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1. Töö eesmärk:
Töö põhieesmärgiks on koostada analüüs riikliku radoonisisalduse mõõtmismetoodika
kehtestamise vajalikkuse ja võimaluste kohta ning juhis riiklikult aktsepteeritava
metoodika kinnitamiseks.
2. Töö ülesanded:
2.1.Koostada analüüs radoonisisalduse mõõtmismetoodika kehtestamise vajalikkuse
kohta. Analüüsi käigus tuleb hinnata olemasolevat riiklikku olukorda ning selgitada
välja kui täpselt on vaja riiklikult vastavaid juhiseid anda. Analüüsi üheks aluseks
tuleb võtta Keskkonnaministeeriumi tellitud töö „Radoonisisalduse ja selle mõõtmise
õigusliku reguleerimise võimalused ja vajadus”, mis koosneb järgmistest
peatükkidest: sissejuhatus, radooni temaatika õigusliku reguleerimise vajadus,
radooni käsitlevad õigusaktid ja strateegilised dokumendid, radooni temaatika
õigusliku reguleerimise võimalused ja ajakava, järeldused, kokkuvõte, kasutatud
kirjandus.
2.2. Töötada läbi vähemalt kolme riigi head tavad ja praktikad ning esitada nende alusel
juhis koos Eesti oludesse sobivate metoodikate kirjeldustega. Anda hinnang, milliseid
neist on võimalik kasutada kui riiklikult aktsepteeritavaid mõõtmismetoodikaid.
2.3.Vormistada töö avalikustamiseks sobival kujul.
4. Töö tulemus
Töö tulemusena koostatakse analüüs riiklikult aktsepteeritava mõõtmismetoodika
vajalikkuse kohta pinnaseõhu ja siseõhu radoonisisalduse mõõtmistele. Töö tulemusena
valmib juhis, milles on käsitletud erinevaid meetodeid nii pinnaseõhu kui ka siseõhu
radoonikontsentratsioonide mõõtmisel ja mida saab kasutada tellijate informeerimiseks.
Juhis koostatakse avalikustamiseks sobival kujul.
5. Töö üleandmine
Töö koostamise peakoordinaator on Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna
peaspetsialist Reelika Runnel, kelle ülesandeks on töö algatamine ning vastava lepingu
ette valmistamine, samuti tellitava töö kontrollimine ja hindamine. Valmis töö saadetakse
Open Office failivormingus Tellija esindaja e-posti aadressile
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Sissejuhatus

Tänaseks Eestis enam kui 20 aasta jooksul tehtud radooniuuringud näitavad, et kuulume
kindlalt Euroopas kõrgemate hoone siseõhu radoonikontsentratsioonidega riikide hulka.
Seda just tänu meie pinnases leiduvatele uraanirikastele kivimitele.
Radoon hoonetes põhjustab maailmas keskmiselt enam kui poole elanikkonna
kiirgusdoosist olles teine kopsuvähi riskitegur suitsetamise järel. Meil, Eestis on radoon
enam levinud keskkonnast tulenev terviseriski tegur, mis hinnanguliselt põhjustab igal
aastal 80 – 90 uut kopsuvähijuhtu [1].
Samas tuleb tõdeda, et radoonisisalduse
normväärtused hoonete siseõhus ja maapinnas pole meil õigusaktidega piisavalt
reguleeritud [2]. Eesti Vabariigi standard „Radooniohutu hoone projekteerimine“
määratleb radoonikontsentratsioonide normväärtused hoonetes ja pinnases ning annab
üldise soovituse radoonimõõtmiste tegemiseks [3].
Kuid standardid pole meil
kohustuslikud.
