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”Tšernobylin mailla ajattelen asioita,  
joita en muualla huomioi.”

Kun Tšernobylin ydinvoimala räjähti 26.4.1986, tuhannet ihmiset  
joutuivat jättämään kotinsa. Säteilylaskeuma saastutti laajoja alueita. 

Voimalan ympäristöstä tehtiin suljettu vyöhyke.

Mutta elämä Tšernobylissä ei loppunut. Ydinvoimalan liepeille jäi 
laumoittain koiria, joita kukaan ei evakuoinut. Ja siellä ne elävät vieläkin.

Johanna Aulénin sarjakuva kertoo, mitä näille koirille nyt yli 35 vuotta 
myöhemmin kuuluu. Se on tarkasti dokumentoitu kertomus  

hirveästä onnettomuudesta, mutta myös luonnon  
ja ihmisen uskomattomasta sitkeydestä.
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Tšernobylin mailla ajattelen asioita, joita en muualla huomioi. Ajattelen auton alla rapisevaa
asfalttia, kengänkärjistä ilmaan pöllähtelevää hiekkaa ja soran seassa ryömiviä tuliluteita.
Olen tarkkaavaisempi, koska ydinonnettomuus sai kaiken tutun ja turvallisen muuttumaan.
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Myös minä, Volodymyr Olijnyk, jouduin
raivaajaksi ja siivoamaan ihmisen käsistä

karanneen atomin jälkiä. Säteilevä aines oli
näkymätön vihollisemme, joka levisi työstämme
huolimatta laajalti maaperään ja jonka vuoksi

suljettu vyöhyke perustettiin.

Tänään palaan onnettomuusalueelle retkioppaananne,
ja kenties päivän päätteeksi tunnette jotain ennalta

arvaamatonta tuota haikean kaunista paikkaa kohtaan.

lokakuu 2021, 
kiova, Ukraina.
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Minä kun en usko tuntevani mitään ennalta
arvaamatonta. Tuota surkeutta ei voi kuin inhota!

No en tiedä.
Kunhan inhoan.

Tuntematonta on inhimillistä pelätä ja inhota.
Ajaessamme kohti vyöhykettä voin kertoa, kuinka

surullisenkuuluisa onnettomuus tapahtui!
Tuota... tiedätkö
 siitä paljonkin?

Reaktori ei tuhonnut itse itseään.
Tuolla makaava mies painoi nappia,

joka räjäytti voimalan!

Rakas Olga-serkkuni osoitti minulle kerran sormellaan nuoren insinöörin Leonid Toptunovin hautaa.

Olga ei
syyttävine
sormineen
ajatellut niitä
neuvosto-
johtajia,
jotka asettivat
oman maineensa
kansan
suojelemisen
edelle. He
olivat pitäneet
Tšernobyliä
edeltäneet
sähkölaitosten
ongelma-
tilanteet
valtion
salaisuuksina.

Luonnollisesti
salailu pönkitti
kuvitelmaa 
neuvosto-
liittolaisten 
ydinvoimaloiden
ylivertaisesta
turvallisuudesta 
ja riisti
työntekijöiltä
mahdollisuuden
oppia virheistä.
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Ja virheitähän Tšernobylissä tehtiin, eikä
onnettomuusyönä 26. huhtikuuta 1986 oltu edes
ensimmäistä kertaa pulassa. Monet työntekijät
olivat kokemattomia, ja ammattitaitoinen eliitti,
atomštšiki, oli harvalukuinen.

Insinöörit käyttelivät 211 boorista säätösauvaa
kuin auton jarruja. Mitä useampi niistä
laskettiin reaktorin sisälle, sitä pienemmällä
teholla se toimi.

Aloitimme nyt turbiinikokeen valmistelut
laskemalla tehot 3200 megawatista 1600
megawattiin. Piti työntää melkein kaikki

sauvat reaktorin sisälle, mutta kaipa
tässä näinkin pärjäillään.

kyllä varmasti pärjäillään.
pojat ovat jo menneet sulkemaan

hätäjäähdytysjärjestelmän
venttiilejä, ja sitten...
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Yövuoro vaihtui päivävuoroksi, ja päivävuoro
jälleen yövuoroksi, mutta lopulta johtoporras
väläytti vihreää valoa ja koe sai jatkua.

Teho laskettiin 760 megawattiin, ja konepäällikkö
Anatoli Djatlov saapui valvomaan koetta. Hänen
läsnäollessaan tehotaso laski entisestään, ja
säätösauvojen ohjaustapaa vaihdettaessa
reaktori oli sammahtaa ennen aikojaan.

...pakko huudella tähän
väliin! Voimalaitoksen

johdon mukaan yksi
Mykolajivin reaktoreista

on yllättäen kytketty
pois verkosta, ja meidän
pitää korvata menetetty
sähkö. Edellyttävät, että

lykkäämme koetta ja
säilytämme 1600 megawatin

tehon toistaiseksi.

Huh, päästiin 200
megawattiin, mutta

koe on määrätty
suoritettavaksi

700–1000
megawatissa.

Toveri Djatlov,
Pysäytetäänkö

reaktori nyt hyvässä
järjestyksessä, vai
jatketaanko koetta?

Enää vaivaiset 30
megawattia jäljellä!

Pitäkää tehoja yllä ja
vetäkää niitä sauvoja
heti takaisin ulos sieltä!

