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ILUTULESTIK

http://www.feuerwerk-vpi.de/




EESSÕNA // 3 

LUGUPEETUD LUGEJAD 

„Ilutulestik“ – üksteist tähte, kuid milline sisu! Üks 

sõna kutsub esile tuhandeid meenutusi, toob 

silme ette isiklikku laadi kogemusi ja tekitab 

erinevaid arvamusi. Sest ilutulestik ei ole vaid 

valgussähvatused ja müra. Mõne inimese jaoks 

on ilutulestik kirg ja elurõõmu väljendus, järgimist 

vääriv traditsioon. Teised näevad 

professionaalselt teostatud mastaapses 

ilutulestikus imelist elamust, kõrgetasemelist 

kunstiloomingut, kuid on ka neid, kes eelistavad 

valguse asemel varju hoida ning kritiseerivad 

„tuletorkimist“ ja kõiki sellega kaasuvaid 

ilminguid. Olgu, kuidas on, ilutulestik tekitab alati 

emotsioone.  

3-2-1- . . . ja uus aasta on alanud. Uusaastaöö ja

ilutulestik kuuluvad kokku kõikidel mandritel ja 

kõikides kultuurides. Ühelainsal päeval aastas, 

vaid loetud tundidel, haarab inimesi rõõmus 

tuhin. Ja võite täiesti kindlad olla, et igal aastal, 

täpselt viis minutit enne keskööd, võtavad 

kriitikud sõna. Neil on see õigus. Vääramatu 

arvamusvabadus. Need arvamusavaldused on 

andnud meile tõuke ja võimaluse teemat 

selgesõnaliselt, ausalt ja faktipõhiselt selgitada.  

Käesoleva trükise eesmärk on koondada kokku 

ilutulestiku temaatikat käsitlev faktipõhine teave, 

seejuures pilku ettepoole suunates. Oluline on 

kummutada ilutulestikuga seotud müüte ning 

„läbitunnetatud tegelikkust“ asjalikult kirjeldada. 

Püüame ilutulestiku fenomeni igakülgselt avada 

ning õigesse konteksti paigutada, luues seeläbi 

arusaama selle suure teema tagamaadest ning 

pidades samas silmas alalhoidlikkust ja 

tulevikuperspektiivi.  

Ilutulestiku korraldamine ei ole kindlasti 

jätkusuutlik meede keskkonna kaitsmiseks. 

Võimas vaatepilt tekitab küll vaimustust 

pealtvaatajates ja emotsionaalseid hetki, kuid 

samas ka süsihappegaasi, peent tolmu ja kindlasti 

ka prügi – vähemalt praegu. Kuid ilutulestikku ei 

saa kaugeltki pidada „ohtlikuks kliimahävitajaks“. 

Keskkonda vahetult mõjutavad süsihappegaasi 

emissioonid tekivad hoopis muudel põhjustel – 

ennekõike meie igapäevaelu tegevustest, 

tööstuste tootmistegevusest (kus toimub küll 

pidev areng keskkonnasõbralikumate 

tehnoloogiate välja töötamiseks) ning ka meie 

isiklikest hoiakutest nii reisimise kui tarbimise 

osas, kui nimetada vaid mõningaid põhjusi. 

Lühidalt, ilutulestikust kõneldes tuleb alati 

lähtuda kontekstist, võrreldavustest ja tervest 

mõistusest. 

Olenemata sellest, kas olete ilutulestike pooldaja 

või vastane, võime teile kinnitada: kui selle 

väljaande läbi loete, tekib teil ilutulestikust hoopis 

teine ettekujutus. 

Soovime teile põnevaid lugemiselamusi!  

"ILUTULESTIK 
EI OLE VAID 

VALGUS-
SÄHVATUSED 

JA MÜRA, 
ILUTULESTIK 

ON 
EMOTSIOON." 

THOMAS SCHREIBER 

Saksamaa Pürotehnikatööstuste 
Liidu ( Verband der 
pyrotechnischen Industrie (VPI)) 
juhatuse esimees 

KLAUS GOTZEN 

Saksamaa Pürotehnikatööstuste 
Liidu ( Verband der 
pyrotechnischen Industrie (VPI)) 
tegevjuht 
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FAKTID, OLETUSED, 

VÕRDLUSED  

Peentolm: teaduslikult tõestatult madalad näitajad 

Ilutulestiku CO2-emissioon: kaduvväike 

Kahjulikud ained: kasutatavad materjalid vastavad nõuetele 

Vähem prügi – parem keskkonnataluvus 

Loomad: plahvatusmüra asemel valgusefektid 

Ohutus: ilutulestiku illegaalselt korraldamine on võimatu 

Suurilutulestik: kõrgetasemeline kunstielamus 



TEADMISED // 8 

FAKTID, OLETUSED, VÕRDLUSED 

On teemasid, mis näivad tekkivat justkui eimillestki, kuid mis saavad meedias ja äritegevuses tohutult tähelepanu. Üks selline 

teema on peentolm. Olgu tegemist kütusediskussiooni, suurlinnade keskkonnaalade või sõidukeeldudega – peentolmu käsitlev 

arutelu kuulub kõikvõimalike raportite sisusse ning on kommunaalsete ja juriidiliste vaidluste keskpunktis. Seega on mõistetav, et 

peentolmu seostatakse ka ilutulestikuga. See pakub meile võimaluse kaasa rääkida. 

Peentolm: teaduslikult 
tõestatud madalad 
näitajad  

Üks põlemisprotsesse iseloomustavaid omadusi 

on peentolmu teke. Nii ka ilutulestiku puhul. 

Kahjuks kasutatakse teema käsitlemisel väärtusi 

ja näitajaid, millel puudub seos teaduslike 

uuringutega. Ka siis kui esinduslike, Saksamaa 

Keskkonnaameti (Umweltbundesamt (UBA)) poolt 

ametlikult tunnustatud uurimistööde tulemusel 

on dokumentaalselt tõestatud, et peentolmu 

kogused jäävad väga väikeseks, kasutatakse 

avalikes aruteludes kangekaelselt täiesti 

põhjendamatuid andmeid peentolmu koguste 

kohta. Ajutiselt Saksamaa Keskkonnaameti poolt 

avaldatud liiga kõrged näitajad põhinevad 

kaudsetel hinnangutel, teisiti ei ole võimalik 

põhjendada, et tegelikud näitajad on sageli 

tsiteeritud näitajatest enam kuni poole võrra 

madalamad.  

