984 
tehdyssä tutkimuksessa. Sitä vastoin vuoden 1981 
tutkimukseen verrattuna oireita, masentuneisuutta 
ja vihamielisyyttä esiintyi enemmän uudelleen
käynnistyksen jälkeen. Tuloksiin kuitenkin pitää 
suhtautua varauksella, koska kyse oli eri henki
löistä eri mittauskerroilla ja otokset olivat suhteel
lisen pieniä etenkin aiemmin tehdyissä tutkimuk
sissa. 

Ykkösreaktorin uudelleen käynnistyksen vaiku
tuksia nuorten lasten äiteihin tarkasteltiin Dewin 
ym. (1987) tekemässä tutkimuksessa. Uudelleen 
käynnistyksen jälkeen äidit oireilivat enemmän 
kuin millään aikaisemmalla mittauskerralla varsi
naisen onnettomuuden jälkeen. Merkittävä osa 
vastaajista kertoi uudelleenkäynnistyksen aiheutta
neen ahdistuneisuutta. Lisäksi ennen uudelleen 
käynnistystä mitatut asenteet ydinvoimaa kohtaan 
ennustivat ensimmäistä kertaa voimakkaasti tilan
teen aiheuttamia oireita. Oireita esiintyi etenkin 
niillä äideillä, jotka olivat masentuneita ja ahdis
tuneita onnettomuuden jälkeen ja arvioivat henki
lökohtaisen riskinsä suureksi. Samoja äitejä tutkit
tiin vielä neljännen kerran 1989 (Bromet 1991) 
jolloin suurin osa heistä piti edelleen voimalaa 
vaarallisena, mutta oireet olivat vähentyneet 
vuonna 1985 uudelleenkäynnistyksen yhteydessä 
mitatuista arvoista. Asenteet ydinvoimalaa koh

taan ennustivat parhaiten oireita kymmenen vuot
ta onnettomuuden jälkeen 1989 (Bromet 1991). 
Myös 17 kuukautta onnettomuuden jälkeen radio
aktiivisten kaasujen päästö puhdis
tustoimenpiteiden yhteydessä aiheutti alueen asuk
kaille stressiä ja erilaisia oireita, mitkä vähenivät 
päästön jälkeen (Gatchel, Schaeffer ja Baum 
1985). 

3.2 Tshernobylin onnettomuus 

26. päivä huhtikuuta 1986 entisessä Neuvostolii
tossa, nykyisen Ukrainan alueella sijaitseva 
Tshernobylin ydinvoimalalaitoksen 4. reaktori 
räjähti. Kyseisessä yksikössä oli alkamassa huol
toseisokki, jota ennen haluttiin tehdä koe eräiden 
sähkölaitteiden toiminnan tutkimiseksi. Koetta 
varten kaikki automaattiset suojalaitteet kytkettiin 
pois päältä. Tämän lisäksi tehon alentaminen 
jouduttiin keskeyttämään sähköpulan vuoksi yh
deksän tunnin ajaksi. Pienellä teholla käytettynä 
reaktori muuttui vaaralliseksi, eivätkä koetta 
suorittavat reaktorin ohjaajat ymmärtäneet tilan
teen vaarallisuutta. Lopulta kun alasajoa jatkettiin 
ja koe aloitettiin, oli liian myöhäistä pysäyttää 
ketjureaktio. Nopeasti vapautunut energia rikkoi 
osan reaktorin sydämestä pieniksi murusiksi. 
Kuumat polttoainemuruset höyrystivät jäähdytys
veden räjähdysmäisesti. Räjähdyksistä alkanut 
palo saatiin rajatuksi, mutta vaurion jälkeen reak
toriin pääsi ilmaa ja hidastimena käytetty grafiitti 
syttyi palamaan. (Hänninen, Reiman ia Ruokola 
1988.) 

Palo jatkui kymmenen päivää, joiden aikana 
vapautui valtava määrä radioaktiivisia aineita, 
jotka levisivät ilmavirtojen mukana ympäri Eu
rooppaa. Vapautuminen loppui vasta kun reakto-
risydän oli peittämällä saatu sammutetuksi. Palon 
sammutuksiin ja sitä seuranneisiin pelastustöihin 
osallistui eräiden arvioiden mukaan noin 400 000 
siviilityöntekijää ja tuntematon määrä armeijan 
palveluksessa olevia miehiä (Romanenko 1990 
ref. Ginzburg & Reis 1991). Pelastustöihin osal
listuneista työntekijäistä yli 30 kuoli säteilyn aihe
uttamiin vammoihin ja yli 200 sairastui säteilyn 
vuoksi vakavasti. Nämä vahingot olisivat saat
taneet olla pienempiä mikäli pelastustöissä olisi 
käytetty asianmukaisia varusteita (Paakkola 
1988). Nykyiset arviot säteilyn aiheuttamista 
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kuolemantapauksista vaihtelevat 250 henkilöstä 
(Romanenko 1990 ref. Ginzburg & Reis 1991) 
321 henkilöön (Collins 1992). Kyseinen onnetto
muus on vakavin maailmassa tapahtunut sätei
lyonnettomuus (vakavuusluokka 7). 

Voimalan läheisyydestä evakuoitiin noin 30 kilo
metrin säteeltä noin 135 000 ihmistä pysyvästi 
Ukrainan, Valko-venäjän ja Venäjän alueelta 
(Paakkola 1988). Evakuointitoimenpiteet aloitet
tiin vasta 36 tuntia onnettomuuden jälkeen. Lai
toksen lähellä oleva 45 000 asukkaan Pripayatin 
kaupunki evakuoitiin vasta kun tuuli oti kääntynyt 
sitä kohti. Asukkaat saivat ottaa mukaan vain sen 
mitä pystyivät kantamaan. Mitään kotiin jääneitä 
tavaroita ei saanut jälkeenpäin noutaa säteilyn 
vuoksi. (Ginzburg & Reis 1991). Saastuneilta 
alueilta ihmiset evakuoitiin aluksi väliaikaisesti ja 
vasta lokakuussa aloitettiin pysyvämmät järjeste
lyt evakuoitujen uudelleen asuttamiseksi. 

3.2.1 Psyykkiset vaikutukset 
säteilysairastuneilla 

Säteilysairastuneiden psykologisia piirteitä ja 
onnettomuuden psykologisia seurauksia ovat ra
portoineet Torubarov (1991) ja Chinkina (1991). 
Heidän mukaansa 145 henkilölle kehittyi sätei
lysairauden oireita. Näistä 115 henkilöä lähetet
tiin Moskovani erityishoitoon. Näissä artikkeleis
sa annetut sairastuneiden lukumäärät ja sairauden 
eri asteiden luokitukset poikkeavat hieman muual
la raportoiduista arvoista (ks. esim. Toivonen, 
Rytömaa ja Paile 1987). 

Potilaat jaettiin sairauden vakavuuden mukaan 
neljään luokkaan. Ensimmäiseen luokkaan kuulu
villa vähän oireilevilla potilailla oli keskimää
räinen säteilyannos 1,03 Gy. Seuraavilla, jonkin 
verran oireilevilla potilailla keskimääräinen annos 
oli 2,5 Gy ja kolmanteen ryhmään kuuluvilla 
paljon oireilevilla potilailla annos oli 5,3 Gy 
keskimäärin. Neljänteen ryhmään kuuluvilla sä
teilyannokset olivat jo niin suuria, että vain yksi 
20:stä potilaasta selviytyi. Tästä syystä mukana 
on vain kolmeen easimmäiseen ryhmään kuulu
via. (Torubarov 1991). 

Sairastuneiden eri vaiheita kuvattiin seuraavasti. 
Oireeton vaihe kesti kaksi viikkoa. Tämän jälkeen 
alkanut kliinisten oireiden vaihe loppui neljän 

kuukauden jälkeen, jolloin alkoi toipumisvaihe. 
Potilaiden toipuminen ensioireista kesti aina puo
lentoista vuoteen onnettomuustilanteesta, jonka 
jälkeen alkoi sairauden ensimmäisten vaikutusten 
vaihe. Tämä taudin neljäs vaihe kesti aina viiteen 
vuoteen saakka. Vakavammin sairastuneilla jak
sojen kestoa ei voitu näin selvästi erotella. (Toru
barov 1991). 

Onnettomuuden psykologisia seurauksia tarkastel
tiin potilaiden sairauden asteen ja hoitovaiheen 
mukaan. Vakavasti sairastuneiden eli kolmanteen 
ryhmään kuuluvien ryysinen kunto oli aluksi niin 
huono (laajoja palovammoja), ettei mitään var
sinaisia psyykkisiä oireita havaittu, rcan huomio 
kiinnittyi itse hengissä selviytymiseen. Vasta 
toipumisvaiheessa ia sitä seuranneessa vaiheessa 
alkoi psyykkiset seuraukset kun ymmärrettiin, 
että sairaudesta selviydytään hengissä. Tämä 
aiheutti kuitenkin epätietoisuutta tulevaisuudes-a 
kaikkine siihen liittyvine sosiaalisine ongel
mineen. Tämä näkyi etenkin oireena, jota tutkijat 
kutsuivat heikkohermoisuudeksi. Sitä vastoin toi
seen ryhmään kuuluvilla potilailla oli paljon vaka
via psyykkisiä oireita jo alkuvaiheissa, koska he 
pystyivät vielä ymmärtämään oman tilanteensa ja 
havaitsemaan vakavammin sairastuneiden meneh
tymisen. Huoli omasta selviytymisestä oli ym
märrettäväsi suuri. Myös lievemmin säteilystä 
sairastuneilla psyykkiset oireet kuten masennus, 
epäluuloisuus ja hermojen heikkous lisääntyivät 
tutkimuksen edetessä. (Torubarov 1991). 

3.2.2 Evakuoidun väestön psyykkiset 
reaktiot 

Aleksandrovskij (1989) on raportoinut Neuvosto
liiton terveysministeriön tekemästä tutkimuksesta 
Tshernobylin onnettomuuden psyykkisistä seu
rauksista onnettomuusalueella. Tutkimuksen tar
koituksena oli kartoittaa onnettomuuden aiheutta
mien psyykkisten ongelmien luonnetta ja niiden 
mahdollisia hoitosuosituksia. Tutkimukseen osal
listuneita haastateltiin kolmessa eri vaiheessa. 
Ensimmäinen, akuuttivaihe alkoi onnet
tomuustilanteen aikana ja päättyi väliaikaisen 
evakuoinnin aloittamiseen vaara-alueelta. Tämän 
jälkeen alkoi onnettomuuden siirtymävaihe, jonka 
aikana evakuoitiin ihmisiä noin 60-80 kilometrin 
säteellä onnettomuusreaktorista. Kolmas, myö
hempien vaikutusten vaihe alkoi lokakuussa 1986, 
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kun evakuoitujen pysyvämpi uudelleen asutta
minen aloitettiin. 

Vuoden aikana haastateltiin kaikkiaan 1572 henki
löä, joista ensimmäisen vaiheen aikana SS4, toi
sessa vaiheessa 416 ja kolmannessa vaiheessa 602 
onnettomuusalueen asukasta. Tutkittaviksi valit
tiin lähinnä henkilöitä, jotka osoittivat erilaisia 
psyykkisiä oireita, joten otos ei ole millään tavalla 
edustava. (Aleksandrovskij 1989). Vaikka varsi
nainen tutkimusaineisto on valikoitunut, on artik
keli hyvä kuvaus onnettomuuden eri vaiheissa 
syntyneistä psykologisista seurauksista. 

Onnettomuuden ensimmäisessä akuutissa vaihees
sa uhkaa aiheutti epäilys mahdollisesta hengen
vaarasta ja säteilyn aiheuttamista terveysvaikutuk
sista. Tilanteen aiheuttama pelko ja ahdistus il
meni tässä vaiheessa melko yhdenmukaisesti joko 
aktiivisuutena, joka ilmeni haluna paeta tai toi
saalta passivoitumisena, jolloin haluttiin vain istua 
ja odottaa. Onnettomuuden toisessa vaiheessa 
evakuoinnin vaikutukset näkyivät myös perhe- j?. 
yhteisötasolla; jokapäiväisen elämän muuttuminen 
uusissa olosuhteissa, omaisuuden ja aikaisemman 
työpaikan menettäminen sekä pelko onnettomuu
den aiheuttamista terveysvaikutuksista etenkin 
lapsiin aiheuttivat jatkuvaa stressiä. Osa huolista 
väheni kolmannessa vaiheessa pysyvän uudelleen 
asuttamisen jälkeen, mutta huoli terveysvaikutuk
sista ja sopeutuminen uuteen elämäntilanteeseen 
usein ilman riittävää sosiaalista tukea aiheutti 
edelleen suuria ongelmia evakuoidulle väestölle. 
Reaktiot tähän tilanteeseen vaihtelivat yksilöittäin; 
jännittyneisyyttä, ahdistuneisuutta ja masentunei
suutta, jotka saattoivat johtaa erilaisiin fyysisiin 
oireisiin. Vasta kolmannessa vaiheessa ihmiset 
käsittelivät tapahtuman seurauksia tietoisemmin ja 
koska huoli terveysvaikutuksista ei ollut poistunut 
myös pysyvän stressin vaikutukset alkoivat ilmetä 
vasta tässä vaiheessa. (Aleksandrovskij 1989). 

3.2.3 Tshernobylin onnettomuuden 
pitkäaikaiset vaikutrkset 

Kolme vuotta onnettomuuden jälkeen Neuvostolii
ton hallitus pyysi kansainvälistä atomiener
giajärjestöä (IAEA) arvioimaan onnettomuuden 
saastuttamilla alueilla asuvien fyysistä ja psyyk
kistä terveydentilaa. IAEA suoritti tutkimuksen 
1350 asukkaalle kolmestatoista kylästä, joista osa 

sijaitsi saastuneella alueella. Toisia kyliä, jotka 
sijaitsivat myös voimalan läheisyydessä mutta 
ei'-ät olleet saastuneet, käytettiin kontrollialu
eina. Tutkittaviksi valittiin viitenä eri vuonna 
syntyneitä henkilöitä; 1988, 1985, 1980, 1950 ja 
1930. Vain kahden viimeisen ryhmän jäseniä, 
tutkimushetkellä 40 ja 60 vuotiaita, oli mukana 
mielenterveydellisiä vaikutuksia mittaavassa 
tutkimuksessa.(Ginzburg 1993;. 

