
Aastavahetuse ilutulestik - ilu või valu?

Mind ikka hämmastab, et inimestel ei ole tekkinud küsimust - miks peaks ta ostma poest 
lõhkeainet, selle koju viima ja plahvatama panema? Ilutulestiku teine nimetus on 
tsiviilkäibes olev lõhkeaine. Kaupluses müüakse F1 ja F2 kategooria lõhkeaineid. 
Ülejäänud lõhkeainekategooriate käsitsemiseks peab olema vastav väljaõpe. Seda võib 
võrrelda sellega, et lihtsamaid kirurgilisi operatsioone võib kodus ise teha aga 
keerulisemad sooritab vastava  väljaõppega kirurg.  Šansid on pooleks - üldjuhul õnnestub 
aga mitte alati. Ja tagajärjed on väga tõsised. Et mitte öelda - eluohtlikud. Mõned inimesed 
võivad öelda, et pürotehnika ohutul käsitsemisel ei ole riske. Nii see paraku pole. 

Soomes kutsus tehnilise järelvalve amet vahetult enne aastavahetust tagasi tsiviilkäibes 
mitut marki koduseid pürotehnikapakette, mille pakendile oli paigaldatud märgistus “See 
pool publiku poole”, kuid mis samas suunas ka plahvatanud oleks. Keegi on teinud ränga 
inimliku või tahtliku eksimuse. 

See fakt suurendab niigi suurt riskifaktorit ehk tõenäoliselt juhtuva õnnetuse 
juhtumiskoefitsenti. Ja me teeme seda ise endale. Ise kutsume kurja välja ja elame ohu 
piiril. Vabatahtlikult. Ning õpetame seda ka oma lastele.

Tsiviilkäibes olevate F1 ja F2 kategooria lõhkeainetega juhtuvad peamised õnnetused. 
Vähemalt ei ole ajakirjandusest lugeda olnud professionaalsete pürotehnikute osalusel 
ühtegi õnnetust. Kodused hobipürotehnikud aga lõhkavad nii oma käsi ja silmnägu kui 
autosid ja kodusid. Viimane markantne uudis rääkis ühes Mustamäe korteris kuivanud 
nulu külge riputatud säraküünaldest, mis kiirelt kogu korteri leekidesse lahvatas. 
Tõlgendus - inimene läheb ostab poest pürotehnikat, kogub kogu pere kokku, riputab 
pürotehnika võimalikult tulehakatuse ligi ning pistab oma kodule ja perele tule 
vabatahtlikult otsa. Sest ta ei oska riske hinnata. 

Tavalist pereisa ja pereema ei ole koolitatud märkama võimalikke ohte pürotehnika 
käsitsemisel. Kujutame ette seda sama säraküünla intsidendi pereisa F2 kategooria 
lõhkeainega vanaaastaõhtul maja ees, naabrite ja pere keskel mõtlematult ja 
taeadmatuses toimetamas. Risk on oluliselt suurem, kui vastava väljaõppe saanud 
pürotehnika käsitsejal.

Kas pole aeg lõpetada need enesehävituslikud teod. Lõpetada elude ja tervisega 
riskimine. Kui me ka väga otse ilutulestikuga kokku ei puutu siis läbi mürareostuse ikka 
puutume. Püssipaugu järel on ilutulestik detsibellides järgmine peale püssipaugust tekkivat  
helireostus, mis võib mulgustada kuulmekile jäädavalt. 

Riskimine on meie DNA-sse sisse kirjutatud. Samamoodi ronime me kurvilise ralliraja 
äärde, kus kihutavad sõidukid kiirusel rohkem kui 100km/h. Tõenäosus, et meiega midagi 
seetõttu juhtub kasvab oluliselt. Samamoodi mürgitame me endid vabatahtlikult tohutu 
koguse suhkru, tubaka, alkoholi ja narkootikumidega. 

Kas need elud, silmad, jäsemed ja vara on väärt seda hetke kestvat ilu, majandusharu ja 
sümboolset traditsiooni? Või on samasugune lõhkeainest tekkiv oht nagu polügonidel? 
Ning kas võiks ilutulestikule kulutatud rahaga pigem midagi jäädavamat luua, kui lihtsalt 
õhku lasta.