„VPI poolt esitatud erinevad 
aasta jooksul ja uusaastaööl 

saadud ilutulestike 
mõõtmisväärtused, mida UBA seni 

kasutada ei saanud, ning katsete 
tulemusel saadud 

emissioonimõõtmiste tulemusel on 
selgunud, et arvutatud 

emissiooniväärtused on 
madalamad kui seni arvatud. 

Arvutuslik kogus moodustab vaid 
protsendi kogu Saksamaal 

tekkivast peentolmu kogusest.“ 
Allikas: Saksamaa Keskkonnaamet 

(UBA), taustadokument „Wenn die Luft zum Schneiden 
ist“ 1
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MIS ON PEENTOLM? TEADUSLIK SELGITUS 

Tolmuks nimetatakse välisõhus esinevaid tahkeid osakesi, mis ei 

lange vahetult tekke järel maapinnale, vaid jäävad teatud ajaks 

õhku hõljuma. Tolmuosakesed liigitakse vastavalt suurusele 

järgmiselt: 

• Peentolmuks (nimetus „PM10“) nimetatakse osakesi, mille

läbimõõt jääb alla 10 mikroni (µm).

• Nende osakeste hulka kuuluvad ka partiklid, mille läbimõõt on alla

 2,5 mikroni (PM2,5 ). Nende hulka kuuluvad ultrapeened osakesed (< 

0,1 µm). 

• Peentolm võib tekkida looduslikul teel või inimtegevuse

tulemusel (niinimetatud antropogeensed emissioonid). Kui 

tolmuosakesed pärinevad vahetult konkreetsest allikast (nt 

põlemisprotsessist), kõneldakse primaarsest peentolmust.2
 

• Sekundaarseks peentolmuks nimetatakse 

osakesi, mis eralduvad atmosfääri 

komplekssete keemiliste reaktsioonide 

tulemusel, esmalt gaasilisel kujul, näiteks 

väävel- ja lämmastikoksiidide, ammoniaagi 

või süsivesinikuna.3

• Peentolmu looduslikud allikad on 

vulkaanid ja mered, pinnase erosioon, 

metsapõlengud ja teatud biogeensed 

aerosoolid, näiteks viirused, eosed, bakterid 

ja seened.2

• Suurem osa inimtekkelise peentolmu 
emissioonidest pärineb 
põlemisprotsessidest – liiklusest, 
kütmisest ja tööstuslikest, 
ehitusvaldkonna ja 
põllumajanduslikest protsessidest. 
Väikesed kogused tekivad ka 
kaubanduses, sigarettidest ja 
grillimisel ning ka ilutulestiku 
tagajärjel.4 
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ERINEVAT LIIKI PEENTOLM 

 Ilutulestikust tekkivad jäägid sisaldavad täiesti teist tüüpi 

peentolmu kui näiteks tänavaliiklusest pärinev peentolm. 

Ilutulestikust tekkivad kondensaadid ja soolad (nt 

kaaliumkarbonaat, kaaliumsulfaat) on hüdrofiilsed. See tähendab, 

et selline peentolm kaob õhust juba mõne tunni jooksul. 

Hüdrofiilsus tagab, et neid osakesi, mida oleme enese teadmata 

sisse hinganud, on võimalik organimist loomupärasel viisil 

väljastada. 5

PEENTOLMU KOGUS 

Milline kogus peentolmu tekib Saksamaal ilutulestiku tõttu ühe 

aasta jooksul? Saksamaa Pürotehnikatöötuste Liit (VPI) soovis 

saada täpsed andmeid ning palus sõltumatul instituudil need 

andmed välja selgitada. 2019. aasta lõpul läbi viidud teaduslike 

mõõtmiste tulemusel selgus, et vastupidiselt Saksamaa 

Keskkonnaameti varasematele andmetele, mille kohaselt tekkis 

ilutulestiku mõjul aastas 5000 tonni peentolmu, on tegelik 

tolmukogus vaid 2050 tonni (sellest 1477 tonni („PM10“) tekib 

uusaastatööl). See suurusjärk vastab vaid 0,7 % kogu Saksamaal aasta 

jooksul tekkivast peentolmu emissioonist.6
 

KOORMUSPERIOODID 

Mida on ühist suurilutulestikel ja uusaasta ilutulestikul? Mõlemat liiki 

ilutulestiku puhul tekkiv keskkonnakoormus on selgelt piiritletud. 

Suurilutulestiku puhul tekkiv koormus on piiratud lokaalses mahus, 

uusaastailutulestiku puhul ajalises mahus, sest uusaastaöö on vaid kord 

aastas. Vastupidiselt tööstuslikes protsessides või liikluse tulemusel 

tekkivale peentolmule – mis tekib nt heitgaasidest, pidurdamisest ja 

rehvide kulumisest, tekib ilutulestiku peentolmukoormus vaid loetud 

tundide vältel. Tänu hüdrofiilsetele (vett siduvatele) omadustele on 

sellest peentolmust tekkiv koormus kiiresti mööduv, kuna õhuniiskus 

seob tõhusalt peentolmuosakesi. Tavaolukorras on „toss“ uue aasta 

esimeseks hommikuks juba täielikult hajunud. Liikluse tekkiv peentolm 

koormab seevastu keskkonda igapäevaselt – 365 päeva aastas, 24 tundi 

ööpäevas.5
 

Seega: Saksamaal tekkiva peentolmu koguseid ja 

ilmastikutingimustest tulenevaid igapäevased muutusi kogustes on 

kujutatud UBA interaktiivses graafikus. Siit on näha, kui kiiresti 

ilutulestiku tõttu tekkiv peentolm – sageli vaid mõne tunni jooksul 

– „radariekraanilt“ kaob: 7

http://gis.uba.de/website/silvester/ 

Graafik on koostatud Saksamaa Keskkonnaametis riigi eri 
piirkondades paiknevate mõõtmisvõrkude andmete 
põhjal. Kauglevist tuleneva vaatlemise tõttu ei saa 
piiratud mahus tõlgendusi lubada. 
©Umweltbundesamt und Bundesländer 

Andmed: mikrogrammi/1 m3 õhus 

VÕRLDUSANDMED 

Peentolmu kumulatiivne kogus Saksamaal 2018: 207 000 tonni 

Uusaastaöö ilutulestik: ligikaudu 1400 tonni, (0,7%) 

Ühekordne massiivne ilutulestik: 126,5 kg 

Tööstus: 2018. aastal olid tööstuslikud protsessid, mille käigus 

tekkis ligikaudu 96 000 tonni peentolmu, kõige suurema peentolmu 

emissiooni põhjustajad. 