Alates 2011.a. sügisest kehtib Vabariigi Valitsuse määrus „Tervisekaitsenõuded
koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja
korrashoiule“, kus öeldakse, et koolieelsete lasteasutuste ruumide siseõhu aasta keskmine
radoonisisaldus peab olema väiksem kui 200 Bq/m3 (bekerelli kuupmeetris) [4]. Samas ei
sätesta määrus, millise metoodikaga tuleks radoonisisaldust mõõta, et oleks tegemist
aasta keskmise mõõtmistulemusega. Samuti jääb lahtiseks, kas see normväärtus kehtib
hoonele keskmisena või eraldi kõigile ruumidele lasteasutuses. Lähtuvalt mõõteseadusest
peavad riikliku järelvalve puhul selle määruse täitmise üle või ka kohtussepöördumisel
mõõtmised olema usaldusväärsed ja jälgitavad, mis eeldab õiguslikult kehtestatud
mõõtmismetoodikat.
Radoonimõõtmisi tehakse Eestis juba üle kahekümne aasta. Taasiseseisvunud riigi
algusaastatel viidi suur osa neist läbi välisabi projektide raames, kasutades abi korras
soetatud mõõteseadmeid ja välisekspertide soovitatud mõõtmismetoodikat. Mõõtmised
toimusid enamikus riikliku seire ja teadusuuringute, vähemal määral ka eraisikute tarvis
ning viidi läbi riigiasutuste poolt. Nende uuringute tulemused on avaldatud erinevates
teaduspublikatsioonides ja aruannetes peamiselt järgmistelt autoritelt: Naumov jt (1993);
L. Pahapill jt (1993); E. Realo jt (1995); V. Petersell jt (2004); E. Pesur (2006); K.
Tänavsuu jt (2008); K. Jüriado jt (2010). [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].
Radoonialane teavitustöö ühelt poolt ja järsult suurenenud koduomanike hulk teiselt
poolt laiendab radoonimõõtmiste tellijate/tegijate ringi - kõrvuti riiklike asutustega on
nüüd sel turul nii eraisikud tellijate kui ka eraettevõtjad mõõtjatena. Mõõtmisi tehakse
erinevate mõõteriistade ja erineva metoodikaga, mõõtmistulemused ei ole alati
võrreldavad ja jälgitavad. Mõõtmiste tellijatel on nende põhjal raske teha õigeid otsuseid
ning mõõtmisteks kulutatud rahalised vahendeid kasutatakse
nii mõnigi kord
ebaotstarbekalt.
Käesolev töö toetub Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud analüüsile „Radoonisisalduse
ja selle mõõtmise õigusliku reguleerimise võimalused ja vajadus”, milles järeldatakse, et
„kuigi radoonimõõtmiste osas riiklikult kinnitatud või heakskiidetud metoodikat ei ole,
peab juba praegu teatud juhtudel mõõtetulemuste jälgitavus olema tagatud. Eestis ei ole
praegu mõõtjaid, kes vajalikele nõuetele vastaksid. Seega tuleks kindlasti anda riiklike

4

soovitusi metoodika osas ning vajadusel ka metoodika riiklikult kinnitada, samuti
selgitada mõõtjatele, millistele nõuetele nad vastama peavad.“ [2].
Eelpoolmainitud analüüsist selgub, et tulenevalt riigisisestest ja Euroopa Liidu plaanidest,
täieneb meil järgnevatel aastatel oluliselt radoonialane seadustik. Muuhulgas
kavandatakse määratleda siseõhu radoonisisalduse normväärtused
elamutele ja
töökohtadele. See eeldab, et mõõtmistulemused on võrreldavad normväärtusega ja
omavahel - seega nad peavad olema tehtud ühesuguse metoodika alusel, mis tuleks
riiklikult kokku leppida ja kinnitada.
Käesolevas töös analüüsitakse ühtse riikliku radoonisisalduse mõõtmismetoodika
kehtestamise vajalikkust. Töös antakse ülevaade peamistest radooni mõõtmisviisidest ja
seadmetest ning tuginedes Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) soovitustele,
USA-s ja Rootsis kehtivatele radoonimõõtmiste protokollidele (eeskirjadele), esitatakse
juhised radoonimõõtmistele hoonetes ja pinnaseõhus, mis oleks edaspidi aluseks
huvigruppide
kokkuleppe
saavutamiseks
riiklikult
aktsepteeritavale
mõõtmismetoodikale.