Tutkimuksen mukaan onnettomuuden suurimmat 
terveydelliset seuraukset olivat psykologisia 
(IAEA 1991). Tutkitut kylän asukkaat olivat erit
täin ahdistuneita ja stressaantuneita. Tämä näkyi 
nukkurnishäiriöinä, alkoholin kulutuksen lisäänty
misenä ja erilaisina fyysisinä oireina. Näiden 
oireiden suhteen saastuneiden ja kontrollikylien 
asukkaat eivät poikenneet toisistaan. Lähes puolet 
molempien alueiden asukkaista epäili sairas
taneensa jonkun säteilyyn liittyvän sairauden 
vaikka mitään säteilyn aiheuttamia sairauksia ei 
asukkaissa havaittu. Saastuneiden alueiden asuk
kaista 44 prosenttia uskoi sairastaneensa säteilyn 
vuoksi kun kontrollialueilla noin 30 prosenttia 
uskoi näin (Ginzburg 1993). Tehdyissä kliinisissä 
mittauksissa ja laboratoriokokeissa saastuneiden 
kylien ja kontrollikylien asukkaiden välillä ei 
kuitenkaan ollut eroja (IAEA 1991). Yleinen 
mieliala ja luottamus tulevaisuuteen oli muutenkin 
kylissä huono, mitä lisäsi tietysti maan yleinen 
kehitys, kuten työttömyyden lisääntyminen. Esi
merkiksi saastuneilla alueilla 66 prosenttia ja 
kontrollialueilla puolet vastaajista ilmoitti olevan
sa aamuisin liian väsyneitä noustakseen ylös. 
(Ginzburg 1993). 

Selvin ero kontrollialueiden ja saastuneiden aluei
den välillä näkyi muuttohalukkuudessa. Saastu
neilla alueilla yli 70 prosenttia halusi muuttaa 
alueelta pois sitä vastoin kontrollialueella 83 pro
senttia asukkaista ei ollut halukas muuttamaan 
kylästä. Uskomukset säteilyn vaikutuksista ja sen 
kestosta vaihtelivat myös saastuneiden ja kontrol
likylien välillä. Yli neljäkymmentä prosenttia 
saastuneiden kylien asukkaista ei uskonut säteilyn 
vähenevän ympäristössään kun kontrollikylissä 
vain vajaa neljännes ilmoitti samoin. Asukkaat 
eivät ymmärtäneet esimerkiksi radioaktiivisten 
aineiden puoliintumisajan käsitettä.(Ginzburg 
1993). 
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Myöhemmin on tehty tutkimuksia myös kauem
pana sijaitsevilla saastuneilla alueilla, Valko-Ve
näjällä sijaitsevassa Gomel-Mogilevissa. Tälle 
alueelle tuli kaatosateen vuoksi suuri säteilylas-
keuma. Alueella tehtyjen tutkimusten mukaan 
erilaiset stressiin Iiittyät oireet ovat lisääntyneet 
huomattavasti. Tutkituista 38 prosenttia ilmoitti 
säteilyn aiheuttaneen päivittäistä masentuneisuut
ta, harhoja ja muita pysyviä häiriöitä. Muutamat 
tutkituista kertoivat "näkevänsä" säteilyn tai saas
tuneessa maassa kasvavien puiden ja kasvien 
muuttaneen väriään. (Rich 1991). 

3.3 Goianian onnettomuus 

Syyskuun 13. päivänä 1987, tapahtui vakava 
säteilyonnettomuus Goianian kaupungissa, Brasi
liassa. Hylätyssä sairaalassa sijaitsevasta vanhasta 
sädehoitokoneesta varastettiin n. 20 grammaa 
"7Cs, Cesiumin radioaktiivista isotooppia. Ce
siumia suojaava kotelo aukaistiin paikallisen ro
mukauppiaan pihalla ja uteliaisuutta herättävä, 
pimeässä hohtava, cesiumjauhe jaettiin ystäville 
ja perheenjäsenille. Onnettomuuden pelastus
toimenpiteet aloitettiin vasta syyskuun 28. päivä, 
jolloin paikallinen lääkäri huomasi useiden henki
löiden altistuneen säteilylle. Hän kutsui maan 
säteilyviranomaiset paikalle, jonka jälkeen aloitet
tiin laajat pelastustoimenpiteet. Noin 112 000 
ihmistä tutkittiin, joista 249 oli altistunut säteilylle 
ja näistä edelleen sisäisesti 129 asukasta. Ulkoi
sesti säteilylle altistuneet dekontaminoitiin 
välittömästi. Sisäisesti säteilylle altistuneista SO 
tarvitsi hoitoa ja heistä edelleen 20 sairaalahoitoa. 
Neljä ihmistä kuoli säteilyn aiheuttamiin vam
moihin ja 22 sairastui erittäin vakavasti. Noin 50 
taloa dekontaminoitiin kahden kuukauden aikana. 
Pelastustoimiin osallistui noin 700 työntekijää 
säteily- ja ydinvoimaan liittyvistä virastoista ja 
yhtiöistä. Onnettomuuden siivousjätteet varastoi
tiin Goianian esikaupunkiin Abadiaan, jok? sijait
see noin 30 kilometrin päässä kaupungin keskus
tasta. (Rosenthal, Almeida ja Mendonca 1991.) 

3.3.1 Sairaalahoidossa olleiden potilaiden 
psykologiset seuraukset 

Onnettomuuden seurauksena yksitoista vakavam
min sairastunutta - joukossa kaksi lasta - oli siir
retty paikalliseen sairaalaan omaan huoneeseen, 

minne sairaalan vakinainen henkilöstö ei uskal
tanut mennä. Sairastuneille ei oltu annettu mitään 
tietoa heidän oireistaan. Hoitoa vaikeutti sairaa
lassa lisäksi samanaikainen lakko. Säteilyn vaiku
tuksiin perehtyneen lääkäreiden tullessa paikalle 
30. syyskuuta tilanne oli äärimmäisen vaikea 
(Brandao-Mello 1991). Potilailla oli vakavia sai
rauden oireita, eivätkä he tienneet mistä ne joh
tuivat. Vakavammin sairastuneet lähetettiin Rio 
de Janeiroon paremmin varustettuun sairaalaan. 
Näissä lahdessa sairaalassa hoidettiin yhteensä 20 
onnettomuuden uhria - iältään kuudesta lähes 
kuuteenkymmeneen vuoteen - seuraavan puolen 
vuoden aikana. Potilaat olivat köyhiä, useimmat 
jätepaperin keräyksellä eläviä paikallisen slummi
alueen asukkaita. 

Potilaita hoitavat henkilöt olivat aluksi suojau
tuneet säteilyltä, mikä vaikeutti kontaktien luo
mista potilaisiin, jotka usein kieltäytyivät noudat
tamasta heidän ohjeitaan. Kaksi potilasta karkasi 
hoitojakson aikana, mutta he palasivat itse ta
kaisin sairaalaan. 20 potilaasta 14 muuttui depres
siiviseksi mistä alkoivat toipua vasta joulukuussa. 
Potilaat kokivat siirron Rio de Janeiroon ahdista
vaksi mikä aiheutti syviä masennustiloja kuudelle 
siirretylle potilaalle. Yksi potilaista - siirrosta 
kuultuaan - kertoi tietävänsä kuolevan ja olisi 
halunnut kuolla Goianiassa. Rio de Janeiroon 
saavuttuaan potilas oli äärimmäisen masentunut ja 
kuoli muutaman viikon kuluttua infektion seu
rauksena. Kaksi potilasta, jotka olivat olleet 
psykiatrisessa hoidossa aikaisemmin, osoitti siinä 
määrin aggressiivista käytöstä, että heidät eristet
tiin muista potilaista. (Brandao-Mello, Oliveira ja 
Carvalho 1991.) 

Säteilysairauden akuutissa vaiheessa, altistumises
ta ensirr .iäisiin oireisiin, potilaat olivat erittäin 
ahdistuneita ja pelokkaita etenevän • .udin suh
teen. Sairauden toinen, ensimmäisten vaikutusten 
vaihe kesti aina marraskuun loppuun, selviytynei
den potilaiden paluuseen Rio de Janeirosta. Tässä 
vaiheessa potilaat olivat masentuneita ja ahdistu
neita elämänsä jatkumisesta, työkyvystään tai 
menetetyistä kodeistaan. Kolmannessa, myöhem
pien vaikutusten vaiheessa, joka jatkui tammikuu
hun 1988 potilaat halusivat lähteä sairaalasta. 
Tämä aiheutti ajoittain aggressiivista käyttäyty
mistä Etenkin potilaat joilla oli lapsia, olivat 
huolestuneita ja halusivat päästä pois sairaalasta. 
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Potilaiden psyykkisiä ja psykologisia oireita hoi
dettiin ensinnäkin lääkityksellä, psykoterapialla ja 
erityisesti masentuneilla potilailla omisti tunte
muksista keskustelemalla. (Braubo-MeUo, Oli
veira ja Carvalho 1991.) 

3.3.2 Pdastustoirain osaJfetunöden 
kokemukset 

Onnettomuuden pelastv imiin osallistuneille 
tilanne oli äärimmäisrn vaativa. Onnenoinuuden 
uhreina oli väestöä, jolla ei ollut minkäänlaista tai 
hyvin vähäiset tiedot säteilyn vaikutuksista. Suo
japuvuissa liikkuvat työntekijät heräilivät epäluu
loa ja pelkoa. Erästä työntekijää lyötiin pampulla 
kun hän oli mittaamassa säteilyä jalkakäytävällä 
ja toista uhattiin aseella. Lähes kaikilta pelastus
toimiin osallistuneilta, jotka olivat saaneet lähinnä 
teknisen koulutuksen, puuttui kokemus pelastus
toimista tällaisessa ympäristössä eikä kukaan 
osannut aavistaa onnettomuuden laajuutta ennen
kuin saapui paikalle. Työntekijöiden oli vaikea 
ymmärtää asukkaiden vihamielisyytlä heitä koh
taan, vaikka he olivat tulleet auttamaan asukkaita. 
Erityisen turhauttavaksi koettiin tiedotustilaisuu
det, joissa yritettiin selvittää onnettomuuden vai
kutuksia. Asukkaat olivat jo järkyttyneet onnetto
muudesta, jolloin heidän omaksumiensa uskomus
ten kumoaminen teknisin termein oli lähes mah
dotonta. Saastuneiden asuntojen asukkaat vaati
vat, että kaiken on oltava täysin "säteilystä vapaa
ta". Samoin he vaativat usein työntekijöiden juo
van tai maistavan elintarvikkeita ensin ennenkuin 
itse käyttivät niitä. Erittäin suuri osa ajasta pelas
tustoimissa kului asioiden selittämisessä asukkail
le. Erityisen vaikea tilanne oli sairaalassa työs
kentelevillä työntekijöillä, jotka joutuivat ristirii
toihin sairaalan muun henkilökunnan kanssa. 
Goianian onnettomuuden kokemuksien perusteella 
pidetään erityisen tärkeänä psykologisen tuen 
antamista myös pelastustöihin osallistuvilla. Sa
moin pidetään tärkeänä sitä, että väestön parissa 
työskentelevillä mielenterveystyöntekijöillä on 
perustiedot säteilyn vaikutuksista. (Carvaiho 
1991.) 

3.3.3 Onnettomuuden välittömät 
vaikutukset 

Joka kymmenes kaupungin asukkaista kävi mit
tauttamassa itsensä kaupungin stadionilla seuraa

vien 15 päivän aikana. Ensimmäisten 60.000 
joukosta 5000 osoitti stressin oireita ja allergisia 
oireita. Jodmt tulivat mittauksiin päivittäin. Yli 
8000 asukasta halusi virallisen todistuksen tulok
sista välttääkseen epäluuloja kaupungin 
ulkopuolella asioidessaan. Goianian maakunnan 
tuotteiden myynti putosi puoleen onnettomuuden 
jälkeen muualla maassa. Maataloustuotteiden 
hinnat putosivat seuraavien kuukausien aikrna 
90%. Onnettomuuden taloudelliset vaikutukset 
maakunnalle olivat useita kymmeniä miljoonia 
markkoja. Yli 70% prosenttia ilmoitti tulleensa 
syrjityksi maaki—an ulkopuolella onnettomuuden 
jälkeen. (Curado. Netoja Helou 1991 ) 

Onnettomuuden jälkeen asukkailla oli syvä epä
luottamus viranomaisiin. Muut asukkaat syrjivät 
saastuneella alueella asuvia, mutta toisaalta on
nettomuuden uhrien auttamiseksi perustettiin 
myös erilaisia yhdistyksiä. Koko yhteisössä vallit
si aluksi pelko ja epävarmuus tukvai;uudesta. 
Onnettomuuden läheltä kokeneet, noin 
kymmenentuhatta henkeä, kokivat pelokkuuden 
lisäksi myös halua eristäytyä muista, mutta syrji
vät samalla varsinaisia uhreja. Vasta kolme vuot
ta onnettomuuden jälkeen oli hoitavien psykolo
gien mielestä havaittavissa aggressiivisuuden, 
masentuneisuuden, fantasioiden ja muiden oi
reiden vähentymistä alueen asukkailla. Noin vuo
si onnettomuuden jälkeen tehdyssä tutkimuksessa 
oli tutkitut jaettu uhreihin, naapureihin, 
pelastustyöntekijöihin ja kontrolliryhmään. Uhrit 
ja pelastustoimiin osallistuneet olivat kokeneet 
suurimpia muutoksia työelämässä, tunne-elämäs
sä ja aineellisissa olosuhteissa. Uhrien naapurit 
olivat kokeneet muutoksia lähinnä aineellisissa 
olosuhteissa. Onnettomuuden akuutissa vaiheessa 
erityisesti onnettomuuden uhrit olivat masentu
neita ja alakuloisia (Curado, Neto ja Helou 
1991.) 

