
 
 

 
GLOBAALNE TUUMASÕDA EI OLE 

TÕENÄOLINE 
 

KuiÊVFÊüldseÊpeaksÊkasutamaÊtuumarelvaÊUkrainaÊvas-
tu,ÊsiisÊonÊseeÊväikeseÊmõju-ulatusegaÊ taktikalineÊ tuu-
marelv.Ê SealjuuresÊ eiÊ vastaÊ lääneriigidÊ talleÊ kindlastiÊ
samaga,Ê vältimaksÊüleilmsetÊkatastroofi,ÊmisÊ viiksÊ tuu-
matalveniÊ (vähemaltÊ aastaneÊ kestevÊ pimedus,Ê tah-
mapilved,Ê 9°Ê külmemÊ ilmÊ ningÊ atmosfäärisÊ olevÊ ra-
dioaktiivneÊ tahmÊ hajubÊ kuniÊ kümmeÊ aas-
tat). LääneriikideÊ tõenäolineÊ vastusÊ VFÊ taktikaliseleÊ
(väikeseÊvõimsusega,ÊenamastiÊ20-30ÊkT)Êtuumalöö-
gileÊonÊpigemÊmassiivneÊtavavägedeÊrünnakÊeesmär-
gigaÊ kõrvaldadaÊ tsiviliseeritudÊ maailmaÊ eksistentsiÊ
ohustavÊ tegur.Ê StrateegiliseÊ tuumarelvaÊ (võimsusÊ
100-1000ÊkT)ÊkasutamineÊVenemaaÊpooltÊonÊäärmi-
seltÊebatõenäoline.Ê 
 
TänasesÊolukorrasÊonÊtuumalöögistÊKiievileÊtõenäoli-
semÊradioaktiivseÊreostuseÊallikasÊpigemÊmõniÊÊsõja-
tegevusesÊ võiÊ sabotaažinaÊ purustatudÊ UkrainaÊ tuu-
majaamadest.Ê EestileÊ tähendaksidÊ agaÊ mõlemadÊ
vaidÊkaudsetÊradioaktiivseÊsaasteÊmõju.Ê 
 

TUUMARELVA KASUTAMINE  
EESTIS EI OLE TÕENÄOLINE  

 

SellestÊhoolimataÊonÊallpoolÊtutvustatudÊlühidaltÊtuu-
marelvaÊtoimimiseÊpõhimõtet,ÊselleÊmõjudestÊhoidu-
mistÊningÊjuhisedÊtegevuseksÊradioaktiivseÊsaasteÊ
korralÊ(tuumarelvaÊkaudseÊmõjuÊjaÊtuumajaamaÊka-
tastroofiÊkorralÊsamad).ÊÊ 
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TUUMARELVAL onÊviisÊerinevatÊkahjulikkuÊmõju:Ê
valguskiirgus, kuumus, lööklaine, kiire radioak-
tiivne kiirgus, elektromagnetimpulss ja radioak-
tiivne reostus. NeistÊ esimesedÊ neliÊ võivadÊ ko-
heseltÊtappa. 
EESTISÊ eiÊ oleÊ vajalikkuÊ tuumavarjeÊ taristutÊ egaÊ
gaasimaskideÊ üleriiklikkuÊ varu,Ê milledestÊ loobutiÊ
1993.ÊKuidÊkaÊenneÊoliÊEestisÊvaidÊ280ÊvarjenditÊai-
nultÊ 73Ê tuhandeleÊ inimesele.ÊGaasimaskeÊ oliÊ agaÊ 1Ê
mlj.ÊAgaÊntÊSoomesÊjaÊRootsisÊonÊseisÊpaljuÊparem.ÊÊ 

PLAHVATUSE HETKEL selleÊlähedusesÊollesÊonÊ
ellujäämisvõimalusedÊpeaÊolematud.ÊKuiÊviibidÊ10-20Ê
kmÊkaugusel,ÊonÊsulÊonÊaegaÊ10-20Êsek,ÊetÊ varjudaÊ
maapinnastÊ madalamale,Ê kattaÊ kehaÊ heledaÊ märjaÊ
riidegaÊ ningÊ kattaÊ ninaÊ jaÊ suuÊ märjaÊ riidega.Ê KuidÊ
hoiaÊsuuÊlahtiÊÊÊlööklaineÊmõjuÊvähendamiseks.ÊVäldiÊ
plahvatuseÊvalgust,ÊseeÊpimestab.Ê 
PlahvatuseÊ mõjulÊ tekkinudÊ elektromagnetimpulssÊ
võibÊhävitadaÊkoguÊelektrooniliseÊtehnika.Ê 
 