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1. Eesti Vabariigi õigusaktid, mida radoonimõõtmistel ja
tulemuste interpreteerimisel tuleks jälgida
Radoonisisalduse normväärtused määratletakse kahes esimeses järgnevalt toodud
õigusaktis ja mõõtmisi üldse, seega ka radoonimõõtmisi reguleerivad kaks viimast.
Selguse huvides on õigusaktide tekst toodud kursiivis, kommentaarid ja selgitused
tavalises kirjaformaadis.

1.1. Eesti Vabariigi standard 2009:840 „Radooniohutu hoone
projekteerimine“.
Nagu eespool märgitud pole standardid Eestis kohustuslikud vaid soovituslikud, neid
saab kohustuslikuks muuta ehitusteks sõlmitavate lepingutega.
2009. aastast kehtib meil EVS 2009:840 „Radooniohutu hoone projekteerimine“, mille
punkt 8.2.1 sätestab ruumiõhu radoonisisalduse ja gammakiirguse doosikiiruse
normväärtused järgmiselt:
Hoonete elu-, puhke- ja tööruumides peab aasta keskmine radoonisisaldus olema
väiksem kui 200 Bq/m3 ning gammakiirguse doosikiirus alla 0,5 mSv/h. [3]
Standard liigitab pinnased vastavalt pinnaseõhu radoonisisaldusele:
7.2.1 Madala radoonisisaldusega on pinnas mille: raadiumi eriaktiivsus on < 13 Bq/kg
ehk radoonisisaldus C1m < 10 000 Bq/m³.
7.2.2 Normaalse radoonisisaldusega on pinnas mille: raadiumi eriaktiivsus on 13 Bq/kg
kuni 45 Bq/kg ehk radoonisisaldus on C1m = 10 000 Bq/ m³ kuni 50 000 Bq/m³ .
7.2.3 Kõrge radoonisisaldusega on pinnas mille: raadiumi eriaktiivsus on 45 Bq/kg kuni
200 Bq/kg ehk radoonisisaldus on C1m = 50 000 Bq/ m³ kuni 250 000 Bq/m³ .
7.2.4 Ülikõrge radoonisisaldusega pinnas mille: raadiumi eriaktiivsus on > 200 Bq/kg
ehk radoonisisaldus on > 250 000 Bq/m³.
Praegune standard on 2003. aastast kehtinud standardi EVS 2003:840 „Radooniohutu
hoone projekteerimine“ uustöötlus, mille tingis vajadus standardit täpsustada tulenevalt
uue informatsiooni saamisest radooniohtlike alade kohta, samas kaotas kehtivuse EVS
2003:839 „Sisekliima“, millele seal viidatakse.
Aastail 2003 – 2009 kehtinud standardis EVS 2003:840 „Radooniohutu hoone
projekteerimine“ on punktis 8.2.1 ruumiõhu radoonisisalduse normväärtuse kohta kirjas:
Vastavalt Eesti standardile EVS 2003:839 „Sisekliima“ peab hoonete elu-, puhke- ja
tööruumides aasta keskmine radoonisisaldus olema väiksem kui 200 Bq/m3 ning
gammakiirguse doosikiirus alla 0,5 mSv/h. [12].
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EVS 2003:840 baseerub samas aastast 2000 kehtestatud Eesti projekteerimisnormile EPN
12.3 „Radooniohutu hoone projekteerimine“, mille punktis 5.4.3. öeldakse:
Hoonete elu-, puhke- ja tööruumides peab aasta keskmine radoonisisaldus ruumiõhus
olema väiksem kui 200 Bq/m3 ning gammakiirgus alla 0,5 mSv/h. [13]
Eelpooltoodust selgub, et juba aastast 2000 oli Eestis olemas siseõhu radoonisisalduse
normväärus, millele sai toetuda jälgides head ehitustava või sõlmides vastavaid
lepinguid.

1.2. Vabariigi Valitsuse määrus „Tervisekaitsenõuded koolieelse
lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele,
sisekliimale ja korrashoiule“
Määrus kehtestati „Rahvatervise seaduse” § 7 ja „Ehitusseaduse” § 3 alusel.