3.3.4 Goianian onnettomuuden 
pitkäaikaiset psykologiset vaikutukset 

Collins ja Carvalho (1993) suorittivat tutkimuksen 
onnettomuuden psyykkistä vaikutuksista kolmen 
vuoden jälkeen tapahtumasta. Asetelma oli sa
mantapainen kuin Baumin ym. (1982) TMI:n 
onnettomuudesta tehdyssä tutkimuksessa, mutta 
nyt verrattiin kolmea eri ryhmää. Ensimmäiseen 
ryhmään kuuluivat ne. jotka olivat altistuneet 
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säteilylle (0,5-1 Sv). Heistä saatiin mukaan 23 
henkilöä. Toiseen ryhmään kuului 23 tutkittavaa, 
jotka asuivat noin puolentoista kilometrin päässä 
radioaktiivisten siivousjätteet sijoituspaikasta, 
Abadiassa. Nämä henkilöt eivät olleet altistuneet 
säteilylle, mikä oli myös tutkittu. Kolmanteen 
kontrolliryhmään kuului 21 henkilöä, jotka olivat 
alueelta missä he eivät altistuneet säteilylle, eivät
kä itse myöskään uskoneet tähän. Onnettomuuden 
psyykkisiä vaikutuksia mitattiin kyselylo
makkeella, psykologisilla testeillä, adrenaliinin ja 
noradrenaliinin määrityksillä ja verenpaineen 
mittauksella. 

Tutkimuksen keskeisimpänä tuloksena oli, että 
säteilylle altistuneet ja sitä pelkäävät eli säteilyjät

teen lähellä asuvat kokivat samanlaisia stressioi
reita kolmen ja puolenvuoden kuluttua säteilyon
nettomuudesta tehdyssä tutkimuksissa. Molem
missa ryhmissä oltrn avuttomampia päätöksente
kotilanteissa, psykosomaattisia oireita koettiin 
enemmän samoin kuin verenpaine ja adrenaliinin 
määrä oli korkeampi verrattuna kontrolli
ryhmään. Säteilylle altistuneet kokivat terveyten
sä huonommaksi ja olivat huolestuneita mahdolli
sista tulevista terveysvaikutuksista. Säteilyjätteen 
lähellä asuvat kokivat sitä vastoin suurempaa 
avuttomuuden tunnetta kuin säteilylle altistuneet, 
koska he asuivat edelleen säteilyjätteen lähellä, 
minkä he kokivat jatkuvana terveysriskinä ja 
pelon aiheena ja mihin he eivät mielestään voi
neet vaikuttaa. (Collins ja Carvalho 1993.) 
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4 YDINONNETTOMUUKSIEN 
PSYKOLOGISTEN SEURAUSTEN 
ARVIOINTI 

Ydinvoimalaitos- ja säteilyonnettomuuksista seu
raa yleensä merkittäviä kielteisiä psykologisia ja 
psykososiaalisia seurauksia, joita aiheuttavat en
sinnäkin huoli onnettomuuden pitkäaikaisista ter
veysvaikutuksista mm. kohonneena syöpäriskinä. 
Toiseksi säteilyonnettomuuksiin liittyy pitkän 
aikaa jatkuvat pelastus- ja puhdistustoimenpiteet, 
jotka aiheuttavat usein pelkoa uusista säteilyon
nettomuuksista. Onnettomuuksien jälkeen kaikki 
ydinvoimaan liittyvät tekijät koetaan usein uhkaa
vampana. Kolmanneksi onnettomuuden seurauk
sena saattaa olla luottamuksen menettäminen 
asiantuntijoihin, millä on kielteisiä vaikutuksia 
omalle turvallisuuden tunteelle. Joissakin tapauk
sissa seurauksena saattaa olla myös luottamuksen 
menettäminen omiin vaikutusmahdollisuuksiin 
elämässään. Näistä syistä aiheutuneet seuraukset 
ilmenevät yleensä ahdistuneisuutena, masentunei
suutena tai vihamielisyytenä sekä jatkuvana stres
sinä edellä mainittuihin tekijöihin liittyen. Näillä 
kielteisillä psyykkisillä vaikutuksilla on usein 
edelleen kielteisiä terveydellisiä vaikutuksia esi
merkiksi tupakoinnin ja alkoholin käytön lisäänty
misenä sekä suoraan psykofysiologisten mekanis
mien kautta. 

Three Mile Islandin ydinvoimalaitosonnettomuus 
aiheutti alueen asukkaille pitkäaikaisia psykolo
gisia vaikutuksia mm. ahdistuneisuutena, mutta 
mitään vakavia psykologisia seurauksia ei kuiten
kaan ole syntynyt. Onnettomuuden jälkeen alueel
la ei ole yhtään varsinaisista postraumaattisista 
stressireaktioista kärsivää potilasta (Bromet 
1988). Samoin erilaisissa yhteisön hyvinvointia 
kuvaavissa tunnusluvuissa, kuten rikollisuudessa, 
mielenterveyspotilaiden määrässä tai itsemurhissa 
ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia onnetto
muuden jälkeen (Mileti ym. 1984). Toisilla so
peutuminen on ollut vaikeampaa, etenkin nuorten 
lasten äideille onnettomuus on ollut selvästi psy
kologisesti raskaampi kuin muille asukasryhmille. 

Alueen asukkaiden kokeman psyykkisen ahdis
tuneisuuden "tasosta" kertoo ehkä havainto nuor
ten lasten äitejä koskevasi tutkimuksesta. Seu
rantamittauksen aikana yhdellä kontrollialueella 
syntyi laajamittaista työttömyyttä, jolloin tämän 
alueen äideillä psyykkisiä oireita kuvaavat tunnus
luvut olivat hyvin samanlaisia kuin TMI:n alueen 
äideillä onnettomuuden jälkeen (Dew, Bromet ja 
Schulberg 1987). 

Yksilöiden välisiin eroihin psykologisissa seu
rauksissa on vaikuttanut stressitilanteessa käytetyt 
selviytymiskeinot, joista emootiokeskeiset, tun
teiden säätelyyn liittyvät keinot ovat osoittau
tuneet toimivammiksi tilanteessa, johon vaikutta
minen on vaikeaa. Tällaisilla keinoilla tarkoite
taan ajatuksia ja tekoja joiden päämääränä on 
vähentää tilanteen aiheuttamaa ahdistusta. Samoin 
yksilön lähimmäisiltään saama sosiaalinen tuki ja 
sosiaalisen verkoston laajuus ovat osoittautuneet 
onnettomuuden vaikutuksia vähentäviksi tekijöik
si. 

TMI:n yhteydessä onnettomuuden seurausten 
erääksi syyksi on mainittu ristiriitaisia tietoja ja 
toimenpiteitä onnettomuuden yhteydessä. Keskus
teluissa on kyseenalaistettu etenkin evakuointike-
hotuksen tarpeellisuus ja sen mahdolliset kielteiset 
vaikutukset onnettomuuden jälkeen. Evakuointi 
oli kuitenkin aiheellinen, koska todellinen uhka 
oli olemassa. Suojatoimenpiteiden, kuten evaku
oinnin, ensisijaisena tarkoituksena on suojata 
väestöä fyysisesti. Toisaalta sen tarkoituksena on 
vähentää väestön tuntemaa huolta ja pelkoa. On 
siis kyseenalaista rauhoittiko evakuointikehotus 
väestöä tässä tapauksessa vai lisäsikö se vain 
huolestuneisuutta. TMI:n tapauksessa tulee esille 
kuinka vaikeaa on erottaa itse onnettomuuden ja 
onnettomuuteen liittyvien toimenpiteiden vaiku
tuksia toisistaan. 
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Huomattavasti suurempia mutta vaikeammin 
tutkittavia seurauksia aiheutti Tshernobylin onnet
tomuus 1986. Silloisen Neuvostoliiton alueella 
tapahtuneen onnettomuuden jälkeen on yhteiskun
nassa tapahtunut valtavia muutoksia, joista vain 
harvat ovat olleet myönteisiä. Myös Tshernobylin 
onnettomuuden vaikutuksista oli alusta aikaen 
ristiriitaisia tietoja. Etenkin entisen Neuvostoliiton 
keskusjohdon tekemiin tutkimuksiin suhtauduttiin 
epäluuloisesti. Luottamuksen menettäminen on 
johtanut hankalaan tilanteeseen, jossa ihmisten on 
vaikea tietää mihin tietoon voi luottaa. Onnetto
muuden jälkeen monet alueen asukkaat uskovat 
lähes kaikkien sairauksien ja vaivojen johtuvan 
säteilyn vaikutuksista. Onnettomuuden psykolo
giset seuraukset ahdistuneisuuden, masentunei
suuden ja vihamielisyyden lisääntymisenä ovat 
sitä vastoin ilmeisiä. Vaikeutena on erottaa vaiku
tukset muun yhteiskunnallisen kehityksen, kuten 
työttömyyden lisääntymisen vaikutuksista. Tällä 
erotuksella ei ole ehkä yksilön kannalta ole suurta 
merkitystä, mutta tilanteen muuttamisen kannalta 
olisi tärkeä tietää säteilyonnettomuuden seurauk
sena syntyneitä vaikutuksia. Vaikka onnettomuu
desta on kohta kulunut kymmenen vuotta, on 
psykologisten vaikutusten tutkiminen edelleen 

tärkeää, jotta sen seurauksiin voitaisiin vaikuttaa 
ja onnettomuuden uhreja voitaisiin auttaa nyt 
vallitsevissa vaikussakin olosuhteissa. Onnetto
muuden kielteisiä psykologisia vaikutuksia vähen
täviä tekijöitä on Three Mile Islandin onnetto
muuden tavoin saatu sosiaalinen tuki, jatkuvaa 
stressiä vähentävät selviytymiskeinot ja usko 
omiin vaikutusmahdollisuuksiin omassa elämässä 
vaikeissakin olosuhteissa. 

Goiania onnettomuuden seurauksissa eräs tärkeä 
ero muihin onnettomuuksiin oli onneuomuuden 
laatu. Ilmeisesti hyvin varhaisessa vaiheessa 
asukkaat olivat ymmärtäneet vain joidenkin altis
tuneen vakavasti säteilylle. Tämä aiheutti aluksi 
pelkoa kuulumisesta tuohon ryhmään ja sitten 
erottautumisen tarvetta näistä, mikä näkyi onnet
tomuuden uhrien syrjintänä. Three Mile Islandin 
ja todennäköisesti myös Tshernobylissa onnetto
muus on koettu laajan yhteisön onnettomuutena, 
jolloin ei ole tehty selviä eroja siinä, kuka on 
altistunut ja kuka ei. Ihmisen sulkeminen omasta 
yhteisöstään on eräs ahdistavimpia kokemuksia. 
Tämä on ilmeisesti ollut Goianian onnetto
muudessa erityinen kielteisiä seurauksia aiheut
tanut piirre. 
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H EMPIIRINEN TUTKIMUS SÄTEILYSUOJELUTOIMEN-
PITEIDEN VAIKUTUKSISTA KÄYTTÄYTYMISEEN 
KUVITTEELLISESSA TILANTEESSA 

1 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

Tutkimuksen empiirisessä osassa tarkastellaan 
miten ihmiset suhtautuvat ydinvoimalai
tosonnettomuuteen liittyviin säteilysuojelu-
toimenpiteisiin kuvitteellisessa tilanteessa. 
Tarkemmin sanottuna tutkimuksessa verrataan 
onnettomuustilannetta, jossa väestöön ei kohdistu 
suojelutoimenpiteitä ja tilannetta, jossa väestöä 
kehotetaan suojautumaan sisälle. 

Tutkimuksen tavoitteena on antaa tietoa siitä, 
miten säteilysuojelutoimenpiteet parhaiten to
teutettaisiin. Etenkin onnettomuustilanteissa, jois
sa säteilyn vapautuminen laitoksen ulkopuolelle 
on epätodennäköistä ja vähäistä, on tarvittavien 
suojelutoimenpiteiden laatiminen hankalaa. 
Säteilysuojelutoimenpiteiden suorittaminen tällai
sessa tilanteessa saattaa aiheuttaa joko myönteisiä 

seurauksia, esimerkiksi rauhoittaen väestöä, tai 
kielteisiä seurauksia, kuten lisäämällä väestön 
huolestuneisuutta tilanteesta. Tutkimuksessa selvi
tetään ensinnäkin millaisia reaktioita erilaiset 
säteilysuojelutoimenpiteet saattaisivat synnyttää. 
Toiseksi halutaan verrata aluetta, joka sijaitsee 
laitoksen läheisyydessä alueeseen, joka ei ole 
ydinvoimalan välittömässä läheisyydessä. Aineis
tojen keräyspaikoiksi valittiin kansalaisopistot, 
joissa oli mahdollisuus tavoittaa useampia aikuisia 
samanaikaisesti. Näiden pääongelmien lisäksi 
haluttiin esitutkimukselle luonteenomaisesti nostaa 
esille joitain pienempiä teemoja, kuten joditablet
tien käyttö, millä toivotaan olevan hyötyä 
onnettomuustilanteiden käytännön tiedottamisen 
kannalta. 
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2 TUTKIMUKSEN MENETELMÄT 

Tutkimusmenetelmänä käytetään eläytymis
menetelmää (Eskola 1988; Eskola 1991), jolla 
tarkoitetaan tässä tarinoiden kirjoittamista tutkijan 
antamien ohjeiden mukaan. Vastaajille annetaan 
jokin kehyskertomus tai tarinan lähtötilanne, josta 
vastaajat jatkavat kirjoittamalla tarinalle jatkon. 
Näitä kehyskertomuksia on usein 2-4 erilaista, 
joissa vaihdellaan tiettyä seikkaa. Tarkoituksena 
on saada tietoa siitä, miten tämä tietyn asian 
muuttaminen vaikuttaa tarinoihin. (Eskola 1992.) 
Tässä tutkimuksessa kehystarinoiden avulla pyri
tään selvittämään mitä selityksiä ja tulkintoja 
ihmiset antavat peloistaan ja toiminnoistaan 
säteilyonnettomuuden aiheuttamien suojatoimen
piteiden yhteydessä. Tätä tarkoitusta varten kehi
tettiin kolme kehystarinaa, joissa muunneltiin 
onnettomuustilannetta ja siihen liittyviä suojatoi
menpiteitä. 