Maanteeliiklus: 2018. andmete põhjal langeb 19 % 

peentolmukogustest maanteeliiklusele (sõidukite heitgaasid, 

rehvide hõõre jms). Sellest kogusest, kokku 39 100 tonni, 

moodustavad 4 protsenti sisepõlemismootoritest tekkivad 

osakesed; rehvide hõõre, pidurdamine ja maanteede pealispinna 

kulumine moodustavad 10 protsenti; ülejäänud tuleneb erinevatest 

muudest täpsemalt määratlemata allikatest. 

Hõõrdumisel tekkiva peentolmu tekke tõttu deformeerub aasta jooksul 

12 miljonit rehvi.11
 

■ Kokku 207 000 tonni

■ Tööstus 96 000 tonni

■ Maanteeliiklus 39 100 tonni

■ Uusaastaöö ilutulestik

1400 tonni

PEENTOLMUKOGUSED SAKSAMAAL/AASTAS (2018. AASTA 
ANDMED) 

01.01.2019/1 Uhr MEZ 01.01.2019/8 Uhr MEZ

01.01.2020/1 Uhr MEZ 01.01.2020/8 Uhr MEZ

PEENTOLMUKONTSENTRATSIOONI (PM10 ) KESKMINE NÄIT TUNNIS- 

http://gis.uba.de/website/silvester/


Allikas: Statista.com 
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„Need tulemused on 
mõtlemapanevad, ületades ligi 
300-kordselt puiduküttel
kaminate näitajaid, kui
arvestada toitlustusvaldkonnas
kasutatavate puiduküttega
grillide pikemat
kasutusperioodi“
(tehnikadoktor Mohammad Aleysa, teadusliku 
uurimisasutuse Fraunhofer Institut für Bauphysik (IBP) 
teadur12

 

GRILLIMINE 

Toitlustusvaldkonnas kasutatavate grillide uuringu käigus selgus, et 

grillides tekivad heitgaasid rasva sisaldavate materjalide hõõgumisest. 

Mõõtmised osutavad, et 0,5 ruutmeetri suuruse grillimisalaga grilli 

tõttu tekkiv kahjulike ainete, sealhulgas peen- ja ultrapeene tolmu 

kogus, on aastas 400-500 kg. 

Grillimist ei toimu muidugi mitte ainult toitlustusasutustes. Kõige 

värskemate hinnangute kohaselt võib lähtuda sellest, et aasta 

jooksul toimub ligikaudu 70 miljonit eraisikute korraldatud 

grilliõhtut. Kui ka ainult kaks kolmandikku neist kasutab puidusütt 

(kui grillimisresti suurus on 0,25 m2 ja ajaliselt kulub vaid veerand 

kaubanduslike grillidega võrreldes), on tulemused üllatavad. Selle 

arvestuse järgi on aasta jooksul tekkiv peentolmu koormus mitte 

vähem kui ligikaudu 7000 tonni. 

KÜTMINE 

MEREREISID 

Kruiisilaev „Harmony of the Seas“ tarbib aasta jooksul ligikaudu 

150 tonni kütust (kütteõli) ning paiskab selle tulemusel õhku 

ligikaudu 5 tonni lämmastikoksiide ja 450 kg peentolmu.14 2019. 

aastal seilas maailmameredel ligikaudu 330 kruiisilaeva (enam kui 

2000 reisijaga).15 Samas: laevade mootorid töötavad ka sadamas 

seistes. See tähendab, et ainuüksi need laevad paiskavad kogu 

maailmas iga-aastaselt õhku vähemalt 82 000 tonni peentolmu. 

Saksamaa looduskaitseühing (NABU) 2012. aasta andmetel tekitab 

üks kruiisilaev päevas sama palju peentolmu nagu 1 miljonit autot 

ning sama palju süsihapegaasi kui vähemalt 376 miljonit autot.16
 

SUITSETAMINE 

Baden-Württembergi liidumaa terviseminister Manfred Lucha 

(Rohelised) on kutsunud üles järgima peentolmudebatis 

proportsionaalsuse põhimõtet. „Ma ei kavatse küll õuna pirniga 

võrdlema hakata, kuid peentolmuteemalises debatis peaks ausaks 

jääma: üks sigaret tekitab suurema koguse peentolmu kui tund 

aega töötav katalüsaatorita diiselmootor. Aasta jooksul 

suitsetatakse ainuüksi Saksamaal 73,8 miljardit sigaretti ( 2020. 

aasta müügiandmed, allikas: statista.com), mis tähendab, et kui 

ühe sigareti kohta lubatud peentolmukogus on 10 milligrammi ühe 

sigareti kohta (nõue tuleneb 2004. aasta EL-direktiivist), on aasta 

jooksul tekkiv kogus 738 tonni peentolmu. 

■ Jäätmed/reovesi

3,34% ■ Energiamajandus

 2,6% 

Kütteseadmetest (õli-, gaasi-, söe- ja puiduküttel 

väikekütteseadmed) tekkivad peentolmu emissioonid olid 2019. 

aastal ligikaudu 20 600 tonni. 

Nendest moodustavad puidukütte kütteseadmed 18 600 tonniga 
kõige suurema osa.  

See kogus ületab Saksamaal isegi mootorsõidukite (sõidu- ja 

veoautod) heitgaasidest tekkiva emissiooni (ligikaudu 7300 t PM10 

). See tulemus tekib ennekõike mootorsõidukite pidevalt 

vähenevast diislikütuse peentolmuemissioonist. Veelgi peenema 

peentolmu (PM2,5 ) kogus tekib ennekõike väikekütteseadmetest 

(õli-, gaasi-, söe- ja puiduküte), mis on koguseliselt ligikaudu 19 

500 tonni. Ka selle peentolmu puhul moodustavad kõige suurema 

osa emissioonist puiduküttel seadmed (17 600 tonni).