2011. aasta sügisel kehtima hakanud määruse paragrahviga 9 kehtestatakse nõuded
koolieelsete lasteasutuste sisekliimale ning lõikega 4 sätestatakse, et ruumide siseõhu
aasta keskmine radoonisisaldus peab olema väiksem kui 200 bekerelli kuupmeetris
(Bq/m³) ja gammakiirguse doosikiirgus alla 0,5 mikrosiiverti tunnis (μSv/h) [4].

1.3. Mõõteseadus
Mõõteseadusest lähtuvalt on radoonimõõtmistega seoses eelkõige olulised paragrahvid 2
ning 5 [14].
Paragrahv 2 täpsustab mõisted, muuhulgas öeldakse, et
Akrediteerimine on menetlus, mille käigus akrediteerimisasutus tunnustab asutuse või
isiku pädevust kindlaksmääratud ülesannete täitmiseks.
Jälgitavus on mõõtetulemuse või etaloni väärtuse omadus, mis võimaldab seda seostada
rahvusvahelise etaloniga katkematu võrdlusteahela (seosahela) kaudu, kusjuures ahela
kõikidel lülidel on teadaolev mõõtemääramatus.
Kalibreerimine on menetlus, mis fikseeritud tingimustel määrab kindlaks seose
mõõtevahendiga saadud väärtuse ja etaloni abil realiseeritud füüsikalise suuruse vastava
väärtuse vahel.
Mõõtemeetod on üldiselt kirjeldatud mõõtetoimingute loogiline jada.
Mõõtetulemus on mõõtmise teel saadud mõõtesuuruse väärtus.
Mõõtja on isik, kes mõõtmiste või katsetuste käigus määrab füüsikaliste suuruste
väärtusi.
Mõõtmine on menetluste kogum mõõtesuuruse väärtuse määramiseks mõõtevahendi abil.
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Mõõtetulemuste jälgitavuse tõendamise vajalikkus on sätestatud seaduse paragrahviga 5.
Lõikes 2 öeldakse, et mõõtetulemuste jälgitavus peab olema tõendatud järgmistel
juhtudel:
2) riikliku järelevalve käigus, kui mõõtetulemuste alusel tehakse ettekirjutus, määratakse
karistus väärteoasjas või piiratakse eriõigust;
3) ekspertiisi tegemisel kriminaalasja kohtueelses menetluses, kohtu- ja
vahekohtumenetluses või väärteo kohtuvälises menetluses
Mõõteseadus määratleb, et mõõtetulemuste jälgitavus on tõendatud, kui mõõtmised on
teinud pädev mõõtja, kes kasutab mõõtevahendit, mille taatluskohustus on täidetud või
mis on jälgitavalt kalibreeritud, või sertifitseeritud etalonaineid, järgides asjakohast
mõõtemetoodikat (paragrahv 5 lõige 1). Mõõtja pädevust hinnatakse ja tõendatakse
akrediteerimise või erialase pädevuse hindamise ja tõendamise teel.
Mõõtja erialast pädevust hindab ja tõendab Eesti akrediteerimisasutus. Mõõtja erialase
pädevuse
hindamise
ja
tõendamise
korra
kehtestab
Majandusja
kommunikatsiooniminister oma määrusega (paragrahv 5 lõige 3-6).

1.4. Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus „Mõõtja
erialase pädevuse hindamise ja tõendamise kord“
Määrus kehtestati «Mõõteseaduse» § 5 lõike 6 alusel.