Perinteisessä kokeellisessa tutkimuksessa tutkitta
vien ympäristöä pyritään rajoittamaan voimak
kaasti, niin että tutkimustilanteessa vaihdellaan 
vain tutkijan haluamaa tekijää muiden ympäristö
tekijöiden pysyessä muuttumattomana. Näin halu
taan varmistua siitä, että mahdollinen muutos on 
syntynyt vain muunneltavasta tekijästä. Tällai
sessa asetelmassa ihmisen luonnollinen toimin
taympäristö, josta saatujen vihjeiden perusteella 
hän kuitenkin toimii, muuttuu siinä määrin, että 
tulosten yleistäminen oikeisiin tilanteisiin on ky
seenalaista. Tästä syystä on haluttu kehittää me
netelmä, jossa on pyritty säilyttämään kokeel
liseen tutkimukseen liittyvä variointi, mutta sa
malla antamaan tutkittavalle mahdollisuus käyttää 
normaaleja toimintamekanismeja; harkintaa tilan
teesta saatujen vihjeiden perusteella ja etenkin eri 
toimintavaihtoehtojen punnintaa. (Eskola 1992.) 

Ympäristöstä saatujen vihjeiden perusteella tapah
tuva harkinta on juuri eläytymismenetelmän eräs 

perusidea eli ihmisen katsotaan olevan kykenevä 
havaitsemaan, erittelemään ja tulkitsemaan eri
laisten sosiaalisten tilanteiden sisältämää 
informaatiota. Toinen keskeinen idea eläytymis
menetelmässä on ihmisen sosiaaliseen toimintaan 
liittyvät säännöt. Ihmisen toiminta ei ole eri tilan
teissa aivan sattumanvaraista, vaan sitä ohjaavat 
erilaiset kulttuurista omaksutut säännöt. Näiden 
sääntörakenteiden tarkasteleminen on yksi eläy
tymismenetelmän tavoite. (Eskola 1991.) 

Eläytymismenetelmästä, josta on myös käytetty 
nimitystä role- playing -menetelmä, on käytetty 
kahta eri versiota. Ensimmäisessä, "aktiivisessa" 
eläytymismenetelmässä, henkilölle kuvataan jokin 
tilanne ja siinä esiintyvät roolihahmot, joiden 
perusteella he esittävät oman tulkintansa tilantees
ta keksimällä itse vuorosanat ja tilanteen kulun 
episodin esittämisen aikana. Toisessa, "passiivi
sessa" eläytymismenetelmässä, jota myös tässä 
tutkimuksessa käytetään, roolinotto tapahtuu kir
joitettavien tarinoiden avulla, kuten alussa on 
kuvattu. Tarinoiden muuntelun avulla pyritään 
saamaan esille toiminnan rakennetta ja sen logiik
kaa. Vaikka tarinoissa pyritään pitämään muut 
tekijät muuttumattomana, antavat kirjoittajat kui
tenkin erilaisia tulkintoja samalla tavalla annetuil
le vihjeille niinkuin oikeassakin tilanteessa. Tästä 
syystä kehyskertomusten tulisi olla mahdollisim
man yksinkertaistettuja, jotta pystyttäisiin jollain 
tavalla tarkastelemaan juuri muunneltavan tekijän 
vaikutusta eri kehyskertomusten välillä. 

Eläytymismenetelmän etuina on sen joustavuus ja 
taloudellisuus. Aineistoa ei tarvitse kerätä paljon, 
sillä aikaisempien tutkimusten perusteella noin 
10-15 vastausta per kehyskertomus tuo jo kes
keiset teemat esille (Eskola 1991). Toisaalta näis
tä vastauksista saatu aineisto on erittäin rikasta ja 
antaa mahdollisuuden erilaisten asioiden kartoitta 
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miseen etenkin tilanteessa, jossa aikaisempaa 
tutkimusta on erittäin vähän. Erityisen soveltuva 
menetelmä on erilaisten ainutkertaisten tapahtu
mien ja tilanteiden tutkimiseen, missä vaaditaan 
nimenomaan eläytymistä tällaiseen harvinaiseen 
tai kuvitteelliseen tilanteeseen. 

2.1 Kehystarinoiden 
muodostaminen 

Kehystarinoiden ensimmäiseksi muunneltavaksi 
tekijäksi otetuin onnettomuustilanteisiin liittyv.it 
suojatoimenpiteet. Ensimmäinen kehystarina 
luotiin onnettomuustilanteelle, jossa väestöön ei 
kohdistunut suojatoimenpiteitä. Toinen kehysta
rina luotiin taas onnettomuustilanteelle, jossa 
väestöön kohdistui suojatoimenpiteitä, lähinnä 
suojautumaan sisälle radioaktiivisen pilven yli
menon ajaksi. Jälkimmäisessä tilanteessa voi 
yhtenä toimenpiteenä olla voimalan välittömässä 
läheisyydessä (alle S km) asuvien evakuoiminen. 
Kolmanteen kehystarinaan lisättiin toisessa kehys-
tarinassa esitettyjen asioiden lisäksi maininta tästä 
lähialueen evakuoinnista, mikä ei kuitenkaan kos
kenut tarinassa esiteltyjä päähenkilöitä. (LIITE 
1.) 

Tarinoissa esiteltiin päähenkilö Pekka tai Päivi, 
joka oli onnettomuushetkellä, huhtikuisena aamu
päivänä työpaikallaan. Pekalla tai Päivillä oli 
lapsia, johon viitattiin kertomalla hänen olevan 
perheenäiti/isä. Tällä tavalla esiteltynä haluttiin 
kehystarinoiden lähtötilanne saada mahdollisim
man yhdenmukaiseksi kaikille kirjoittajille riippu
matta heidän omasta elämäntilanteestaan. Tällöin 
vertailu eri kehystarinoiden välillä on mahdollis
ta. Lisäksi tarinoiden kirjoittaminen minä- muo
dossa olisi saattanut olla tällaisessa aiheessa ah
distavaa, mitä se tietysti voi olla myös roolihenki
lön kautta kirjoitettunakin. 

Näitten tietojen perusteella luotiin ensimmäiset 
versiot kehystarinoista, jotka tämän jälkeen muo
kattiin vastaamaan suunnilleen todellisessa tilan
teessa käytettäviä termejä. Tämän jälkeen tarinoi
ta vielä tiivistettiin ja näin syntyneitä versioita 
testasi kaiken kaikkiaan kymmenen vastaajaa. 
Pilottivaiheesta saadun palautteen perusteella 
muutamia kohtia tarinoista muutettiin yksiselit
teisemmiksi. 

2.2 Tutkittavien valinta 

Tutkimusmenetelmän luonteesta johtuen tutki
muksessa ei pyritty valitsemaan edustavaa otosta 
mistään väestöstä vaan tarkoituksena oli tavoittaa 
valituilta alueilta aikuisväestöä. Tutkimuspaikka
kunniksi valittiin ensinnäkin alue, joka sijaitsee 
lähellä ydinvoimalaa ja toinen samantapainen 
alue, mikä ei olisi ydinvoimalan läheisyydessä. 
Aineistojen keräyspaikoiksi valittiin kansa
laisopistot, joissa oli mahdollisuus tavoittaa 
useampia aikuisia samanaikaisesti. 

Kansalaisopistoissa on todennäköisesti keskimää
räistä aktiivisempaa aikuisväestöä mutta tällä ei 
ole suurta merkitystä laadullisessa tutkimuksessa, 
missä aineistolta ei vaadita tilastollisiin menetel
miin liittyvää edustavuutta. Kirjoittajilta kysyttiin 
kuitenkin muutamia sosiaaliseen aseinaan liittyviä 
taustakysymyksiä (J IITE 2), jotta voitaisiin tar
kastella, etteivät eri tutkimusalueilta tulevat kir
joittajat poikkeaisi selvästi toisistaan. Lisäksi 
kirjoittajia pyrittiin valitsemaan opistoista kurs
seilta, joilla ei olisi mitään kiinteätä yhteyttä käsi
teltävään aiheeseen. 

2.3 Aineiston kerääminen 

Valittujen kuntien kansalaisopistojen rehtoreihin 
otettiin yhteys ja kerrottiin tutkimuksen tarkoitus. 
Tämän jälkeen rehtorit keskustelivat muiden 
opettajien kanssa tutkimukseen osallistumisesta ja 
näiden keskustelujen jälkeen ilmoittivat osallistu
misesta. 

Ensimmäisen, ydinvoimalan lähellä sijaitsevan 
alueen kansalaisopistossa rehtori oli lähettänyt 
kaikille opettajille kyselyn, jossa tiedusteltiin 
vapaaehtoisia kyseiseen tutkimukseen. Näiden 
vastausten perusteella valittiin viikonpäivä, jolloin 
tutkimuksen tekijä tuli keräämään aineistoa. Ryh
mille, joista oli ilmoittautunut vapaaehtoisia, 
tutkija kävi yhdessä opettajan kanssa kertomassa 
tunnin alussa tutkimuksesta ja tunnin päätyttyä 
vapaaehtoiset tulivat kirjoittamaan tarinoita siihen 
varattuun saliin. Kirjoittajia tuli liikunta-, kieli- ja 
veneilykursseilta. Myöhemmin samana iltana 
alkaviin kursseihin osallistuvat tulivat hiukan 
aikaisemmin ja kirjoittivat tarinan ennen oman 
tuntinsa alkua, jolloin tutkimuksen tekijä kertoi 
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Taulukko I. Kirjoittajien jakautuminen alueen ja kehystarinan mukaan 

Kehystarinat 

Tutkimusalueet Tarina 1 Tarina 2 Tarina 3 Yhteensä 

Aluel 8 8 9 25 

Alue 2 9 9 9 271 

Yhteensä 17 17 18 52 

1) Näiden lisäksi yksi vastaaja jätti kirjoittamatta kehystarinasta 

heille henkilökohtaisesti tutkimuksesta tarpeen 
mukaan. 

Toisen alueen kansalaisopistossa rentoa tiedusteli 
aluksi opettajilta halukkuutta tutkimuksen avus
tamiseen. Eräs kieltenopettaja ilmoittautui yhteys
henkilöksi. Kieltenopettaja oli kysellyt etukäteen 
vapaaehtoisia omista ryhmistään ja näiden 
tiedustelujen perusteella sovittiin kahdesta tutki-
muspäivästä, jolloin tutkija tuli keräämään aineis
toa. Tutkimus suoritettiin näissä ryhmissä tunnin 
loputtua, jolloin tutkija tuli kertomaan tutkimuk
sesta paikalle jääneille. Kolmannelle ryhmälle 
opettaja kertoi tutkimuksesta tutkijan antamien 
ohjeiden mukaan ja lähetti kerätyn aineiston tutki
jalle. 

Kaikille vastaajille jaettiin saatekirje, jonka he 
saivat pitää itsellään (LIITE 3). Eri kehystarinoita 
jaettiin kirjoittajille satunnaisesti. Vastaajilla meni 
aikaa noin viidestä minuutista kahteenkymmeneen 
minuuttiin tarinan kirjoittamisessa. 

Kirjoitukset jakautuivat tasaisesti niin alueen kuin 
kehystarinoiden mukaan (taulukko I). Ydinvoima
lan läheisyydessä sijaitsevalta ensimmäiseltä alu
eelta oli 25 kirjoittajaa ja toiselta alueelta 27 kir
joittajaa. Toisella alueella tehdyssä aineiston ke
räyksessä yksi kirjoittaja ei kirjoittanut tarinaa 
vaikka vastasi alussa esitettyihin taustakysymyk-
siin, joten tämä vastaus poistettiin aineistosta. 

2.4 Tarinoiden analysointi 

Eskola (1091) esittää eläytymismenetelmällä 
tehtyjen tekstien analysointiin kolme erilaista 
lähestymistapaa; Icvantifioiminen, kvalitatiivinen 
ja diskursiivinen. Laadullisen aineiston kvantirioi
minen on ehkä vieras tapa lähestyä sisällöllisesti 
rikasta laadullista aineistoa, mutta silläkin on 
omat etunsa - etenkin erilaisissa vertailutilanteis
sa. Kvalitatiivisessa lähestymistavassa tuodaan jo 
paremmin esille aineiston monipuolisuus ja moni
tulkintaisuus, esimerkiksi esittämällä suoria lai
nauksia aineistosta, jolloin lukija voi tehdä omia 
arvioita tutkijan tekemästä tulkinnasta. Kvalitatii
visessa analyysissa etsitään usein aluksi erilaisia 
teemoja, jotka toistuvat aineistossa. Tällä tavalla 
aineistoa saadaan tiivistetyksi ja paremmin 
analysoitavaksi. Toisinaan aineisto saadaan sel
keämmin esitetyksi luomalla erilaisia tyyppejä tai 
tässä tyyppitarinoita. Nämä tyypit luodaan usein 
niissä esiintyvien teemojen avulla. Diskursiivi
sessa lähestymistavassa siirrytään tekstien ana
lysoimisesta sellaisenaan tarkastelemaan tekstin 
tai puheen logiikkaa. Diskursiivinen analyysi on 
usein käännetty keskusteluanalyysiksi, mikä ker
too juuri keskusteluihin liittyvästä vuorovaikutuk
sesta. Tässä tutkimusasetelmassa tämä vuorovai
kutus tapahtuu kehystarinan tilanteen ja kirjoitta
jan tekemän jatkon välillä. Tätä analyysitapaa ei 
kuitenkaan käytetä tämän raportin yhteydessä. 
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3 TULOKSET 

Tässä tutkimuksessa tarinoiden analyysi aloitetaan 
etsimällä niissä esiintyvät keskeiset teemat. Tee
moja ja niiden esiintymistä myös kvantifioidaan, 
minkä tarkoituksena on ensinnäkin antaa lukijalle 
kuva siitä kuinka yleisesti teema esiintyy tarinois
sa. Toiseksi teemojen esiintymisen vertailu antaa 
tukea myös eri kehystarinoiden välisten erojen 
tulkitsemiseen ja lisäksi mahdollisten alue erojen 
havaitsenuseen. 

Seuraavaksi näiden teemojen pohjalta luodaan 
erilaisia tarinatyyppejä joiden avulla muo
dostetaan tyypillisiä tarinoita, jotka eroavat toisis
taan tiettyjen asioiden suhteen. Tarinoiden luokit
teleminen eri tyyppeihin tapahtuu kahden lukijan 
toimesta ennalta sovittujen kriteerien perusteella. 
Kriteerit on esitetty luvussa 3.2. 