Hyväksyn kokeen
suorittamisen 200

megawatin tehotasolla.
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Seuraava vaihe oli kahden pääkiertopumpun
käynnistäminen,  mutta tavallista matalamman
tehotason vuoksi toimenpide vaikutti reaktoriin
muuttamalla sitä yhä epävakaammaksi.

Epävakaa tila
sai hälytykset
ujeltamaan useaan
otteeseen, mutta
siitä ei piitattu.
Lisäksi aikaisempi
tehojen kanssa
säätely oli nostanut 
ksenon-135-määrää
reaktorisydämessä,
ja tuo kaasu
hidasti reaktoria
entisestään.

Insinöörit vetelivät
säätösauvoja ulos
aina vain enemmän,
kunnes niitä oli
ytimessä enää
onnettomat yhdeksän
kappaletta.

Voihan pirulainen!
Nyt kuuluu hälytysääni!

Mitä varten
reaktori kiihtyy?

Kuule, nyt keskitytään
kokeeseen! Se alkaa muutaman

sekunnin kuluttua!
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Sekunteja aloituksesta tehot ryöpsähtivät
kammottaville tasoille ja paineen määrä
sai reaktorin natisemaan liitoksissaan.

AZ-5-Hätänapin olisi pitänyt auttaa laskemalla
ulos vedetyt säätösauvat takaisin sydämeen. Sauvojen
suunnittelussa oli kuitenkin virhe: niiden grafiitista
valmistetut osat kiihdyttivät reaktoria entisestään.

Aloitus!

Tämä ei
sammu!

Painakaa
AZ-5:ta!

Voi Jumala!
nyt Mittarissa on 

30 000 megawattia!

Voi Jumala!
nyt Mittarissa on 

30 000 megawattia!
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Lämpötila reaktorin sisällä riistäytyi 4650 celsiukseen, lähes samaksi kuin auringon pinnalla. Kuului
kaksi peräkkäistä räjähdystä, puolet turbiinihallista oli murskana ja reaktorista jäljellä pelkkää
muodotonta tuusannuuskaa. Seitsemän tonnia uraanipolttoainetta, grafiittia ja muuta rojua sinkoutui
raunioista ilmakehään.

Näin silloin olohuoneen ikkunasta, kuinka ydinvoimalasta nousi taivaalle ihmeellinen, sinertävän
hentoinen valopylväs.
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Lämpötila reaktorin sisällä riistäytyi 4650 celsiukseen, lähes samaksi kuin auringon pinnalla. Kuului
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raunioista ilmakehään.

Näin silloin olohuoneen ikkunasta, kuinka ydinvoimalasta nousi taivaalle ihmeellinen, sinertävän
hentoinen valopylväs.

Ukrainan valtionviraston asettamia sääntöjä saatte silti noudattaa: Ette saa koskea mihinkään,
ettekä edes istua maahan. Ihoa suojaavan pukukoodin noudattaminen on ehdotonta säästä
riippumatta, eikä syöminen ja juominen ole sallittua kuin sisätiloissa.

Kuulostaa tosi
 kovalta jutulta!

Hah! Äiti sanoi, että minulle kasvaa
kolmas silmä keskelle otsaa tällä
reissulla. En kuulemma saa tulla

vähään aikaan edes kylään, kun
menen takaisin kotiin.

Onkohan tämä reissu
vähän liiankin extreme?

Ei Tšernobyl noin katala ole, ja käyhän
täällä tavallisesti kymmeniätuhansia

turisteja joka vuosi!
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Altistutaanko me
säteilysairaudelle?

Ette todellakaan. Kyse on
suhteellisuudentajusta:

saatoitte saada
enemmän säteilyä

lentomatkalla Ukrainaan!

Nyt siitä on jo
yli kolmekymmentäviisi

vuotta, ja tämä tässä on
Dytjatkyn tarkastuspiste.
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Passintarkastuksen jälkeen
päästään näkemään suljetun

vyöhykkeen nähtävyyksiä:
itse ydinvoimalaa, Prypjatin

neuvostoaikaista mallikaupunkia
ja historiallista Tšernobylin kylää.

Hei VOlodymyr! 
Miten täällä kaikkialla
on näin paljon koiria?
Kodittomia kai, kun ne

juoksentelevatkin
mihin sattuu!

Eiväthän koirat voi tajuta
mitään mistään valtioviraston

turvallisuusohjeista!

Onhan niitä täällä joitain satoja.
Kulkukoirat ovat onnettomuuden

takia alueelle hylättyjen
lemmikkien jälkeläisiä.

Parinsadan kulkukoiran populaatio majailee ydinvoimalan kupeessa ja toinen samanlainen Tšernobylin
kylän kieppeillä. Myös tarkastuspisteiltä, kuten täältä Dytjatkystakin, löytyy omat populaationsa.
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Kai niitä
tulee tänne
muualtakin?

Suljetulle vyöhykkeelle on vaikea päästä
muualta, koska alue on aidattu ja asutuskeskukset

kaukana. Sitä paitsi verikokeet ovat todistaneet
koirien olevan lähes aina sukulaisia keskenään.

Matka ydinvoimalalle kestää
reilut puoli tuntia, joten ajaessamme

voin kertoa tarinan pienestä
villakoira Bobikista. Olga-serkkuni

joutui evakkoon lähtiessään
jättämään sen Prypjatiin.
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