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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielma on tapaustutkimus Alakiventien ympäristöonnettomuudesta. Ympäristöonnettomuuden seurauksena noin viisisataa alueen asukasta
joutui muuttamaan kodeistaan. Tutkielmassa ympäristöonnettomuutta kuvattiin asukkaiden näkökulmasta. Onhan nykyaikaisten
ympäristöonnettomuuksien yksi tyypillinen piirre juuri niiden aiheuttama inhimillinen kärsimys. Ympäristöonnettomuutta lähestyttiin
kontekstuaalisen konstruktionismin perspektiivistä. Se on kiinnostunut ihmisen puheissaan tuottamista merkityksistä, mutta ei sulje kokonaan
pois "objektiivisia oletuksia sosiaalisista olosuhteista." Tutkielman tavoitteena oli kuvata, millaisia tulkintoja Alakiventien asukkaat tekivät heitä
kohdanneesta ympäristöonnettomuudesta, ja miten tulkinnat edesauttoivat ristiriitatilanteen muodostumista asukkaiden ja kaupungin välille.
Tutkielman painopiste oli asukkaiden kokemuksissa.
Alakiventien tapauksen taustoja selvitettiin useammasta lähteestä. Pääasiallisena aineistona olivat Helsingin kaupungin asiakirjat. Lisäksi
sivuttiin ympäristölainsäädännön kehittymistä. Ehkäpä yhtenä syynä Alakiventien tapaukseen voidaan pitää jälkeenjäänyttä lainsäädäntöä.
Tutkimustavoitteen saavuttamiseksi analysoitiin teemahaastatteluaineistoa. Analyysi tapahtui hyvin aineistolähtöisesti. Tähän ratkaisuun
päädyttiin, koska haastatteluaineisto poikkesi huomattavan paljon haastatteluja varten suunnitellusta pohjasta. Analyysimenetelmäksi valittiin
teemaattinen analyysi. Aineiston tematisoinnissa hyödynnettiin faktanäkökulmaa sekä argumentaatioanalyysiin perustuvaa lähiluennan
menetelmää. Menetelmät täydensivät toisiaan teemaattisessa analyysissa. Aineiston analyysissa päädyttiin erittelemään niitä tekijöitä, jotka
aiheuttivat ristiriitoja kaupungin ja asukkaiden välille. Keskeisiä teemoja olivat huoli ja huolettomuus terveydestä, tukinnat kaupungin
tiedotuksesta, kaupungin syyllisyys, kodista luopumisen vaikeus ja asukkaiden ympäristökäsitykset. Analyysia jatkettiin vertaamalla aineiston
analyysin tuloksia aikaisempaan tutkimukseen. Aikaisemmista tutkimuksista nousevien teorioiden myötä pohdittiin, olisiko asukkaiden
inhimillistä murhetta voitu vähentää, pyrittiin selvittämään sitä, miten asukkaat ovat ympäristöonnettomuuden kokeneet, minkälainen merkitys
kaupungilla oli vastapelurina ja minkälaisia merkityksiä asukkaat antoivat ympäristöonnettomuudelle.
Analyysin myötä keskeiseksi käsitteeksi nousi luottamus tai sen puute. Erityisesti se, uskoivatko asukkaat annettujen tietojen luotettavuuteen,
näytti vaikuttavan ympäristöonnettomuuden kokemiseen. Tutkielman lopuksi pohdittiin tutkimusmenetelmien käyttöä, tapaustutkimuksen
luonnetta ja yleistettävyyttä. Pohdinnan tavoitteena oli esittää joitakin huomioita mpäristöonnettomuuden merkityksestä nykyisenlaisessa
yhteiskunnassa.
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