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Mitä tulee mieleesi sanoista säteily, radioaktiivisuus tai ydinturvallisuus? 

Säteily sanasta tulee mieleeni energia, aurinko ja röntgen. Säteily toisaalta kuulostaa 

vaarallisemmalta, kun siihen yhdistetään radioaktiivisuus. Ydinturvallisuudesta tulee mieleen, 

että se tulee olla kunnossa ennenkuin ydinvoimaa aletaan käyttää ja rakentaa. Siihen kuluu 

ydinvoimalarakennusten turvallisuus, ihmisten turvallisuus toisaalta myös radioaktiivisen 

jätteen hävittäminen. 

Kerro muistojasi radioaktiivisuudesta, ydinturvallisuudesta, ydinaseista, 

ydinvoimasta, säteilystä tai muusta aihealueeseen liittyvästä. Mitkä ovat 

varhaisimmat muistikuvasi radioaktiivisuuteen liittyvistä ilmiöistä? 

Olin noin 10- vuotias, kun kuulin radioaktiivisuudesta ensimmäisen kerran Tšernobylin 

ydinvoimalaonnettomuuden tapahduttua. Lapselle siitä ajasta ei oikein avautunut muuta kuin 

kielto leikkiä vesilätäköissä ja marjojen ja sienien keruu oli kielletty epämääräiseksi ajaksi. 

Jotenkin tilanne ei tuntunut kovin pahalta eikä läheiseltä olihan tapaturma tapahtunut jossain 

Neuvostoliitossa. Mitään paniikkitunnelmia ei muistaakseni ollut lähipiirissäkään. Toisaalta kun 

Tšernobylin alueelta alettiin lähettää kuvia tuhosta ja uutisia vammautuneista ihmisistä niin 

kotiseudullanikin alettiin aprikoida jospa naapurin rouvan syöpä olikin seurausta siitä 

Tšernobylin ydinlaskeumasta, jonka arveltiin olleen voimakas kyseisellä alueella. Ydinaseista 

tietoa tuli koulussa, kun puhuttiin toisen maailmansodan lopputapahtumista. 

Miten perheessäsi suhtauduttiin radioaktiivisuuteen liittyviin ilmiöihin? 

Ehkä hiukan pelonsekaisesti, faktatietoa tuntui olevan vähän saatavilla. Toisaalta asennoidutiin 

niin, ettei niille ilmiöille voi oikein mitään ja seuraukset ovat kauaskantoiset.  