Määrus sätestab nõuded juriidilisest isikust mõõtjale, kes taotleb oma erialase pädevuse
hindamist Eesti akrediteerimisasutuse poolt ning erialase pädevuse hindamise protsessile
[15]. Muuhulgas on tehniliste nõuete paragrahvis kirjas, et:
1) mõõtmisi läbiviival personalil peab olema selleks vajalik kvalifikatsioon, väljaõpe ja
kogemus;
2) mõõtmisi läbiviivale personalile peavad olema koostatud töökirjeldused, mis
muuhulgas sisaldavad konkreetseid juhiseid mõõtemääramatuse hindamiseks;
3) kasutatavad ruumid ja keskkonnatingimused, milles viiakse läbi mõõtmisi, peavad
võimaldama korrektset mõõtmist, kahjustamata selle nõutavat kvaliteeti; välimõõtmiste
korral peab keskkonnatingimuste mõju kajastuma mõõtemääramatuse hinnangus;
4) mõõtja peab kasutama sobivaid mõõtemeetodeid ja protseduure, mis vastavad
asjakohaste õigusaktide nõuetele; mittestandardsed mõõtemeetodid peavad olema
sihtotstarbeliseks kasutamiseks hinnatud ja kinnitatud (valideeritud);
5) mõõtja peab omama ja rakendama protseduure mõõtemääramatuse hindamiseks;
mõõtemääramatus tuleb esitada laiendmääramatusena 95%-lisel tõenäosustasemel;
12) dokumenteeritud mõõtetulemused peavad sisaldama kogu informatsiooni,
mis on nõutud asjakohase õigusakti ja mõõtemetoodika kohaselt ning on vajalik
mõõtetulemuste tõlgendamisel.
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2. Rahvusvaheline praktika riikliku radoonimõõtmise
metoodika kehtestamisel
Radoonisisaldus hoonetes kõigub aja jooksul tugevasti sõltudes radoonieraldusest
pinnasest, meteoroloogilistest tingimustest ja elanike eluviisist, alludes nii ööpäevastele
kui ka sesoonsetele muutustele. Seda tuleb arvestada erinevatel eesmärkidel tehtavatel
radoonimõõtmistel õige mõõtmisviisi valimisel.
2009. aastal avaldati Maailma Tervishoiuorganisatsiooni poolt üle 100 erialateadlase
osavõtul koostatud radoonialane käsiraamat „WHO handbook on indoor radon: a public
health perspective“ [16]. Selle koguteose II peatükis, mis tervikuna käsitleb radooni
mõõtmist rõhutatakse, et:
radoonimõõtmised hoonetes on kergesti teostatavad, kuid nende usaldusväärsuse
ja võrreldavuse tagamiseks, tuleb mõõtmised läbi viia riiklikult kooskõlastatud
meetodil;
aasta keskmise radoonitaseme määramisel tuleb eelistada pikaajalisi mõõtmisi;
siseõhu radoonikontsentratsioonide suur ajaline kõikumine muudab lühiajalised
mõõtmised enamikul juhtudel väheinformatiivseiks;
tagamaks mõõtmistulemuste usaldatavust, on eriti oluline pöörata tähelepanu
mõõtmiste kvaliteedi kontrollile ja jälgitavusele.
Ühtse riikliku radoonisisalduse mõõtmismetoodika olemasolu eeldatakse ka Põhjamaade
(Taani, Soome, Islandi, Norra ja Rootsi) soovituses looduskiirguse normeerimise ja
mõõtmise kohta.[17]
Hoone aasta keskmist siseõhu radoonikontsentratsiooni, mis on normväärtusena
kehtestatud väga paljudes riikides, määratakse erinevates maades mõnevõrra erinevalt.
Soomes ja Rootsis on maja aasta keskmise radoonisisalduse määramisel aluseks
vähemalt 2-kuulised mõõtmised kütteperioodil eeldusel, et siis on radoonitase hoones
kõrgeim. Iirimaal ja Suurbritannias kasutatakse kindlaksmääratud sesoonseid
korrektsioonitegureid, mille alusel 3-kuuliste mõõtmiste põhjal arvutatakse ehitise aasta
keskmine radoonisisaldus. Itaalias tehakse terve aasta kestvaid mõõtmisi vältimaks
sesoonsetest kõikumistest tulenevat mõõtemääramatust.[16]
USA-s kuuluvad radoonisisalduse mõõtmised paljudes osariikides standardselt
kinnisvara ostu-müügi tehingute juurde. Seepärast kasutatakse küllalt palju lühiajalisi
mõõtmisi, kuid selles riigis käsitletakse lühiajalistena mõõtmisi pikkusega 48 tunnist
kuni 90 päevani sõltuvalt mõõtmismeetodist. Kuid kõiki mõõtmisi soovitatakse teha nn
„kinnise hoone“ tingimustes - aastaajal, mil majade aknad ja välisuksed on tavaliselt
suletud [18]. USA Keskkonnakaitse Agentuuri (EPA) toel on välja töötatud väga
üksikasjalised eeskirjad radooni mõõtmistele seoses kinnisvaratehingutega [19]
radoonitaseme määramiseks elamutes ja koolides [20, 21].