Kodumajapidamised/ 

Väiketarbijaid 

11,94% 

Liiklus 

19,01% 

Tööstus/ 

Põllumajandus 

59,63% 

13

PEENTOLMU EMISSIOONIDE JAGUNEMINE 2019/SAKSAMAA- 
ALLIKAS: STATISTA.COM 
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Ilutulestiku põhjustatud CO
2
-

emissioon: kaduvväike 

Austria teadusasutuse SERI-Instituts für Nachhaltigkeitsforschung 

andmetel on kaheksa osalejaga eragrillipeo CO2 - bilanss (grillitavate 

toodete arvestamisel, mis moodustavad suurema osa emissioonist) 

tõepoolest väga suur – 44 kg süsihappegaasi.   
25 

On üldlevinud väide, et ilutulestik on suur oht keskkonnale. 

Uusaastaöö lähenedes algab taas arutelu ilutulestiku 

kliimakahjulikkusest CO2 õhku paiskamise tõttu. Kui suur on 

õigupoolest CO2 kogus, mis ilutulestiku käigus tekib? 

Pürotehnikatööstuste Liit tahtis vastust teada ning tellis selleks 

teadusliku uurimistöö. Uurimistulemusi aktsepteeris ka Saksamaa 

Keskkonnaamet.  

„Ilutulestiku tõttu tekkivad süsihappegaasi (CO2 ) emissioonid on 

Keskkonnaameti hinnangul suhteliselt vähese tähtsusega.“ - Allikas: 

UBA, Bericht „Wenn die Luft zum Schneiden ist“, lk 8 1

KOGUS 

Ilutulestiku tõttu tekkivad süsihappegaasi (CO2) emissioonid on 

Saksamaa Keskkonnaameti hinnangul vähese tähtsusega. 

Emissioonifaktoriga 0,156 tonni fossiilset CO2 /t NEM (NEM = 

lõhkeaine netomass) on emissioon ligikaudu 1150 tonni.  See on 

vaid 0,00013% Saksamaa kasvuhoonegaaside emissioonist ühe aasta 

jooksul. Uurimuse käigus selgus, et üks ilutulestikukomplekt lõhkeaine 

netomassiga 666 g paiskab õhku ligikaudu 104 g fossiilset päritolu 

süsihappegaasi. Võrdluseks: 

1x 564x 14.102x 
8 
Saksamaal süüdatakse suvekuude jooksul grill umbes 70 miljonit korda. 

Selle tulemusel tekkiv CO2-heide on ligilaudu pool miljardit kilogrammi. 

Ainuüksi viis korda aastas grill-liha valmistava perekonna 

süsinikujalajälg vastab autosõidule Hamburgist Flensburgi. 20
 

SUURSÜNDMUSED, NÄITENA „ZÜRI-FÄSCHT“ (ŠVEITS) 

Iga-aastase kolmepäevase festivali „Züri-Fäscht“ kohta on 

koostatud põhjalik uuring. Graafik räägib iseenda eest. 

■ Muud
■ Materjali

transport

2% 
■ Tarbekaubad

3% 
■ 

1,8% 
■ Jäätmekäitlus

2% 
ILUTULESTIK 0,2%

Joogid 

9% 

Söögikorrad 

40% 

Ilutulestik 0,2 % 

Festivalikülaliste 

saabumine ja 

lahkumine 

42% 

Üks VW Golf (1,0l TSI OPF, 90 hj) paiskab õhku 104 g 

fossiilset päritolu süsihappegaasi kilomeetri 

kohta. Kui see Golf sõidab näiteks Bonnist Berliini 

(600 km), tekib selle sõidu jooksul 62,4 kg 

süsihappegaasi. See kogus vastab 20 000 

uusaastaraketi poolt emiteeritud kogusele 

(raketi lõhkeaine netomass = 20 g).6
 

VÕRDLUSANDMED 

Aasta lõikes Saksamaal õhku paisatav 

CO2 kogus: 810 000 000 tonni (2019) 

Sellest maanteeliikluses: 155,8 mln tonni 

Uusaastaöö ilutulestik: 1150 t CO2 fossiilsetest 

allikatest.6

Tööstus: 2019. a oli Saksamaal 

tööstusettevõtetes tekkiv kasvuhoonegaaside 

kogus 187 000 000 tonni. 

Festival „Kölner Lichter“: Festivalil „Kölner 

Lichter“ toimuva ilutulestiku (brutokogus 4,7 tonni) 

tõttu tekkinud CO2-emissioon on tootja „Weco“ 

andmetel ligikaudu 42 kg. 

Eraisikute grillipeod: Kogu Saksamaal kokku u 

500 000 t süsihappegaasi. 

CO2-EMISSIOONID FESTIVALIL „ZÜRI FÄSCHTS“ (ALLIKAS: 

MYCLIMATE) 

Feuerw

Batterie-
erk 500g NEM

20
g 

NE
M

= või
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Kahjulikud ained: kasutatavad 
materjalid vastavad nõuetele  

Ilutulestiku kaudu satuvad keskkonda tervisele kahjulikud mürgid 

- nii kõlab üks sagedasi ilutulestike vastu esitatud argumente. Kas 

tegemist on müüdiga? 

PÕLEMISTOODETE LIIK JA OHTLIKKUS 

Vastupidiselt üldlevinud arvamusele, et ilutulestikutoodete tõttu 

satuvad keskkonda ohtlikud ained, näiteks plii ja arseen, on sellised 

koostisosad juba aastakümneid pürotehnilistes toodetes keelatud. 

Euroopa turul ja veelgi rangemate piirangutega Saksa turul 

pakutavad ilutulestikutooted peavad vastama karmidele nõuetele, 

mis käsitlevad ka toodetes kasutatud aineid. Keskkonnaohtlike ja 

tervist kahjustavate ainete kasutamine ilutulestiku tootmisel on 

reguleeritud nii Euroopa Liidu kui ka Saksamaa Liitvabariigi 

tasemel. Kõige olulisemad dokumendid on REACH-määrus ning 

DIN-standard EN 15947. 