Tämän jälkeen tarkastellaan miten kehystarinoissa 
esiintyvät erilaiset tilanteet näkyvät kirjoittajien 
teksteissä. Näiden erojen oletetaan heijastavan 
myös eri tilanteiden eli eri onnettomuustilanteisiin 
liittyvien suojatoimenpiteiden aiheuttamia erilaisia 
tilanteen tulkintoja ja niitä seuraavia toimintatapo
ja. Lopuksi tarkastellaan onko eri alueilla asuvien 
kirjoittajien teksteissä sellaisia eroja, jotka heijas
telisivat eroja toimintavoissa myös todellisissa 
tilanteissa. 

3.1 Onnettomuustilanteiden 
aiheuttamat toimenpiteet 

Ensimmäisessä kehystannassa ei väestöä pyydetty 
ryhtymään suojatoimenpiteisiin ja nimenomaan 
kerrottiin, ettei mitkään toimenpiteet koske ta
rinan päähenkilöitä. Muutamaa poikkeusta lu
kuunottamatta kaikki kirjoittajat kokivat tilanteen 
huolestuttavana tai pelottavana. Puolet tästä ke-
hystarinasta kirjoittavista henkilöistä ilmoitti ryh
tyvänsä suojatoimenpiteisiin pysyen sisätiloissa, 

huoneistoa tiivistämällä, joditabletteja varaamalla 
tai lähtemällä kotiin. 

Toisessa kehystannassa pyydettiin suojautumaan 
sisälle päästöpilven ylimenon ajaksi, jolloin ovet, 
ikkunat ja ilmastointi tulisi sulkea ja ulkonaolo 
rajoittaa mahdollisimman lyhyeksi. Tilanne koe
taan vaarallisemmaksi kuin ensimmäinen onnetto
muustilanne, mikä ilmenee tilanteen herättämissä 
tunteenilmauksissa ja huolena perheen turvalli
suudesta. Lähes kaikissa tarinoissa korostetaan 
ohjeiden seuraamista tiedostusvälineistä ja niiden 
noudattamista. Useissa tarinoissa tiivistetään ja 
tilkitään ikkunoita ja ovia sisällä pysyttelemisen 
lisäksi. Muutamissa tarinoissa siirrytään väestön
suojiin. Lisäksi varataan ruokaa ja juomaa onnet
tomuuden pitkittymistä varten. 

Kolmannessa kehystannassa kerrotaan edellisessä 
kehystannassa ilmoitettujen suojautumisohjeiden 
lisäksi väestön evakuoimisesta voimalan 
välittömästä läheisyydestä, mutta tämä evakuointi 
ei koske tarinan päähenkilöitä. Tästä kehysta-
rinasta kirjoitetut tarinat ovat kuitenkin evakuointi 
maininnasta huolimatta samanlaisia kuin toisesta 
kehystarinasta kirjoitetut; varmistutaan perheen 
turvallisuudesta, kuunnellaan ohjeita, aloitetaan 
asunnon tiivistäminen tai suojatoimenpiteet työ
paikalla. Muutamissa tarinoissa kirjoittajat ilmoit
tavat päähenkilöiden poisaivan onnettomuusalu
eelta. 

3.1.1 Ensireaktiot 

Tarinoiden alkuun kirjoitettujen ensimmäisten 
reaktioiden mukaan onnettomuustilanne, joka 
vaatii suojelutoimenpiteitä vaikuttaa kirjoittajien 
mielestä huolestuttavammalta kuin ensimmäiseen 
kehystarinaan liittyvä onnettomuustilanne. Erot 
kehystarinoiden välillä ovat kuitenkin vaikeasti 
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havaittavia. Melko selvästi ero kehystarinoiden-
välillä näkyy niissä tunteissa, joita tilanne ensim
mäiseksi herättää. 

Ensimmäisessä kehystarinassa vain yksi kirjoittaja 
ilmoittaa pelästyvänsä ja hätääntyvänsä (mutta 
sitten rauhoittuvansa). Tyypillinen ensimmäinen 
lause ensimmäisessä kehystarinassa on: 

"Kuuntelee tarkoin tulevia uutisia" 

Muutenkin ensimmäisen kehystarinan aloituksia 
leimaa enemmän epävarmuuden ja hämmästyksen 
tunteet kuin varsinainen hätä. Toisessa kehysta
rinassa tarinoiden aloituksia kuvaa jo suurempi 
huolestuneisuus. Tyypillinen aloitus sisältää sel
vän huolestuneisuuden merkin: 

"Huoli perheen selviytymisestä aiheuttaa 
ensiksi paniikinomaisen tunteen" 

Tällaisten aloitusten lisäksi on myös tarinan alku
ja, joita kuvaa jo selkeä toiminta, kuten kotiinläh
tö tai perheen yhteensaattaminen. Samalla tavalla 
mutta selkeämmin kolmannen kehystarinan aloi
tuksia leimaa säikähtäminen ja tilanteen vaatima 
toiminta: 

"Alkusäikähdyksestä selvittyään yrittää 
soittaa kotiin ja rauhoittaa lapsia" 

Tarinoiden aloituksissa ilmaistaan huolestumista, 
aloitetaan suojatoimenpiteet tai muu toiminta 
vaaran välttämiseksi. Huolestumisesta ja säikähtä-
misestä kertovissa aloituksissa rauhoitutaan kui
tenkin tämän jälkeen ja aloitetaan suojatoimenpi
teet tai tilanteen seuraaminen. 

3.1.2 Perhe onnettomuustilanteessa 

Perhe ja erityisesti lapset ovat onnettomuustilan
teessa ensimmäinen ja tärkein huomioon otettava 

tekijä. Vain muutamassa kirjoituksessa ei mainittu 
perhettä tai sen jäseniä huolenaiheena onnetto
muustilanteessa. Monessa kirjoituksessa erityises
ti korostettiin perheen ja sen turvallisuuden 
keskeisyyttä. Perhe ja sen turvallisuus olivat 
yleensä ensimmäinen huolen aihe kirjoituksissa. 

"Dian ensimmäisenä tulee mieleen lapset: 
missä he ovat ja ovatko kuulleet varoituk
sen" 

Etenkin perheen koolle saamista korostettiin mo
nessa kirjoituksessa. Joissakin kirjoituksissa il
mennettiin kuinka koko onnettomuustilanne tun
tuu uhkaavammalta, jos perhettä ei saada yhteen. 

"Jos perheen jäsenet ei tule kotiin on Päi
vi hätääntynyt eikä usko tiedotusväli
neestä tulleeseen tiedotukseen vaan pel
kää, että tilanne on varmasti pahempi 
kuin mitä on kerrottu. Jos perhe saadaan 
koottua on tilanne rauhallisempi ja odote
taan sen menevän ohi radiosta kuunnel
laan lisäohjeita." 

Myös eri taloudessa asuviin aikuisiin lapsiin ha
luttiin ottaa yhteys ja varmistaa olivatko he kuul
leet varoituksen. Puhelimella haluttiin varmistaa 
etenkin puolison tietoisuus onnettomuudesta. 
Myös onnettomuuden vaikutukset lapsiin pitkällä 
aikavälillä huolestutti kirjoittajia. 

"Pekalle tulee huoli perheestä. Ennen 
kaikkea lapsista, (ajattelee mahdollisia 
pitkäaikaisia muutoksia)" 

Kirjoitetuissa tarinoissa perhe tai sen jäsenet mai
nittiin useammin toisessa ja kolmannessa kehysta-
rinasta. Alueiden välillä ei ollut eroja siinä, miten 
usein perheenjäsenet mainittiin kirjoituksissa 
(Taulukko II). 
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Taulukko II. Perheen tai sen jäsenten mainitseminen tarinoissa alueen ja kehystarinan mukaan 

Kehystarinat 

TARINA 1 TARINA 2 TARINA 3 Yhteensä 
Onnettomuus Onnettomuus Onnettomuus 
Ei suojatoimia Suojatoimet Suojatoimet 

Tutkimusalueet Evakuointi 

Aluel 4 7 8 19(25) 

Alue 2 5 7 7 19 (27) 

Yhteensä 9 14 15 38 

(Kirjoittajia) (17) (17) (18) (52) 

Toisessa ja kolmannessa kehystarinassa esiin
tyvien tilanteiden uhkaavuus verrattuna ensim
mäisessä kehystarinassa esitettyyn tilanteeseen 
näkyi myös niissä toimenpiteissä joita tehtiin per
heen turvallisuuden varmistamiseksi. 

Tieto perheenjäsenien turvallisuudesta on siis 
onnettomuuden aikana tärkein huolenaihe useim
milla kirjoittajilla. Tämä tieto halutaan saada joko 
puhelimitse soittamalla tai saattamalla perhe yh
teen onnettomuuden ajaksi. Kirjoituksissa, joissa 
lasten ilmoitettiin selkeästi olevan muualla onnet
tomuuden aikana oltiin myös huolestuneita lasten 
turvallisuudesta mutta tällöin luotettiin hoitopai
kassa tai koulussa suoritettavan tarpeelliset suoja
toimenpiteet. Eri alueilta tulevien kirjoittajien 
tarinoissa ei ollut eroja perhettä ja sen turvalli
suutta käsittelevissä toimenpiteissä. 

3.1.3 Alueelta poistuminen 

Kolmannessa kehystarinassa mainittiin i.ihialueen 
evakuoiminen varotoimenpiteenä, mitä ei mainit
tu toisessa kehystarinassa. Tällä erotuksella halut
tiin saada selville miten evakuoinnista mainitse
minen vaikuttaisi esimerkiksi alueelta poistumi
seen. Viidestä kirjoittajasta, jotka mainitsevat 
alueelta poistumisen neljä kirjoitti juuri kolman
nesta kehystarinasta. 

Alueelta poistumista pohti viisi kirjoittajaa, joista 
kolme kirjoitti toisesta kehystarinasta. Näissä 
tarinoissa koetaan tilanne uhkaavana. 

"On peloissaan ja ajattelee että nyt se on 
menoa sitten ja ehkä ryntää tienpäälle 
ajamaan tilanteesta poispäin." 

Kaksi kirjoittajaa ilmoittaa lähtevänsä alueelta 
perheensä kanssa. Näihin tarinoihin liittyy myös 
epäluottamus viranomaisia kohtaan. 

"Jotakin kotoa vielä mukaan sitten auton-
nokka etelää kohti, noin 100 km päähän. 
"Niihin ei ole luottamista", hän ajattelee" 

Vain muutama kirjoittaja ilmoitti siis poistuvansa 
alueelta vaikka lähempänä voimalaa asuvat eva-
kuoitaisiinkin. Alueelta poistumista saatetaan 
pitää kuitenkin yleisenä, mikä vaikuttaa omaan 
päätökseen sekä myönteisesti että kielteisesti, 
niinkuin eräs kirjoittaja päättelee. 

"-Miettii kuinka voisi alueelta poistua. 
Huomaa kuitenkin että varmaankin kaikki 
tiet ovat tukossa, (kaikki ryntää)" 

Vertailualueelta, mikä sijaitsi kauempana ydinvoi
malasta ilmoitti useampi kirjoittaja (5) poistuvan
sa tai pohtivansa alueelta poistumista kuin 
ydinvoimalan lähellä asuvat kirjoittajat. 

3.1.4 Puhelimen käyttö 

Puhelimen käytöstä ei mainittu mitään tarinoiden 
johdannoissa mutta tästä huolimatta monet kirjoit
tajat ottivat kantaa sen käyttöön. Monet kir-
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Taulukko III. Perheenjäseniin Hittyvä toiminta tarinoissa kehystarinan mukaan 

Toiminnot 

Soittaa 

Perheen 
kokoaminen 

Hakee lapset 

Huoli lasten tule
vaisuudesta 

lapset muualla 
kuin kotona 
onnettomuuden 
aikana 

(Kirjoittajia) 

Kehystarinat 

TARINA 1 
Onnettomuus 
Ei suojatoimia 

3 

3 

-

-

2 

(17) 

TARINA 2 
Onnettomuus 
Suojatoimet 

4 

10 

2 

2 

2 

(17) 

TARINA 3 
Onnettomuus 
Suojatoimet 
Evakuointi 

7 

8 

4 

2 

-

(18) 

Yhteensä 

14 

21 

6 

4 

4 

(52) 

Taulukko IV. Alueeha poistuminen tarinoissa kehystarinan 

Alueelta 
poistuminen 

Pohtii 

Lähtee 

Yhteensä 

(Kirjoittajia) 

Kehystarinat 

TARINA 1 
Onnettomuus, 
Ei suojatoimia 

-

(17) 

TARINA 2 
Onnettomuus 
Suojatoimet 

3 

3 

(17) 

mukaan 

TARINA 3 
Onnettomuus 
Suojatoimet 
evakuointi 

2 

2 

4 

(18) 

Yhteensä 

5 

2 

7 

(52) 

joittajista tiesivät, että puhelin käyttöä pitää vält
tää onnettomuustilanteissa: 

"Vaikka puhelimen käyttö on kiellettyä 
mikään ei estä häntä tarttumasta puheli
meen ja varmistamasta perheenjäsenten 
turvallisuudesta." 

Muutamissa tarinoissa oli mainintoja puhelimen 
käytön rajoituksista onnettomuustilanteissa, mutta 

tästä huolimatta monet katsoivat edellä kuvatun 
kaltaisesti varmuuden perheenjäsenten turvalli
suudesta tärkeämmäksi. Suurin osa maininnoista 
puhelimen käytöstä liittyi juuri soittoihin perheen
jäsenille kotiin, työpaikalle tai lasten hoitopaikal
le. 

"Soitto kotiin onko varoitus kuultu" 
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Ensimmäisessä ja toisessa tannatyypissä neljä 
kirjoittajaa ilmoitti käyttävänsä puhelinta kun 
kolmannessa tannatyypissä seitsemän kirjoittajaa 
ilmoitti käyttävänsä puhelinta (ks taulukko III, 
s. 36). Vain yksi kirjoittaja kertoi soittavansa vi
ranomaisille (palolaitos, hälytyskeskus) lisätieto
jen saamiseksi onnettomuudesta. Tutkimusalueit-
ten välillä ei ollut eroja puhelimen käytössä. 

3.1.5 Joditablettien käyttö 

Käytetyissä tarinoissa mainittiin joditablettien 
käytöstä vain kahdessa viimeisessä tannatyypissä 
lauseella "Joditabletteja ei tule ottaa, jollei siihen 
erikseen kehoteta". Ensimmäisessä tarinassa esi
tetyssä onnettomuustilanteessa ei ole mainintaa 
joditableteista, koska niistä ei myöskään todelli
sessa tilanteessa mainittaisi. Tästä huolimatta 
eniten mainintoja joditableteista oli nimenomaan 
ensimmäisen tarinatyypin kertomuksissa missä 
siitä ei siis mainittu (viisi seitsemästätoista) kun 
toisessa ja kolmannessa tannatyypissä vain pari 
kirjoittajaa oli maininnut joditabletit. 