Kasutatavate mõõteseadmete valik sõltub mõõteperioodist (lühiajalised ja pikaajalised
mõõtmised) ning kahtlemata ka mõõdetavate objektide arvust. Käesoleva töö
radoonimõõtmisi käsitlevas peatükis antakse ülevaade rahvusvaheliselt radooniuuringutes
enamkasutatavatest mõõteriistadest.

Nõudmised mõõtmiste kvaliteedi kontrollile on vaadeldud riikides (USA-s, Rootsis ja
Soomes) sarnased meie mõõteseadusest ja majandus- ja kommunikatsiooniministri
määrusest mõõtja erialasest pädevusest tulenevaga.
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3. Riiklikult kokkulepitud radoonimõõtmismetoodika
vajadus Eestis
Radoonimõõtmiste turg
võib meil edaspidi laieneda seoses radooniprobleemi
teadvustamisega ühiskonnas ja vastava seadusandluse täienemisega aastatel 2012-2013.
Radoonisisalduse normväärtuse võimalikud kehtestamisviisid on Vabariigi Valitsuse
määrused (näiteks lasteasutustele) ja keskkonnaseadustiku eriosa seadus [2].
Kuid kui erinevad ettevõtjad teevad mõõtmisi erinevate mõõteriistadega, mis võivad olla
küll nõuetekohaselt kalibreeritud ning kuigi jälgitakse täpselt antud mõõteriistale
valmistaja poolt antud kasutusjuhendit, võivad mõõtmistulemused olla küllaltki erineva
väärtusega
ja erinevat tõlgendamist võimaldavad, sest mõõtmisi tehti erineva
metoodikaga.
Praegu napib Eestis pädevaid mõõtjaid, sest radooni mõõtmisteenuse turg ei ole suur ja
akrediteerimisega kaasnevad toimingud on kallid. Vahel pakutakse mõõtmisteenust
aparatuuriga, millele akrediteeringut taotleda ei saakski, seetõttu ei ole tehtavad
radoonimõõtmised alati usaldusväärsed [2].
Vabariigi Valitsuse määrus „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale,
hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“ kehtestab koolieelsete
lasteasutuste ruumide aasta keskmiseks radoonisisalduse normväärtuseks 200 Bq/m³,
kuid millise meetodiga neid mõõtmisi teha, et mõõtmistulemus oleks võrreldav
normväärtusega, antud määrus ei täpsusta. Järelvalve teostajat määruses ei määrata, kuid
tulenevalt sellest, et see on kehtestatud rahvatervise seaduse alusel, järeldub, et määruse
täitmise üle teeb järelvalvet Terviseamet [2]. Riikliku järelvalve puhul peaks
mõõtmistulemuste jälgitavus olema tagatud, näiteks kui soovitakse teha ettekirjutus. Siin
ei saa toetuda olemasolevatele seadustele, sest ei mõõteseadus ega ka majandus- ja
kommunikatsiooniministri määrus mõõtja erialasest pädevusest sätesta, millise
mõõtmismeetodiga radoonisisaldust tuleks mõõta, et mõõtmistulemust saaks võrrelda
kehtestatud normiga.