PÜSSIROHI 

Pürotehniliste segude peamine koostisosa on „klassikaline“ 

püssirohi. See on segu, mis koosneb kaaliumnitraadist, puusöest 

(süsinikust) ja väävlist. Efekti loomiseks lisatakse tootele 

värvisoolasid (naatriumoksalaat, strontsiumkarbonaat). Lisaks 

neile kemikaalidele kasutatakse ka muid, looduslikku päritolu 

lisaaineid. Need ained on nt orgaanilised põlevad materjalid ja 

sideained (ambrapuu, dekstriin, PVB, erinevaid vaigud jne), 

metalli sisaldavad põlevaid ained (magneesium, magnaalium, 

alumiinium, räni, titaan jne) ning erinevaid oksüdeerivaid aineid 

(kaaliumperkloraat, ammooniumperkloraat, harva ka 

kaaliumkloraat). Need kemikaalid ei ole ilutulestikutoodetele 

lisatud kogustes keskkonnale ega ka tervisele ohtlikud.  

KAALIUMNITRAAT PUUSÜSI 

Euroopa turul ja veelgi rangemate piirangutega 
Saksa turul pakutavad ilutulestikutooted peavad 
vastama karmidele nõuetele, mis käsitlevad ka 
toodetes kasutatud aineid. 

VÄÄVEL
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Vähem prügi – parem 
keskkonnataluvus  

Ilutulestik,  nagu ka paljud muud tooted, tekitab prügi. Ka prügi 

tekkimist tuleb vaadelda kontekstis. 

MILLEST ILUTULESTIKUTOODE KOOSNEB? 

Ilutulestikutooted koosnevad reeglina paberist ja papist ning 

loomulikult pürotehnilistest koostisainetest, nn „pulbrist“. Teatud 

tooted sisaldavad ka väikeses koguses puitu või traati. On ka 

ilutulestikutooteid, mis sisaldavad (praegu veel) plastist detaile, mis on 

reeglina vajalikud toote ohutuse tagamiseks.  

Kasutusel on ka plastikpakendid või -katted. Need materjalid saab 

toimetada jäätmekäitlusse. Jäätmete hulka kuuluvad veel hülsid 

(papist), tühjenenud akud (papp ja savi), efektmaterjalide jäägid 

(mineraalained), raketi juhikud (puit) ja „Fallout“, ehk siis see, mis 

taevast alla langeb – paber/papp, mineraalained, tuhk. 

Ilutulestikust tekkiv prügi ei sisalda kahjulikke aineid. 

Pürotehnikatööstus on teinud tõsiseid jõupingutusi, et kõrvaldada 

ilutulestikutoodetest kõik plasti sisaldavad detailid. 

PRÜGI KOGUS 

Saksamaa viies suurimas linnas (Berliin, Hamburg, München, Köln ja 

Frankfurt Maini ääres) koguvad prügiveokid aasta esimesel päeval 

ligikaudu 200 tonni uueaastaööl tekkinud prügi. On täiesti selge: 

selline jäätmekogus ühe päeva jooksul on tohutu, kuid selline kogus 

tekib vaid ühel päeval aastas. Igal aastal tekib kogu Saksamaal 

kokku umbes 400 miljonit tonni prügi.27 Samas on keeruline täpselt 

välja tuua vaid ilutulestiku tõttu tekkinud prügi kogust, sest seda on 

muust uusaastaööl tekkivast prügist (pudelid, peotarvikud jne) 

võimatu eraldada. 

Kui mõelda sellele, kui palju tekib (plast)prügi näiteks erinevatel 

üritustel, festivalidel, tänavapidudel ja muudel arvukate osalejatega 

sündmustel, kus ürituse käigus ka sööke ja jooke nauditakse, on 

uusaastaööl tekkivat prügikogust lihtsam konteksti paigutada. 

Mõistagi tuleb mistahes prügi, eriti hoolikalt plasti sisaldava prügi, 

teket igati piirata. 

VPI liikmed on juba 

mõnda aega algsetele 

PVC-pakenditele 

keskkonnasõbralikke 

alternatiive otsinud. 

Alates 2012. aastast 

pakitakse kõik  

ilutulestikukomplektid 

kokkuvolditavatesse 

kartongpakenditesse.  

Alates 2017. aastast müüvad

VPI liikmesettevõtted 

traditsioonilise

tinavalamiskomplekti asemel 

keskkonnasõbralikumaid 

vahavalamis- vms komplekte. 

Juba praegu on kasutusel 

ilutulestikutooteid, mis on toodetud täies 

mahus taastöödeldavatest materjalidest. 

Näiteks Pyromould—juba alates 2013. 

aastast koosneb komplekt ainult taimsetest 

kiududest ja looduslikust tärklisest. 

 
 

Kahjulike ainete vältimine ja sellealane 
arendustöö

Juba aastaid tagasi võtsid Saksamaa 
Pürotehnikatööstuste Liidu (VPI) 
liikmesettevõtted suuna parema 
keskkonnataluvuse ja jätkusuutlikkuse poole. 
Ilutulestikutoodete tootmisprotsessides toimub 
pidev arendustöö. Kui vähegi võimalik, 
vahetatakse plastdetailid, rakettide kaitsekatted 
või heliefekte tekitavad hülsid bioloogiliselt 
lagunevast materjalist alternatiivide vastu. 
Heliefektidega, sadu plasttorusid sisaldavaid 
ilutulestikutooted enam Saksa turul ei müüda. 
Samuti on sortimendist kõrvaldatud 
plastpakendid. Ilutulestikutoodete pakenditena 
kasutatakse üha sagedamini kartongist karpe. 
Varem nii tavalisi ilutulestikukomplektide 
plastikpakendeid ei ole alates 2014. aastast 
enam kasutatud.



TEADMISED // 15 

VÕRDLUSED 

Festivali „ Kölner Karnevals“ kulminatsiooniks oleval 

nädalavahetusel tekib enam kui 370 tonni prügi.28 Igal aastal 

toimuval festivalil „Wacken Open Air“ tuleb korraldajatel pärast 

külastajate lahkumist koguda ja kõrvaldada 450 tonni prügi.29
 

Suitsetamine: suitsetajad tekitavad globaalses mastaabis igal 
aastal enam kui 2 miljonit tonni tahket prügi, 300 000 tonni nikotiini 
sisaldavaid jäätmeid ning ligikaudu 200 000 tonni keemilisi 
jäätmeid. Saksamaal suitsetati 2020. aastal ligikaudu 73,8 miljardit 
sigaretti.30

 

Loomad: plahvatusmüra asemel 
valgusefektid  
On üheselt selge, et ilutulestik põhjustab loomadele stressi. Küsimus 

on pigem selles, kui tõsist stressi. Millised on tekkiva stressi mõjud? 