Maininnat joditableteista liittyivät ensinnäkin 
epäilyyn siitä olisiko niitä kotona tai niitä haettiin 
apteekista kotiin tultaessa. Yhdessä tarinassa moi
tittiin sitä, ettei tabletteja oltu kunnan toimesta 
etukäteen jaettu. 

"Kehottaa samalla miestään ottamaan jo-
dix tabletit vanuksi mukaansa kotoa ja 
laittamaan lapsille esille tabletit." 

Kahdessa tarinassa päähenkilöt ottivat joditable
tin, joista toinen maininta esiintyi vielä tannatyy
pissä, niissä nimenomaan kehotettiin odottamaan 
viranomaisten ohjeita niiden ottamisesta. 

"Itse ottaisin calsium jodidi pillerin tai 
pari (olen hankkinut). Toimenpiteeni joh
tuu siitä, että ymmärrän tämän kemial-
lisfysikaalisen olemuksen ihmiskehossa." 

Mainintoja joditableteista esiintyi niin voimalan 
läheisyydessä kuin vertailualueella asuvilla kir
joittajilla. 

Pääasiallisin syy siihen miksi joditableteista oli 
mainintoja vähän kahdessa jälkimmäisessä kehys-
tarinassa, missä siitä nimenomaan mainittiin, 

saattaa olla näiden kehystarinoiden pituus. Lisäk
si, koska maininta tableteista tuli tarinan lopussa, 
saattaa se jäädä huomaamatta helpommin. Ensim
mäisessä, vaarattomammassa tilanteessa, missä ei 
anneta erityisiä ohjeita toimintaan, pohditaan ehkä 
enemmän mahdollisia varotoimenpiteitä. Tällöin 
mieleen tulee myös joditabletit, joita ei siis ta
rinan johdannossa mainittu. Kahdessa jälkimäi
sessä tilanteessa pyydetään tekemään konkreet
tisia suojatoimenpiteitä, jolloin jostain syystä 
joditabletti jää mainitsematta. Joka tapauksessa 
vain harva jäi siis pohtimaan onko kotona jodita
bletteja ja pitäisikö niitä lähteä hakemaan mikäli 
niitä ei ole. 

3.1.6 Onnettomuuden pitkäaikaiset 
vaikutukset 

Onnettomuuden pitkäaikaisempiin vaikutuksiin 
kiinnitti huomiota kussakin tannatyypissä kolme 
kirjoittajaa. Lähinnä oltiin huolestuneita onnetto
muuden vaikutuksista ympäristöön, terveyteen ja 
elintarvikkeisiin. Etenkin vaikutukset lapsiin ja 
heidän tulevaisuuteensa koettiin huolestuttavina. 

"Voidaanko ensi kesänä kasvattaa mitään 
puutarhassa. Tuskinpa vain. Entä kuinka 
se vaikuttaa pitemmälle, lastenlapsiin ja 
siitäkin pitemmälle. En tiedä." 

Arviot pitkäaikaisista vaikutuksista saatettiin esit
tää erittäin huolestuneesti, vaikka itse suojatoi
menpiteisiin suhtauduttiin maltillisesti. Myös 
onnettomuuden kielteiset vaikutukset ydinvoimaan 
liittyviin asenteisiin mainittiin. 

3.1.7 Suhtautuminen viranomaisiin 

Suhtautuminen säteilysuojelutoimenpiteitä suorit
taviin viranomaisiin ilmeni lähinnä suhtautu
misena onnettomuuteen liittyviin tiedotteisiin. 
Useimmissa kertomuksissa mainittiin ohjeiden 
noudattamisen tärkeys ja erityisesti radion keskei
syys niistä tiedotettaessa. Vain muutamissa ta
rinoissa kussakin tannatyypissä epäiltiin annetun 
kuvauksen todenmukaisuutta 

"Mahtaako ilmoitus pitää paikkansa. Jos 
ne yrittävät vain rauhoittaa meitä ettei 
syntyisi paniikkia." 
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Taulukko V. Tarinoissa esiintyneitä viestejä ja kysymyksiä. 

Suojatoimiin liittyvät kysymykset ja viestit 

Väestönsuojien sijainti 

Puurakenteisen talon suojaavuus 

Ruokatarvikkeiden käyttökelpoisuus 

Tiedon ja tarkempien ohjeiden tarve 

Tavallisen teipin käyttökelpoisuus tiivistämisessä 

Pitkän ajan vaikutukset 
-viljelykasvien käyttö 

(Kirjoittajia) 

Mainintoja 

2 

2 

3 

6 

2 

3 
3 

(52) (52) 

Tarinoissa, missä kirjoittajat suorittavat toimenpi
teitä, joita ohjeissa ei pyydetä tekemään on vain 
muutamassa tapauksessa syynä epäluottamus 
annettuun tietoon. Suurin osa "ylimääräisistä" 
suojatoimenpiteistä tapahtuu oman turvallisuuden 
lisäämiseksi ja ahdistuksen vähentämiseksi huoli
matta siitä, että viranomaisten tietoon ja ohjeisiin 
luotetaan. Muutamissa kirjoituksissa ilmeni jo 
etukäteen harkitun miten tällaisissa tilanteissa 
pitäisi toimia. 

"...Uskoisin toimivani kuitenkin ohjeiden 
mukaan ja yrittäväni kestää epätietoi
suuden... Olen päättänyt luottaa viran
omaisten määräyksiin ja toimia niiden 
mukaan yleisen järjestyksen vuoksi." 

Onnettomuuden vaikutuksista suhtautumisessa 
ydinvoimaan kommentoitiin vain muutamassa 
kirjoituksessa. Monissa kirjoituksissa oli lisäksi 
erilaisia viestejä ja kysymyksiä joista osa oli 
suunnattu suoraan viranomaisille. Taulukkoon V 
on koottu näitä viestejä. 

Edellisen taulukon viesteistä monet kysymykset 
ilmenivät toiminnan yhteydessä kuten pitäisikö 
kaupasta ostaa ilmastointiteippiä vai riittäisikö 
maalarinteippi kun taas toiset olivat selkeitä vies
tejä. 

"Olisi hyvä olla joka perheessä ohjeet 
miten todellisessa vaaratilanteessa käyt

täydyttäisiin. Eli pitäisi laatia asiasta tie
dote koko kansalle jaettavaksi." 

Pitkän ajan vaikutuksista on otteita edellisessä 
luvussa. Onnettomuuden vaikutusten yleisen kes
ton lisäksi oltiin epätietoisia sen vaikutuksista 
ympäristöön, kuten juomaveteen ja puutar-
hakasveihin. 

3.2 Tarinoista muodostetut 
vastaustyypit 

Kirjoitetut tarinat haluttiin myös luokitella niissä 
esiintyvien teemojen perusteella tyyppitarinoihin, 
joissa toistuvat samat ainekset kehystarinasta 
riippumatta. Tällaisten monivivahteisten ta
rinoiden tyypittely toisensa poissulkeviin luokkiin 
on erittäin vaikeaa ja tulkinnanvaraista. Tätä 
varten jokainen tarina sijoitettiin johonkin tyyppi-
tarinaan kahden lukija toimesta ennalta sovittujen 
periaatteiden mukaan. 

Tarinoiden jako tyyppitarinoihin perustuu käytän
nössä kahteen teemaan, joista ensimmäinen jaot
telu perustuu tilanteen aiheuttaman tunnereakti
oon eli huolestuuko tai säikähtääkö vastaaja ke-
hystarinassa annetusta tilanteesta vai pysyykö 
tarinan päähenkilö rauhallisena. Tähän perustuva 
jaottelu tehdään ensireaktion perusteella joten 
kirjoittajat, jotka ilmaisevat ensin säikähtäneensä 
mutta sitten rauhoittuvansa tulkitaan kuuluvaksi 
tarinoihin, joissa ilmaistaan huolestuneisuus tilan-

38 



STUK-YTO-TR 74 OSA D SÄTEILYTURVAKESKUS 

teestä. Tällöin saada erilleen ne muutamat poik
keavat tarinat, joista ei käy ilmi minkäänlaista 
tunteenomaista reaktiota tilanteeseen. 

Toinen teema on oonettomuuJen aiheuttamat 
suojatoimenpiteet. Viranomaisien antamia suoja
toimenpiteitä voidaan pitää yhtenä toimintamal
lina, jota kirjoittajat voivat seurata. Kehysta
rinoissa annettujen ohjeiden lisäksi kirjoittaja! 
voivat olla seuraamana näitä ohjeita joko teke
mättä mitään suojatoimenpiteitä tai tekemällä 
suojatoimenpiteitä, joita ei ole pyydetty tekemään 
annetuissa kehystarinoissa. Mikäli kirjoittaja ker
too päähenkilön suojautuvan sisälle ja aloittavan 
siihen liittyvät toimenpiteet ensimmäisestä kehys-
tarinasta kirjoitettaessa tulkitaan tämä ylimääräi
seksi toimenpiteeksi, koska sitä ei kehoteta teke
mään tässä kehystarinassa. Muissa kehystarinois
sa taas kehotetaan suojautumaan sisälle, mutia 
mikäli päähenkilö esimerkiksi ilmoittaa poistu
vansa onnettomuusalueelta, tulkitaan se taas oh
jeista poikkeavaksi toimenpiteeksi, koska tarinan 
päähenkilöitä ei pyydetä valmistautumaan eva
kuointiin. Puhelimen käytöstä ei ole kehysta
rinoissa mainittu mutta, tässä oletetaan uimisten 
tietävän ettei sen käyttö ole toivottavaa onnetto
muuden aikana. Mikäli puhelinta käyteiZ?n ta
rinoissa tulkitaan se myös viranomaisten ano
mista ohjeista poikkeavaksi toimeksi. Näin 
suojatoimenpiteisiin voidaan suhtautua kolmella 
tavalla; passiivisesti noudattamatta niitä, aktiivi
sesti noudattamalla niitä ja aktiivisesti tekemällä 
toimenpiteitä, joita ei ole pyydetty tekemään ke
hystarinoissa (esimerkiksi ottamaan joditabletin 
tai poistumalla alueelta). 

Näiden teemojen avulla luotiin kolme tyyppita-
rinaa. Ensimmäisen tyypin muodosti tarinat, jois
sa suhtauduttiin tapahtuneeseen onnettomuuden 
neutraalisti ja tilanteesta huolestumatta, jolloin 
tilannetta seurattiin mutta mihinkään aktiivisiin 
toimenpiteisiin ei ryhdytty. 

Toisen tarinatyypin muodosti tarinat, joissa suh
tauduttiin tilanteeseen huolestuneesti ja pyrittiin 
noudattamaan annettuja ohjeita. Tämän tyyppisis
sä tarinoissa saatettiin pohtia ylimääräisiä toimen
piteitä, kuten lasten kotiin hakeminen, mutta mi
käli sitä ei ilmoitettu tehtävän kuului tarina tähän 
tyyppiin. 

Kolmanteen tyyppiin liittyvissä tarinoissa onnetto
muustilanteesta huolestuttiin niinkuin toisessa 
tyypissä, mutta nyt kirjoituksissa ilmeni muita 
toimenpiteitä, jotka poikkesivat kehystarinoissa 
annetuista ohjeista. Tällainen selvästi suo
jautumisohjeista poikkeavaa toimintaa on esimer
kiksi alueelta poistuminen omatoimisesti, lasten 
hakeminen kotiin kesken työpäivän tai soitta
minen puhelimella minkä käyttöä ei kuitenkaan 
kehystarinoissa kielletty. 

Näiden sääntöjen perusteella kaksi lukijaa luokit
teli tarinat eri ryyppitarinoihin. Kaikkiaan 52 
tarinasta 10 tarinaa luokiteltiin eri tavalla jolloin 
81 prosenttia tarinoista tuli luokiteltua yhden
mukaisesti kahden arvioijan toimesta. Eri tavalla 
luokitellut tarinat luokiteltiin neuvottelun jälkeen 
yhteisesti. Tarinoiden jakautumien eri tyyppeihin 
näkyy taulukosta V (s. 38). 

Edellä esitetystä taulukosta V ilmenee, että vain 
pari kirjoittajaa ei kokenut annettua tilannetta 
huolestuttavana; molemmat kirjoitukset olivat 
erittäin lyhyitä ja niissä pitäydyttiin vain annetuis
sa tiedoissa. Tätä tyyppitarinaa kuvaa seuraava 
ote: 

'Ylemmillä tahoilta tulleiden tietojen mu
kaan ei terveydellisiä riskejä ole, niin 
kuvitteellinen henkilö voi jatkaa rutiinilla 
päivä askareitaan." 

Tämän tyyppitarinan kriteerit pidettiin tarkoituk
sellisesti tiukkana, sillä jo seuraavanlaisetkin 
tarinat luokiteltiin toiseen tyyppitarinaan: 

"On itse rauhallinen ja kuuntelee radiosta 
annettuja ohjeita. Meneekö tämä pian ohi. 
Onko tästä haittaa ihmisille ja luonnolle 
jälkeenpäin?" 

Kyseisessä tarinassa tilanne aiheuttaa huolestunei
suutta, vaikka siihen suhtaudutaan rauhallisesti 
Toista tarinatyyppiä kuvaa seuraava kirjoitus, 
josta ilmenee tilanteen aiheuttama huolestuneisuus 
mutta noudatetaan silti tarkasti annettuja ohjeita. 