ESIMENE TUND. EllujäänulÊ onÊ 10-20Ê minÊ enneÊ
kiirguspilveÊmaapinnaleÊjõudmist.ÊKuiÊpeadÊsiisÊliiku-
ma,ÊliiguÊkülgtuules,ÊmitteÊallatuultÊjaÊleiaÊvarjeÊenneÊ
tuumavihmaÊ (kelder,Ê varjendÊ vms).Ê VarjumineÊ
kaitsebÊ radioaktiivseÊ saastumiseÊ eest.Ê VarjeÊ puhulÊ
arvesta,Ê etÊ koldeÊ lähedusesÊonÊ tuumavihmÊkaÊ vägaÊ
kuum.ÊKoldestÊsadadeÊkm-teÊkauguselÊpiisabÊtavalis-
seÊsiseruumiÊvarjumisest.ÊSulgeÊkõikÊühendusedÊvä-
lisõhuga.Ê EsimesedÊ tunnidÊ pärastÊ tuumaplahvatustÊ
onÊ kriitilineÊ aeg.Ê EsimeseÊ tunnigaÊ pärastÊ plahvatustÊ
vähenebÊkiirgusohtÊ55%ÊjaÊ24ÊtunniÊpärastÊ80%.ÊHili-
semaÊkiirgusreostuseÊkahjuÊvältimiseksÊkasutaÊjoodi-
tablette.Ê 
 
ESIMENE PÄEV pärastÊplahvatustÊonÊkiirgusegaÊ
kokkupuutelÊkriitiline.ÊPeseÊkoguÊkehaÊvoolavaÊsoojaÊ
veeÊ jaÊ seebiga:Ê äraÊ nühiÊ egaÊ kahjustaÊ nahka,Ê kataÊ
kinniÊhaavadÊ jaÊmarrastused.ÊÄraÊkasutaÊpalsameidÊ
jaÊ kreemeÊ (seovadÊ saastunudÊ osakesi).Ê EsimesedÊ
24-48ÊhÊonÊvajaÊ jäädaÊ isoleeritudÊsiseruumi.ÊKasutaÊ
toiduksÊ jaÊ joogiksÊ vaidÊ pakendatudÊ tooteidÊ (kaÊ kül-
mik,Ê kodusedÊ pakendidÊ jms).Ê PuhastaÊ kõikÊ nõudÊ jaÊ
tarvikud.ÊHoiaÊ ninaÊ jaÊ suuÊ koguÊ aegÊkaetunaÊ vähe-
maltÊmärjaÊnäomaskiga. 
 
ESIMENE NÄDAL. PuhastaÊ jalanõudÊ jaÊ peseÊ rii-
deidÊningÊennastÊ regulaarseltÊ soojaÊ veeÊ jaÊ seebiga,Ê
väldiÊ kreemeÊ jaÊ palsameid,Ê puhastaÊ kõrvuÊ jaÊ ninaÊ
vatitikkudega.Ê HoiaÊ endÊ kursisÊ ametlikeÊ teadetegaÊ
(raadio)Ê ningÊ käituÊ vastavalt.Ê PüsiÊ esimeselÊ nädalalÊ
isoleeritudÊ siseruumis.Ê VäldiÊ avatudÊ toituÊ jaÊ –vettÊ
ningÊ võimaluselÊ äraÊ väljuÊ siseruumistÊ jaÊ jätkaÊ nina/
suuÊkaitsmistÊmärjaÊnäomaskiga. 
 
EEMAL.ÊKuiÊtuumaplahvatusÊtoimubÊsinustÊsada-
deÊkm-teÊkauguselÊ(ntÊKiievÊ–Ê1000Êkm),ÊsiisÊonÊvaja-
likudÊmeetmedÊvaidÊneed,ÊmisÊkirjeldatudÊÊpunktisÊ  