Sageli kasutatav väide, et linnud langevad ilutulestiku mõjul surnult 

taevast alla, on pigem väljamõeldis. Samuti on selge, et paanikas 

põgenevad loomad võivad õnnetusse sattuda ja viga saada – kuid 

tegemist on pigem üksikjuhtumitega. 

KODULOOMAD 

Koduloomade hulgas on kindlasti erinevusi, iga loom reageerib 

ilutulestikule individuaalsel viisil. Varasemalt traumatiseeritud 

loomad võivad väljendada ägedaid reaktsioone varasemate 

kogemuste tõttu. Kuid hästi treenitud loom ei peaks 

ilutulestikule üldse reageerima. Ennetava koolituse ja 

vastupidavuse treenimisega on võimalik loomade mürataluvust 

suurendada. See ei kehti mitte ainult ilutulestiku, vaid ka muude 

müraallikate, näiteks äikese, jalgrattakella ja signaalpasunate 

puhul. Teenistuskoerad, jahikoerad ja juhtkoerad tõestavad, et 

vastaval treenimisel on head tulemused.  

METSLOOMAD 

Enamik metsloomi väldivad kokkupuudet inimestega. Ilutulestiku 

vastased väidavad, et metsloomad on uusaastaööl sedavõrd 

frustreeritud ning nende enesekaitserefleks vallandub viisil, 

mistõttu 

Ka juba praegu pakutakse 
vähese müratekkega 
raketikomplekte – nende 
hulka kuuluvad näiteks 
fontään- ja komeetraketid.  

Alates 2020. aastast on 
lõpetatud suure 
plastisisaldusega vilistavate 
rakettide import.

Alates 2022. aastast 
vahetatakse süütenöörid välja 
keskkonnasõbralike 
alternatiivide, 100-
protsendiliselt vanapaberist 
valmistatud detailide vastu.   

alt

neu

neu

alt

Rakettide kaitsekatted 
asendatakse uute, 
paberist ja taimesetest 
kiududest materjalist 
katetega.  
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nad hukkuvad kurnatuse tõttu. Seda väidet ei ole suudetud tõestada. 

Linnalähedastest metsadest ja nurmedelt ei leita pärast uusaastaööd 

rohkesti korjuseid, samuti ei kinnita seda jahimehed ega 

metsavahid.31 Kuigi ka selliseid äärmuslikke juhtumeid esineb, siis 

näivad need pigem olevat erandid. 

VÕRDLUSANMED 

Kassid: USAs läbi viidud uuringu kohaselt tapavad kassid aasta 

jooksul 1,4-3,7 miljardit lindu ning 6,9-20,7 miljardit väikeeimetajat. 

Saksamaal tapavad kassid aasta jooksul hinnanguliselt 200 miljonit 

lindu.32 

Liiklus: Portugali ja Suurbritannia teadurite grupp avaldas 2020. 

aastal väljaandes „Frontiers in Ecology and Environment“ 

analüüsi, mille kohaselt hukkub kogu Euroopas aasta jooksul 

maanteeliikluses ligikaudu 194 miljonit lindu ja 29 miljonit imetajat

.33 Saksamaa maanteedel hukkub statistika kohaselt igal aastal igal 

teisel kilomeetril metskits ning igal kolmandal kilomeetril hulkuv kass. 

Ohutus: ilutulestiku illegaalne 
kasutamine on välistatud  

Üks 2020/21 aastal kehtestatud ilutulestiku keelu peamisi 

argumente lähtus väitest, et uusaastaöö järel on haiglates nii palju 

„ilutulestikuohvreid“, et intensiivravi osakonnad satuvad 

raskustesse. Siiski ei ole selles küsimuses seni üheselt mõistetavat 

ja usaldusväärset statistilist hinnangut saadud. Mõistagi on igal 

aastal uusaastaööl kiirabi ja päästeteenistuse väljakutsete arv 

kasvanud. Esineb ka ilutulestiku tõttu tekkinud õnnetusjuhtumeid. 

Uusaastaööl suurenenud väljakutse arvu peamine põhjus on aga 

pigem liigne alkoholitarbimine. Kukkumine, kaklused, lõikehaavad 

ja ka ilutulestiku kasutuseeskirju eirav kasutamine on enamasti 

vahetult seotud liigse alkoholi tarbimisega. 

Ilutulestiku tõttu tekkivatel vigastustel on kolm peamist tekkepõhjust: 

▶ illegaalse pürotehnika kasutamine

▶ alkoholi tarbimine

▶ ilutulestiku kasutusnõuete rikkumine

Kolmas põhjus on eriti oluline teema VPI jaoks. Teavitamisele ja 

selgitustööle peab siin kindlasti suuremat tähelepanu pöörama. 

Seetõttu on VPI korduvalt ja viimati 2019. aastal käivitanud oma 

selgituskampaania. 

Lass es krachen - Feuerwerk-VPI 

Uusaastaöö ilutulestiku 
mõõdukas müratase  
• Ilutulestikutoodete müratase on Saksamaal seadusandlikult

reguleeritud. Kõik kategooriasse F2 liigitatud ilutulestikutooted ei 

tohi ületada kaheksa meetri kaugusel mürataset 120 db (A). 

Müügiloa saanud ilutulestikutoodete tekitatud müra jääb neisse 

piiridesse või on madalam. 

• Tootjad on juba aastakümneid tootnud ka vähese müratekkega 

ilutulestikutooteid. 

Nende toodete puhul on peamine valgus-, mitte müraefekt.  

Oluline on arvestada nii kaasinimeste kui ka loomadega.  

Õnnetujuhtumid ja väärkasutus 
• Saksamaa turul müügiloa saanud ilutulestikutooted on 

maksimaalselt turvalised. Saksamaa Materjaliuuringute ja 

Testimise Amet (Bundesamt für Materialforschung und -prüfung 

(BAM)) või vastavad EL-asutused kontrollivad toodete ohutust. 

• Menetlusnõuded hõlmavad maksimaalse lubatud mürataseme

(120 db(A)) ja plahvatusjõu piirangutest kinni pidamist. 