"Päivi ja Pekka ajattelevat pelon sekaisin 
tuntein mitä tehdä ja tulee tapahtumaan. 
Varmasti myös vähän hätääntyvät ehkä-
myös ajattelevat missä lapset ovat ja ovat-
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Taulukko VL Kertomustyyppien jakautuminen kehystarinoiden mukaan 

Kehystarinat 

TARINA 1 TARINA 2 TARINA 3 Yhteensä 
Onnettomuus Onnettomuus Onnettomuus 

Kertomus tyypit Ei suojatoimia Suojatoimet Suojatoimet 
Evakuointi 

Ei huolestu, 
ei toimenpiteitä 1 1 - 2 

Huolestuu, 
seuraa ohjeita 9 7 5 21 

Huolestuu, 
suorittaa omia 
toimenpiteitä 7 9 13 29 

Yhteensä 17 17 18 52 

Taulukko VII.Tyyppitarinoiden jakautuminen tutkimusalueiden mukaan 

Tyyppitarinat 

1. TYYPPI 2. TYYPPI 3. TYYPPI Yhteensä 
Ei huolestu, Huolestuu, Huolestuu, 

Tutkimusalueet Ei toimen- Seuraa ohjeita Suorittaa omia 
piteitä toimia 

LAlue 
Ydinvoimalan 
läheisyydessä 2 10 13 25 

2. Vertailualue - 11 16 27 

Yhteensä 2 21 29 52 

ko he turvassa. Kyseisessä tilanteessa he 
varmasti toimivat kuten radiossa neuvo
taan ja odottavat lisäohjeita." 

Kolmanteen tyyppitarinaan liittyi viranomaisten 
ohjeista poikkeava toiminta mihin luettiin myös 
puhelimen käyttö kahdessa viimeisessä kehysta-
rinassa sekä suojatoimenpiteiden suorittaminen 
kuten suojautuminen sisälle, vaikka sitä ei ole 
pyydetty tekemään. Nämä toimenpiteet kuvaavat 
ehkä enemmän viranomaisten suositusten lisäksi 
tenavia toimenpiteitä kuin niistä poikkeavia toi
mia. 

"Alkusäikähdyksestä selvittyään yrittää 
soittaa kotia ja rauhoitta lapsia. Sen jäl
keen hän menee kotia itsekin ja kuuntelee 
radiosta uusia ohjeita." 

Taulukosta VI ilmenee myös kuinka kolmannen 
tyyppitarinan kirjoituksia on eniten juuri kolman
nessa kehystarinasta kirjoittaessa. Mitä vakavam
maksi tilanne tulkitaan, sitä enemmän siitä huo
lestutaan ja suoritetaan enemmän vaikutuksia 
ehkäiseviä suojatoimenpiteitä. Eri alueilta tule
vien kirjoittajien välillä ei ollut eroja tyyppita-
rinoiden luokituksissa mikä näkyy taulukosta VII. 
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Tyyppitarinat kuvaavat ihmisten tapoja reagoida 
varoituksiin. Varoitustilanteessa yhdistyvät tilan
teen tiedollinen arviointi ja vaaran herättämä 
pelko. Näiden kahden tekijän vuorovaikutuksesta 
ihminen tekee päätökset toiminnasta varoituksen 
kuultuaan. Mikäli varoitus ei herätä pelkoa, ei se 
todennäköisesti aiheuta mitään toimenpiteitäkään. 
Tällä tavalla myös ensimmäisen tyypin tarinat 
ovat muodostuneet. Mikäli varoitus synnyttää 
pelkoa ja sitä kautta valppautta toimina vaaran 
välttämiseksi ryhdytään arviomaan tarvittavia 
toimia saatujen ohjeiden ja omien arvioiden pe
rusteella (Eränen 1991). Toisen tyypin tarinat 
ovat päätyneet noudattamaan annettuja ohjeita 
kun kolmannen tyypin tarinoissa on tehty myös 
toimenpiteitä jotka on itse katsottu tarpeelliseksi 
vaikka niitä ei ole pyydetty tai toivottu tekemään 
kuten puhelimen käyttö. 

3.3 Kehystarinoiden väliset erot 

Kehystarinoissa esitetyt erilaiset onnettomuusti
lanteet näkyivät ensinnäkin tarinoiden synnyt-
tämissä ensireaktioissa. Lähinnä erot olivat en
simmäisen kehystarinan ja kahden muun kehysta-
rinan välisiä. Siinä missä ensimmäisen kehysta
rinan aloitukset kuvastivat lähinnä huolestunei
suutta, kahden jälkimmäisen kehystarinan aloituk
sissa säikähdettiin annetusta tilanteesta. Samoin 
huoli perheen turvallisuudesta nousi esille toisen 
ja kolmannen kehystarinan kirjoituksissa, mikä 
näkyi puhelimen käyttönä perheenjäsenten turval
lisuuden tarkastamisessa. Onnettomuustilanteen 
vakavuus herätti myös ajatuksia alueelta poistumi
sesta toisessa ja kolmannessa kehystarinassa, 
mutta kolmannessa kehystarinassa esiintyvän 
lähialueen evakuoinnin merkitystä on vaikea 
arvioida näiden tarinoiden perusteella. Jodita
bleteista mainittiin yllättäen eniten ensimmäisen 
kehystarinan yhteydessä, mikä saattaa johtua 
teknisistä seikoista kuten kahden jälkimmäisen 
tarinan pituudesta ja joditabletti maininnan esiin
tymisestä vasta viimeisenä jälkimmäisissä kehys-
tarinoissa. 

3.4 Tutkimusalueiden väliset 
erot 

Eri alueilta olevien kirjoittajien tarinat eivät poi
kenneet selvästi toisistaan. Joissakin ydinvoimalan 

läheisyydessä asuvien kirjoittajien tarinoissa tosin 
mainittiin jokin selvästi alueeseen liittyvä tekijä, 
kuten tuleva työkäynti laitoksessa, mutta yksikään 
kirjoittaja ei ilmoittanut työskentelevänsä laitok
sella. Ainut ero mikä teemoissa näkyi alueiden 
välillä oli käytännön toimenpiteiden miettiminen 
tulevaisuudessa tai etukäteen. Tällaisissa tarinois
sa saatettiin harmitella sitä, ettei oltu varauduttu 
etukäteen tai vaadittiin tarkempia ohjeita etukä
teen. 

"Olisipa tullut vähän varauduttua parem
min ja tietoakin olisi pitänyt saada sätei
lyn vaikutuksista!" 

Parissa tarinassa mainittiin erikseen että tilannetta 
oli ajateltu etukäteen. 

Kirjoituksissa esiintyvissä ensireaktioissa ei ollut 
havaittavissa mitään eroja ei myöskään perheen 
merkityksessä onnettomuuden yhteydessä kahden 
tutkimusalueen välillä. Ydinvoimalan läheltä tule
vat kirjoittajat eivät harkinneet alueelta poistumis
ta niin usein kuin vertailualueelta tulevat kirjoitta
jat. 

3.5 Tulosten luotettavuudesta 
ja yleistettävyydestä 

Ainutkertaisten ja harvinaisten tapahtumien tutki
minen on aina hankalaa. Erilaiset suuron
nettomuudet, niin luonnonkatastrofit kuin teknolo
giasta johtuvat suuronnettomuudet, ovat erityisen 
hankalia tutkimuskohteita. Etenkin, jos tutkimus
tiedolla ajatellaan olevan jotain ennustearvoa ja 
apua tulevia mahdollisia onnettomuuksia ajatel
len. Äärimmäisissäkin olosuhteissa ihminen toi
mii yleensä järkevästi myös ns. paniikinomaisissa 
tilanteissa, mutta tällaisissa tilanteissa toimin
taympäristö on aivan toinen kuin normaaliolosuh
teissa ja toimintavaihtoehdot usein vähäisiä. Tä
män vuoksi toiminnan ennustaminen on vaikeaa 
äärimmäisissä tilanteissa (Eränen 1991). Nämä 
ongelmat liittyvät myös tutkimuksen validiteettiin. 
Validiteetilla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan sitä, 
kuinka hyvin ja luotettavasti tämän tutkimuksen 
tulokset kuvaavat todellista onnettomuuskäyttäyty-
mistä. Edellä kuvatun perusteella emme voi kos
kaan olla todellisuutta vastaavassa tilanteessa, 
mutta uskomme tässä käytetyllä menetelmällä 
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teellä kirjoittajat tekivät päätöksensä käyttäytymi
sestään tilanteessa. 

Eräs tarinoiden tulkintaa vaikeuttava tekijä on 
kirjoittajien erot kyvyssä eläytyä annettuun tilan
teeseen. On selvää, että ihmiset, joiden elämänti
lanne vastaa kehystarinoiden päähenkilöiden tilan
netta, pystyvät paremmin eläytymään tilanteeseen 
ja antamaan rikkaamman kuvauksen kuin esimer
kiksi nuoremmat kirjoittajat, joilla ei ole vielä 
omia lapsia. Samoin vanhempien vastaajien eläy 
tyminen tilanteeseen oli vaikeaa kirjoitusten pe

rusteella. Toiset vanhemmat kirjoittajat kuvitteli
vat tilanteen itselleen sopivammaksi ajatellen 
kehystarinoiden lapsia jo aikuisiksi, mihin kehys-
tarina kyllä antoi mahdollisuuden koska päähenki
löiden ikää ei kerrottu. Vastaajat, jotka eivät ole 
ylipäänsä tottuneet ilmaisemaan itseään kirjalli
sesti, kirjoittavat lyhyempiä tarinoita, mistä ei 
välttämättä käy ilmi kaikkia niitä tunteita ja teko
ja, mitä syntyisi tällaisessa tilanteessa. Kirjallisen 
ulosannin vaikeus on kuitenkin eri asia kuin vai
keus eläytyä annettuun tilanteeseen. 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kehyskertomuksista syntyneet kirjoitukset olivat 
melko samanlaisia riippumatta erilaisista onnetto
muustilanteista ja niihin liittyvistä suojelutoimen
piteistä. Toisessa ja kolmannessa kehyskertomuk
sessa esitetyt suojelutoimenpiteet lisäsivät kirjoit
tajien huolta perheen turvallisuudesta, mikä var
mistettiin useissa kirjoituksissa puhelinsoitolla tai 
saattamalla perhe yhteen onnettomuuden ajaksi. 
Kolmannessa kehyskertomuksessa esitetyn lähi
alueen evakuoinnin vaikutukset olivat vaikeasti 
nähtävissä tässä aineistossa, kun niitä verrattiin 
toisesta kehyskertomuksesta kirjoitettuihin ta
rinoihin. Toisessa kehyskertomuksessa tilanne oli 
samanlainen lukuunottamatta lähialueen evakuoin
tia. Analyysissä luotujen tarinatyyppien mukaan 
kolmannessa kehystarinassa esiintyi enemmän 
kirjoituksia, joissa esiintyi "ylimääräisiä" suoja
toimenpiteitä. Lähialueen evakuointi lisää ilmei
sesti ihmisten valppautta onnettomuustilanteissa. 
Kahden tutkitun alueen välillä ei ollut nähtävissä 
mitään selkeitä eroja. Säteily- ja ydinvoima
laitosonnettomuudet koetaan ilmeisesti Tsher
nobylin onnettomuuden vaikutuksesta koko maata 
uhkaavina riskeinä, joten ihmiset kokevat oman 
riskinsä yhtä suurena riippumatta siitä, kuinka 
lähellä voimalaa asuvat. Lisäksi ihmiset saattavat 
varautua lähinnä Suomen ulkopuolella tapah
tuvaan onnettomuuteen, joten tietoisuus säteily
onnettomuuteen liittyvistä toimenpiteistä on sa
manlaista ympäri maata. 

Tutkimusasetelmassa kaikki kirjoittajat asetettiin 
samaan tilanteeseen riippumatta heidän todellises
ta elämäntilanteestaan. Tämä saattoi vaikeuttaa 
toisten vastaajien kykyä eläytyä tilanteeseen, jos 
kuvattu tilanne poikkesi selvästi heidän omastaan. 
Nämä kirjoitukset kuvaavat siis tietyssä elämänti
lanteessa olevien kuvitteellisten henkilöiden toi
mintaa tiettynä ajankohtana. Tietyt käytännön 
toimet voivat olla toisissa tilanteissa erilaisia, 

mutta toiset asiat, kuten perheen ja lähimmäisten 
turvallisuuden takaaminen ovat tilanteesta riippu
mattomia huolen aiheita. Ympäristöstä ja tilan
teesta saadut viestit vaikuttavat siihen tapaan, 
miten edellä mainittu perheen turvallisuuden ta
kaaminen parhaiten suoritetaan. 

Tässä käytetyn tutkimusmenetelmän avulla voi
daan saada lisää tietoa ihmisten käyttäytymisestä 
onnettomuustilanteissa ja etenkin siitä, miten 
ihmiset onnettomuustilanteen hahmottavat. Hyö
dyllisenä menetelmää voidaan pitää erilaisten 
toimintavaihtoehtojen suunnittelussa onnettomuus
tilanteessa, esimerkiksi tiedotusten laatimisessa, 
ottaen huomioon menetelmään liittyvät rajoituk
set. Näissä kertomuksissa on käsitelty ainoastaan 
suhtautumista ensitiedottamiseen, eikä tilannetta 
ole pyydetty jatkamaan edes sisälle suojautumisen 
ajaksi, jolloin tilanne saattaa muuttua huomatta
vasti komplisoidummaksi. 

Säteilysuojelutoimenpiteiden ensisijainen tarkoitus 
on suojata väestöä säteilyn aiheuttamilta fyysisiltä 
haitoilta. Väestö odottaa viranomaisilta, että 
suojelutoimenpiteet suoritetaan johdonmukaisesti 
niin, että kaikki tarpeelliset varotoimenpiteet 
suoritetaan. Voidaan ajatella, että suojelutoimen
piteiden tarkoitus on kuitenkin aina suojata väes
töä myös psykologisesti, ts. vähentää ihmisten 
tuntemaa huolta ja pelkoa ja ehkäistä mahdollisia 
akuutteja ja pitempiaikaisia psykologisia haittoja. 
Tutkimuksen katsausosasta käy ilmi, kuinka on
nettomuuksien psykologiset haitat voidaan jakaa 
akuutteihin, lyhytaikaisiin ja pysyvämpiin, pitem
piaikaisiin haittoihin. Tapahtunut onnettomuus 
lisää aina uuden onnettomuuden pelkoa. 

Akuutteihin psykologisiin vaikutuksiin olisi kiinni
tettävä huomiota tilanteen alusta lähtien. Olisi 
tiedotettava esimerkiksi siitä, että tietyt stressin 
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fysiologiset oireet saattavat muistuttaa sätei
lysairauden oireita. Samoin ensitiedottamisessa 
olisi otettava huomioon väestön halu perheen 
kokoonsaattamiseen onnettomuuden ajaksi ja sen 
merkitys psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. Eri
tyisesti kodin ulkopuolella olevia lapsia koskevat 
järjestelyt olisi hyvä saattaa vanhempien tietoon. 