Mõõteseadusest saame teada, et mõõtemeetod on üldiselt kirjeldatud mõõtetoimingute
loogiline jada ja mõõtetulemuste jälgitavus on tõendatud kui mõõtmised on teinud pädev
mõõtja, kes kasutab mõõtevahendit, mille taatluskohustus on täidetud või mis on
jälgitavalt kalibreeritud, või sertifitseeritud etalonaineid, järgides asjakohast
mõõtemetoodikat. Määrus sätestab, et mõõtja peab kasutama sobivaid mõõtemeetodeid
ja protseduure, mis vastavad asjakohaste õigusaktide nõuetele. Seega eeldatakse, et on
olemas asjakohased õigusaktid, mis määravad ära ka radoonimõõtmiste meetodid ja
protseduurid, määratledes, milliste mõõtmiste alusel saab väita, et radoonitase hoones
vastab/ei vasta normväärtusele või pinnaseõhu radoonisisaldus on just selline, mis eeldab
kindlaks määratud ehituslikke meetmeid.
Eesti Vabariigi standard 2009:840 „Radooniohutu hoone projekteerimine“ annab kõige
täpsema vihje radoonimõõtmiste meetodile: „Kuna reaalselt on mõõtmisi ebaotstarbekas
läbi viia aasta vältel, peab ruumiõhu radoonisisaldus olema väiksem kui 200 Bq/m³
mõõtmisperioodil, mis on vähemalt kaks kuud eeldusel, et mõõtmised viiakse läbi

kütteperioodil. Mõõtmiste tellimisel tuleb eelistada akrediteeritud laborit, mis osaleb
võrdluskatsetes ehk interkalibreerimises. Mõõteseadmed peavad olema kalibreeritud.“
[3].
Kuigi standard on Eestis soovituslik, saab seda kohustuslikuks teha tellija ja
projekteerija/ehitaja vahelises lepingus. Nii saavad näiteks omavalitsused dokumentides,
millega kinnitatakse projekteerimise vms nõudeid, viidata antud standardile. Sest
vaatamata sellele, et head ehitustava järgides peaks projekteerijad/ehitajad järgima ka
standardi nõudeid, ei toimu see alati ilma tellijapoolse surveta.
Kuna soovituslikku dokumenti võib kasutada valikuliselt, on vajalik ühtsete nõuete
sätestamine õigusaktide tasemel. Kuid kehtestades radoonisisalduse normväärtused
lasteasutustele, töökohtadele, ühiskondlikele hoonetele ja elamutele ning ehitiste alla
jäävatele pinnastele tuleks määratleda ka vastava mõõtmismetoodikad.
Võib eeldada, et järgnevatel aastatel täieneb meil oluliselt radoonialane seadustik, kus
muuhulgas määratletakse normväärtused elamutele ja töökohtadele. Vastavalt sellele
suureneb kindlasti ka vajadus võrreldavate ja jälgitavate radoonimõõtmiste järele, mis
omakorda tingib vajaduse
riiklikult kooskõlastada reeglid usaldusväärsete
radoonimõõtmiste läbiviimiseks ja mõõtmistulemuste ühtseks interpreteerimiseks.
See eeldab, et huvigrupid on kokku leppinud mõõtmisjuhises, mis määratleb, milliste
mõõtmiste alusel saadud mõõtmistulemused on normväärtustega võrreldavad ja
jälgitavad või, milliseid saab kasutatakse üksnes indikatiivsetel eesmärkidel, näiteks
otsustamaks radoonitõrje meetmete vajalikkust.
Selline juhis annaks mõõtmiste tegijatele kindlad protseduurireeglid, mida tuleb jälgida,
tagamaks riiklikult aktsepteeritavaid mõõtmistulemusi. Samas aitaks see mõõtmiste
tellijatel (elanikel, ametnikel, ehitusspetsialistidel jne) otsustada, millist mõõtmist on
konkreetse probleemi lahendamiseks vaja tellida.
Teatud juhtudel võib segadust tekitada ka praegustes normväärtusi määratlevates
õigusaktides kasutatav mõiste „ruumid“:
standardis: Hoonete elu-, puhke- ja tööruumides peab aasta keskmine radoonisisaldus,
määruses: ruumide siseõhu aasta keskmine radoonisisaldus.