• Linnahaigla operaatori Vivantes andmetel on ligikaudu 5 %

uusaastaööl haiglasse pöördumise põhjuseks ilutulestikuga 

seotud vigastused. 

• Saksamaa Haiglate Ühingu (Deutschen 

Krankenhausgesellschaft) president dr Gerald Gaß on rõhutanud, 

et uusaastaööl haiglaravi vajajate hulgas ei domineeri mitte 

ilutulestiku tõttu viga saanud, vaid pigem patsiendid, kes on liiga 

palju alkoholi tarbinud, kaklustesse sattunud ja seeläbi trauma 

saanud. 

• Baieri liidumaa riigipäev on kirjalikule küsitlusele vigastatute

arvu kohta 2019/2020 aasta uusaastaööl (Drucksache 18/6877) 

vastanud, et kogu Baierimaal sai ilutulestiku tõttu viga 25 isikut. 

Münchenis sai viga ainult üks inimene. 

• Saksimaa Kriminaalpolitsei Ametnike Liit (Bund Deutscher

Kriminalbeamter Sachsen) ei poolda uusaastaöö ilutulestiku 

müügikeeldu. 2020. aastal väljendati muret teistest Euroopa 

riikidest sisse veetavate illegaalsete ilutulestikutoodete osas. 

Mõnedes naaberriikides on kategooriasse F3 kuuluvad 

ilutulestikutooted vabalt müügil. Sellist tüüpi toodete müümiseks 

on Saksamaal nõutav luba. Kasutusnõudeid eirava käsitsemise 

puhul tekib tõsine vigastusoht. Kui kehtestada Saksamaal 

müügikeeld, võib see põhjustada illegaalsete ja ohtlike 

ilutulestikutoodete koguse kasvamist ning seeläbi tõsiste 

traumade tekkeohu suurenemist. 
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Suurilutulestik: 
kõrgetasemeline 
kunstielamus 

Suurilutulestik on kütkestav elamus. Paljud pealvaatajad 
peavad seda sõna otseses mõttes kõrgetasemeliseks 
kunstielamuseks, mida ilmestavad koreograafia, muusika ja 
eriefektid. Kuid mitte kõigel, mis tõeliselt võimsat muljet 
avaldab, ei pea olema kliimale ja keskkonnale tohutu mõju. 

Saksamaal ja Euroopas on ilutulestik olnud juba aastasadu meie 

kultuuri oluline osa. Hiinas algas ilutulestikutraditsioon juba enam 

kui 1000 aasta eest. Suurilutulestikel on sageli sümboolne mõõde -  

see tähistab mastaapse ürituse, olgu selleks siis riigipüha, 

rahvapidu või oluline spordivõistlus, suurt finaali. Saksamaal 

korraldatud festivalidel „Kölner Lichter“, „Konstanzer 

Seenachtfest“ või rahvusvaheliselt tunnustatud ilutulestikuvõistlusel 

Hannoveris osaleb igal aastal sadu tuhandeid külalisi, kes ennast 

näitemängulisest ilutulestikust võluda lasevad. 

Suurilutulestikele saab üha rohkem osaks ka kriitikat. Kui suure 

koguse CO2-heidet massiivne ilutulestik tegelikult tekitab? 

Tegelikkuses on ilutulestiku osakaal kaduvväike, nagu on Saksamaa 

Keskkonnaamet alates 2019. aastast regulaarselt ilmuvates 

väljaannetes kinnitanud. Festivalidel „Kölner Lichtern“ või „Rhein 

in Flammen“ tekib vaid umbes 42 kg süsihappegaasi. See vastab 

ligikaudu sõiduauto ühe paagitäie kütuse tarbimisele. 

VPI liikmesettevõtted, kes tegelevad ka suurilutulestike 

korraldamisega, kavatsevad oma iga-aastase süsinikujalajälje välja 

arvutada ja selle kompenseerida. Suurilutulestike põhjustatud niigi 

väike osakaal CO2-emissiooni tekkes saab tulevikus 100-

protsendiselt kompenseeritud. 

Peentolm on teine teema, mida sageli suurilutulestikega 
seostatakse. 

Vastupidiselt süsihappegaasile ei ole see kliimaga seotud. 

Suurilutulestikest tekkiv peentolm on lokaalne heide ja seda tekib 

suhteliselt väikeses koguses. 2018. aastal tekkis Saksamaal kokku  

207 000 000 kg peentolmu. Kõige värskemate mõõtmiste 

kohaselt tekib keskmise tänavapeo ilutulestiku tulemusel 

maksimaalselt 25 kg peentolmu. Peentolm vallandub suures 

kõrguses ning võib tekkekohas tuule mõjul kiiresti laiali kanduda. 

Saksamaa Keskkonnaamet (UBA) on kinnitanud, et kõrgele 

tulistatud ilutulestik avaldab maapinna lähedal tekkivale 

peentolmuheitmele väga vähest mõju. 

Ilutulestikust tekkinud peentolmuosakesed on ühtlasi vees 

lahustuvad või veega seotavad. Pärast ilutulestiku põlemist kaob 

see peentolm õhust kiiresti. Seega ei saa ilutulestiku tõttu tekkinud 

peentolmukoormust mootorsõidukite ja mootorseadmete 

hõõrdumisel tekkivate peentolmuosakeste põhjustatud 

koormustega võrrelda. Professionaalse ilutulestiku korraldamine on 

Saksamaal seadusandlusega karmilt reguleeritud. Kehtiv 

seadusandlus seab esikohale keskkonna- ja loomakaitse aspektid. 
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ALTERNATIIVIDE VÕIMALIKKUS 

Uusaastaöö ilma isikliku ilutulestikuta – on see võimalik? 

DROONI- JA LASERSHOW’D 

Lasershow võib olla väga vaatemänguline, ka droonishow on 

muljetavaldav. Ilutulestiku alternatiiviks neid kahte siiski pidada ei 

saa. Neid on võimatu võrrelda – nii nagu ei saa võrrelda õuna ja 

pirni. Samas on laser- ja droonishow’d kõike muud kui 

keskkonnasõbralikud alternatiivid. Lasershow nõuab tohutult 

energiat ja tekitab märkimisväärseid logistikakulusid. Droonishow 

eeldab droonide tootmisega seotud kulusid, kusjuures nende akude 

keskkonnabilanss ei ole parim võimalik. Nende seadmete puhul on 

kasutatud ohtlikke materjale ning teadaolevalt toimub akude jaoks 

vajalike materjalide töötlemine keerulistes tingimustes. 