Paitsi tiedottamisessa, ihmisten psykologiset tar
peet olisi otettava huomioon sosiaali- ja ter
veydenhuollossa valmiutena psykologisen tuen 
tarjoamiseen kriisitilanteessa. Niille, joissa tilan
ne herättää voimakasta huolta ja ahdistusta on 
tiedotettava psyykkisen avun mahdollisuudesta. 
Psyykkistä tukea tarvitsevat myös henkilöt, jotka 
ovat joutuneet työskentelemään tilanteessa, johon 
liittyy hengenvaara ja altistuminen muuta väestöä 
voimakkaammalle säteilylle. Ensisijainen psyko
loginen tukitoimi heidän kohdallaan on psykolo
ginen debriefing ns. jälkipuinti, jonka avulla voi
daan lievittää akuuttia stressiä ja ehkäistä pidem
piaikaisia psykologisia haittoja. 

Väestön tilannetta helpottaa selkeä tieto siitä, että 
tilanne on muuttunut siinä määrin vaarattomaksi, 
että voidaan palat? normaalielämään. Pitempiai
kaisten psykologisten haittojen syntyminen on 
monimutkaisempi prosessi, mutta niiden todennä
köisyys on vähäisempi jos suojelutoimenpiteet on 
suoritettu asianmukaisesti ja tavalla, joka myös 
jälkikäteen vaikuttaa ihmisistä siltä, että kaikki 
tarpeellinen on tehty. On myös muistettava, että 
tapahtunut onnettomuus lisää aina uuden onnetto
muuden pelkoa. Luottamus viranomaisia kohtaan 
on tarpeellista sekä ihmisten turvallisuudentunteen 
ja hyvinvoinnin että viranomaisten toiminta
edellytysten vuoksi. Keskeisin huolenaihe 
onnettomuuden jälkeen on mahdollisesti kohonnut 
sairastumisen riski, mitä vähentää tietysti asian
mukaisesti suoritetut suojelutoimenpiteet. Onnet
tomuutta mahdollisesti seuraavista dekontaminaa-
tiotoimenpiteistä on tiedotettava niin, että väestö 
tietää niiden etenevän asianmukaisesti. 
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LIITE 1 

Tutkimuksessa käytetyt kehystarinat 

TARINA 1 

Päivi/Pekka on tavallinen perheenäiti/isä, joka on työpaikallaan keskellä normaaleja 
työtehtäviään huhtikuisena aamupäivänä. Radiosta tuleva ohjelma keskeytetään ja 
hän kuulee tiedotuksen, jossa kerrotaan ydinonnettomuudesta. Lähistöllä sijaitsevassa 
ydinvoimalassa on tapahtunut laitosonnettomuus. Radioaktiivisia aineita on 
poikkeuksellisesti vapautunut laitoksen sisätiloihin ja päässyt myös ulkoilmaan. 
Tapahtuneesta päästöstä ei ole viranomaisten mukaan kuitenkaan terveydellistä 
haittaa, joten mitkään suojelutoimenpiteet eivät koske Päiviä/Pekkaa ja hänen 
perhettään. 

Kerro mitä kuvitteellinen henkilö, Päivi/Pekka ajattelee, tuntee tai tekee kyseisessä 
tilanteessa? (Voit jatkaa paperin kääntöpuolelle) 

TARINA 2 

Päivi/Pekka on tavallinen perheenäiti/isä, joka on työpaikallaan keskellä normaaleja 
työtehtäviään huhtikuisena aamupäivänä. Radiosta tuleva ohjelma keskeytetään ja 
hän kuulee tiedotuksen, jossa kerrotaan ydinonnettomuudesta. Lähistöllä sijaitsevassa 
ydinvoimalassa on tapahtunut ympäristölle vaaraa aiheuttava onnettomuus. 
Radioaktiivisia aineita on poikkeuksellisesti vapautunut laitoksen sisätiloihin sekä 
päässyt myös ulkoilmaan. Päästöstä ei aiheudu välittömiä terveyshaittoja mutta 
lisääntynyt säteily vähäisesti lisää ihmisten syöpäriskiä. Tästä syystä suositellaan 
suojautumista sisätiloihin päästöpilven ylimenon ajaksi. Pilven arvioidaan saapuvan 
noin tunnin-kahden kuluttua alueelle, missä Päivi/Pekka ja hänen perheensä jäsenet 
ovat. Tällöin ikkunat, ovet ja ilmastointi tulee sulkea. Sisälle suojautuminen kestää 
joitakin tunteja ja tarkemmat ohjeet suojautumisen päättymisestä annetaan 
myöhemmin. Ulkonaolo tulee rajoittaa mahdollisimman lyhyeksi. Joditabletteja ei tule 
ottaa, jollei siihen erikseen kehoiteta. 

Kerro mitä kuvitteellinen henkilö, Päivi/Pekka ajattelee, tuntee tai tekee kyseisessä 
tilanteessa? (Voit jatkaa paperin kääntöpuolelle) 

TARINA 3 

Päivi/Pekka on tavallinen perheenäiti/isä, joka on työpaikallaan keskellä normaaleja 
työtehtäviään huhtikuisena aamupäivänä. Radiosta tuleva ohjelma keskeytetään ja 
hän kuulee tiedotuksen, jossa kerrotaan ydinonnettomuudesta. Lähistöllä sijaitsevassa 
ydinvoimalassa on tapahtunut ympäristölle vaaraa aiheuttava onnettomuus. 
Radioaktiivisia aineita on poikkeuksellisesti vapautunut laitoksen sisätiloihin sekä 
päässyt myös ulkoilmaan. Päästöstä ei aiheudu välittömiä terveyshaittoja mutta 
lisääntynyt säteily vähäisesti lisää ihmisten syöpäriskiä. Tästä syystä suositellaan 
suojautumista sisätiloihin päästöpilven ylimenon ajaksi. Lisäksi ihmisiä, jotka ovat noin 
5 kilometrin läheisyydellä voimalasta kehoitetaan varotoimenpiteenä siirtymään 
tilapäisesti pois alueelta. 20 km päässä, missä Päivi/Pekka ja hänen perheensä 
jäsenet ovat, sisälle suojautuminen on täysin riittävä toimenpide. Pilven arvioidaan 
saapuvan noin tunnin-kahden kuluttua tälle alueelle, jolloin ikkunat, ovet ja ilmastointi 
tulee sulkea. Sisälle suojautuminen kestää joitakin tunteja ja tarkemmat ohjeet 
suojautumisen päättymisestä annetaan myöhemmin. Ulkonaolo tulee rajoittaa 
mahdollisimman lyhyeksi. Joditabletteja ei tule ottaa, jollei siihen erikseen kehoiteta. 

Kerro mitä kuvitteellinen henkilö, Päivi/Pekka ajattelee, tuntee tai tekee kyseisessä 
tilanteessa? (Voit jatkaa paperin kääntöpuolelle) 
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LIITE 2 

Tutkimuksen taustakysymykset 

Hyvä vastaaja I 

Seuraavalla sivulla on kuvaus kuvitteellisesta tilanteesta. Tarkoitus on, että luettuasi 
kuvauksen sinä jatkat sitä eteenpäin sellaisena kun itse kuvittelet sen tapahtuvan. 
Ajattele tehtävää jonkinlaisena lyhyenä "ainekirjoituksena". Voit käyttää siihen aikaa 
noin 15 minuuttia. Sitä ennen on muutama kysymys, joihin voit vastata ympyröimällä 
sen vaihtoehdon numeron, joka sopii parhaiten omalle kohdallesi tai kirjoittamalla 
vastaus sille varattuun tilaan. 

Vastauksestasi kiittäen 

Liisa Eränen ja Ari Haukkala 

Helsingin yliopiston 
sosiaalipsykologian laitos 

1. Sukupuoli 1 Mies 

2 Nainen 

2. Syntymävuotesi 

3. Peruskoulutuksesi 1 kansakoulu, peruskoulu tai keskikoulu 
2 ammattikoulu tai vastaava 
3 opistotutkinto ja/tai lukio 
4 akateeminen tutkinto 

4. Siviilisääty 1 naimaton 
2 naimisissa tai avoliitossa 
3 asumuserossa tai eronnut 
4 leski 

5. Lasten lukumäärä 

6. Mikä on ammattisi? Jollet enää toimi ammatissa, niin mikä oli aiempi ammattisi? 
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LIITE 3 

Tutkimuksen saatekirje 

HELSINGIN YLIOPISTO 
Sosiaalipsykologian laitos 
PL 4 (Fabianinkatu 28) 
00014 HELSINKI 

Arvoisa tutkimukseen osallistuja! 

Suomi on monella tavalla turvallinen maa asua. Silti täälläkin on uhkaavia vaaroja ja 

riskejä. Kaikista turvallisuutta lisäävistä toimista ja säännöksistä huolimatta aina on 

olemassa myös pieni suuronnettomuuden riski. Varautuminen ja suunnittelu jo ennakolta 

helpottaa selviytymistä vaaratilanteista. Suuronnettomuuksiin varautuminen ja 

suunnitteleminen on kuitenkin vaikeaa, jos ei tiedetä, miten ihmiset reagoivat varoituksiin 

ja onnettomuuksiin ja miten ihmiset odottavat onnettomuuksista tiedotettavan. 

Toimenpiteiden suunnittelemiseksi on tärkeää tietää myös, onko uhkaavilla 

suuronnettomuuksilla haitallisia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin. 

Näiden asioiden selvittämiseksi on Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitoksella jo 

muutaman vuoden ajan ollut käynnissä tutkimus ihmisten käyttäytymisestä onnettomuus-

ja uhkatilanteissa, jonka yhtenä osana tämä tutkimus on. Tämän kyselyn avulla 

toivomme voivamme auttaa viranomaisia laatimaan suunnitelmia, jotka paremmin 

vastaavat kansalaisten tarpeita ja odotuksia. Tähän tavoitteeseen päästäksemme 

tarvitsemme Teidän apuanne! 

Tässä yhteydessä jaettavassa lomakkeessa on tarkemmat ohjeet kyselyn täyttämiseksi. 

Saatekirjeen voitte säilyttää itsellänne mahdollisia tiedusteluja varten. 

Yhteistyöstänne kiittäen 

Liisa Eränen Ari Haukkala 
tutkija tutkija 
puh. 90-1913277 puh. 90-1464322 

50 



STUK-YTO-TR 74 SÄTEILYTURVAKESKUS 

STUK-YTO-TR-sarjan julkaisut 

STUK-YTO-TR 73 Hyvärinen J (STUK), 
Hongisto O (IVO). Metallic insulation transport 
and strainer clogging tests. 

STUK-YTO-TR 72 Tarvainen M (STUK), 
Paakkunainen M (Plustech Ltd), Tiitta A (VTT), 
Sarparanta K (TVO). BWR SWAT, gross-defect 
verification of spent BWR fuel. Final report on 
Task FIN A563 on the Finnish Support 
Programme to IAEA Safeguards. 

STUK-YTO-TR 71 Huhtanen R (VTT). 
Huonetilan numeerisen pilui^allin kehittäminen, 
loppuraportti. 

STUK-YTO-TR 70 Särkiniemi P, Kauppinen P 
(VTT). Yhdistelmätekniikan käyttö pinnan 
läheisten vikojen ultraäänitestauksessa 
ulkopinnalta. 

STUK-YTO-TR 69 Kyrki-Rajamäki R (VTT). 
Validation of the reactor code HEXTRAN. 

STUK-YTO-TR 68 Leskinen R. (RAMSE 
Consulting) Testing and maintenance practices of 
the emergency cooling system of RBMK reactor 
plant. 

STUK-YTO-TR 67 Huhtanen R (VTT). 
Voimalaitoksen valvomon palosimulointi. 

STUK-YTO-TR 66 Huhtanen R (VTT). 
Huonetilan numeerisen palomallin kehittäminen. 

STUK-YTO-TR 65 Suolanen V (VTT). Las
kentamalli kesiumin ja strontuimin siirtymiselle 
kotieläintuotteisiin lyhytkestoisen laskeuman 
jälkeen. 

STUK-YTO-TR 64 Rossi J (VTT). 
Loppuraportti osallistumisesta OECD/NEA:n ja 
CEC:n organisoimaan kansainväliseen 
reaktorionnettomuuksien ympäristövaikutuksia 
laskevien ohjelmien vertailuun. 

STUK-YTO-TR 63 Wallin K, Rintamaa R, Valo 
M (VTT). Pienillä taivutussuavoilla mitatun 
murtumissitkeyden pätevyys. 

STUK-YTO-TR 62 Sandberg J, Virolainen R. 
Comparison of the core damage probability by 
the SPSA computer program and by analytical 
methods - a simplified loss of offsite power. 
Validation of the SPSA program. 

STUK-YTO-TR 61 Holmberg J, Pulkkinen U. 
Regulatory decision making by decision analyses. 

STUK-YTO-TR 59 Okkonen T. A Synthesis of 
Hydrogen Behaviour in Severe Reactor 
Accidents. 

STUK-YTO-TR 58 Simola K, Hänninen S 
(VTT). Olkiluodon ydinvoimalaitoksen suojaus-
automaation laiteketjun vanheneminen. 

STUK-YTO-TR 57 Ikonen K (VTT). Murtumis
sitkeyden laskeminen pienen taivutuspalkin 
kokeesta. 

STUK-YTO-TR 56 Uvai F, D6si S (University 
of Budapest), Tarvainen M (STUK), Arit R 
(IAEA). Use of high energy gamma emission 
tomography for partial defect verification of spent 
fuel assemblies. Final report on the Task FIN 
A98 on the Finnish Support Programme to IAEA 
Safeguards. 

STUK-YTO-TR 55 Tiitta A (VTT), Kaita K, 
Tarvainen M. SFAT geometry verification 
measurements at the TVO KPA-STORE. Interim 
report on Task FIN A563 of the Finnish Support 
Programme to IAEA Safeguards. 

Täydellisen listan STUK-YTO-TR-sarjan 
julkaisuista saa 
Säteilyturvakeskuksen kirjastosta, 
PL 14, 00881 HELSINKI 

51 



ISBN 951-712-011-7 
ISSN 0785-9325 
Painatuskeskus Oy, Pikapaino 
Annankatu 44, Helsinki 1994 