Laser- või droonishow’d on kõike 
muud kui keskkonnasõbralikud 
alternatiivid. Lasershow’d nõuavad 
tohutult energiat ja põhjustavad 
märkimisväärseid logistikakulusid. 

ILUTULESTIK AINULT PROFFIDELE – IGAS LINNAS AMETLIKUS 
KORRAS? 

Kas lahenduseks oleks ilutulestik ainult proffidele ja ainult ametlikus 

korras? Ametlikud suurilutulestikud on hea idee, kuid praktikas tekitab 

see mitmeid probleeme, eriti kui mõelda sellele, et ainuüksi Saksamaal 

on enam kui 11 000 omavalitsust. Saksamaal on muidugi palju 

professionaalseid pürotehnikuid, kuid mitte kõik ei saa alati ilutulestiku 

korraldamisel appi tulla. Enamasti tuleb alates teatud ulatusega 

ilutulestikest kaasata teatud spetsialistid ning järgida konkreetseid 

eeskirju ja kasutusreegleid, et ilutulestikku üldse süüdata võiks. 

Endeemilistel aegadel ei lähe aga selliseid massikogunemisi eeldavad 

ettepanekud läbi. Ja mida peaksid tegema inimesed, kes ise linnas ei 

ela? Kes tahab oma uusaastapeol kodust tükk aega enne keskööd 

lahkuda, et läbi linna (ja tagasi) sõita, et veerand tundi ilutulestikku 

jälgida? Rääkimata võimalikest liiklusummikutest ning nende tõttu 

tekkinud keskkonnamõjudest, parkimisprobleemidest ning alkoholi 

tarvitanud juhtide tekitatud avariiohtudest. Lisaks sellele tahavad 

inimesed oma ilutulestiku ise süüdata ja omavalitud ilutulestiku tulemust 

imetleda. Ise otsustada, millal oma ilutulestiku süütan, on midagi hoopis 

muud kui show ajaks kohale minna. 
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PEALTVAATAJATE SEISUKOHT – AVALIK 
ARVAMUS 

VPI võib palju rääkida ja selgitustööd teha. Kuidas aga suhtuvad 

ilutulestikku tavalised inimesed? Arvamusuuringute instituudi 

Forsa läbi viidud küsitlus annab meile vastuse. 

 Et ilutulestiku valdkonnas valitsevatest arvamustest esinduslikku 

ülevaadet saada, tellis VPI liikmesettevõte „Röder Feuerwerk“ 

sõltumatult arvamusuuringute instituudilt Forsa vastava küsitluse. 

Forsa jälgis küsimuste sõnastamist eriti hoolikalt. Suunavaid 

küsimusi ei esitatud. Ajavahemikus 21. aprillist kuni 6. maini 2021 

üleriigiliselt 18-69-aastaste inimeste hulgas läbi viidud küsitlusel 

esitati küsimusi muuhulgas ilutulestiku keelamise, peentolmu 

tekke, loomade heaolu ja keskkonnakaitse teemadel. 

Tulemus: 90% vastanutest näeb uusaastaöö ilutulestikus üheselt 

traditsioonilist kommet ning 80 % soovib, et eraisikutele jääks õigus 

ilutulestikke korraldada. Veidi enam kui pooled vastanutest 

pooldasid leebeid piiranguid, näiteks keelualade ja väiksema 

müraemissiooniga ilutulestiku nõude kehtestamist. Selles suunas 

on valdkonna arengut mõjutanud viimastel aastatel kesklinna 

piirkonnas kehtestatud ilutulestikuvabad alad ning seadusest 

tulenevad piirangud (ilutulestik on keelatud hooldekodude ja 

haiglate läheduses, kehtestatud on mürataseme piirang, jne). 

Lemmikloomaomanike ning viimase viie aasta jooksul 

ilutulestikutooteid ostnud inimeste osakaal oli uuringu kohaselt 

suurem kui lemmikloomadeta inimeste osakaal. Väidet „Loomadel 

tekib üsna sageli või väga sageli lühiajaline stress, kuid püsivaid 

kahjustusi ei teki“ kinnitasid 77 % küsitluses osalenutest, 50 % oli 

arvamusel, et loomad taluvad uusaastaöö ilutulestikku „üsna 

sageli“ või isegi „enamasti“ ilma mingite probleemideta. 

Loomaomanike ja lemmikloomadeta inimeste arvamused langesid 

kokku. 84 % küsitlusele vastanutest olid loomaomanikud, neist 78 

% kinnitas, et ilutulestik kuulub kindlasti uusaastaöö tähistamise 

juurde. 
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KOKKUVÕTE 

Nagu kõik see, mida inimesed oma kultuuri raames teevad ja ette 

võtavad, pole ka ilutulestik keskkonnamõjuta. Sel teemal viimastel 

aastatel tekkinud arutelu on oluline ja vajalik. Kui arutelu toimub 

asjalikus võtmes ja teaduslikke tõestusandmeid kaasates, tuleb 

seda vaid tervitada, sest selline arutelu aitab meie igapäevaseid 

tarbimisharjumusi analüüsida ja neid edasi arendada. 

„Ilutulestik on kõige täiuslikum 
kunstivorm, kuna vaatepilt haarab 
oma maksimaalses täiuses 
pealtvaataja jäägitult oma 
fluidumisse.“ 
Theodor W. Adorno, filosoof 

Ilutulestik ei ole ohtlik keskkonnakahjustaja. Ilutulestik ei piirdu 

vaid teaduse ja tehnikaga. Ilutulestik on emotsioon, kunst ja 

traditsioon. Ilutulestik tekitab miljoneid arvamusi, kogemusi ja 

imelisi hetki.  

Täname, et olete selle aja võtnud ja käesoleva trükise läbi lugenud. 

Teie  Pürotehnikatööstuste Liit (VPI) 

„Sest see silmapilk ei tule iial 
tagasi. Lastagu meil elada ja 
särada nagu ilutulestik!“ 
Wincent Weiss, laulja 
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