Jääb lahtiseks, kas peetakse silmas kõiki ruume hoones või on tegemist ruumide
keskmise radoonisisaldusega hoones, kus radoonisisaldus peab olema normväärtusest
madalam. Kõigis ruumides mõõtmiste tegemine ei ole tavaliselt vajalik - sõltuvalt hoone
otstarbest, suurusest ja korruste arvust mõõdetakse vaid teatud arvus ruumides, mille
alusel saadakse keskmine, kogu hoonet iseloomustav väärtus. Rahvusvaheliselt
kasutatakse siin mõiste „ruum“ asemel mõisteid „hoone“, „ehitis“, „maja“, „elamu“ või
ka „korter“. Seda võiks edaspidi arvestada vastavate õigusaktide sõnastamisel.
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4. Radoon ja radooni mõõtmine
Radoonisisalduste mõõtmisel tuleks silmas pidada, et tegemist on gaasiga, mis õhuga
segunedes liigub sõltuvalt õhurõhu gradiendist.

4.1. Radoon
Radoon on lõhnatu ja värvitu inertgaas, millel on kolm radioaktiivset isotoopi: radoon
(Rn-222), toroon (Rn-220) ja aktinoon (Rn-219). Gaasiline olek teeb radooni eriliseks
teiste uraani ja tooriumi rea elementide seas, andes talle liikuvuse. Radoon-222 (Rn-222)
poolestusajaga 3,82 päeva pärineb uraan-238 radioaktiivse lagunemise reast ja tekib
vahetult pärast raadium-226 lagunemist. Rn-222 lagunemisel tekkivad alfaosakesed ja
radooni tütarproduktid poloonium-218, plii-214, vismut-214 ja poloonium-214. Need on
metalliioonid, mis sissehingamisel kinnituvad kopsukoele ning on peamised kiirgusdoosi
põhjustajad.
Radooni teine isotoop radoon-220 ehk toroon pärineb toorium-232 lagunemisreast ning
tekib pärast raadium-224 lagunemist. Torooni poolestusaeg on kõigest 56 sekundit. Tänu
lühikesele poolestusajale ei jõua gaasiline toroon meie hoonete siseõhku vaid laguneb
juba pinnases tahketeks tütarproduktideks.
Radooni kolmas isotoop radoon-219 ehk aktinoon pärineb uraan-235 lagunemisreast,
tema poolestusaeg on vaid 3,92 sekundit. Lisaks väga lühikesele poolestusajale teeb
aktinooni osatähtsuse tühiseks asjaolu, et tema algallika – uraan-235 sisaldus maakoores
on väga madal.
Peamiseks radooni allikaks on maapind. Kõrgema radooniriski aladeks loetakse neid, kus
pinnases leidub uraanirikkaid kivimeid. Kivimitest pinnaseõhku difundeerunud radoon
pääseb õhuga segunedes liikuma, alludes oma liikumisteel õhurõhu muutustele.

4.2. Radoonimõõtmised hoonetes
Järgnevalt peatutakse erinevatel siseõhu radoonikontsentratsiooni mõõtmisviisidel ja
mõõtmiseks kasutatavatel seadmetel.
Radooni ja tema tütarprodukte hoonete siseõhus mõõdetakse mitme erineva meetodiga,
mida, sõltuvalt lähtekohast saab käsitleda mitmel erineval moel. Nii võib rääkida passiivja aktiivmõõtmistest:
passiivmõõtmistel kasutatakse mõõdikuid (detektoreid), mida eksponeeritakse
lühema või pikema aja jooksul mõõdetaval objektil. Selle meetodi puhul läbib
ruumiõhk detektori kambri vaba difusiooni teel. Pärast eksponeerimisaja lõppu
toimub mõõdikutelt mõõtmistulemuse saamine spetsiaalsete mõõteseadmete abil.
Passiivmõõtmistel kasutatakse kõige sagedamini alfajälg ja aktiveeritud söe
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detektoreid ning
elektreet-ioonkambreid. Passiivmõõtmistel pole vajalik
elektrivarustuse olemasolu.
aktiivmõõtmiste korral on tegemist elektroonilise mõõteseadmega, mille puhul
suure tundlikkusega radoonidetektorisse uuritavat õhku imetakse väikese
pumbaga või see difundeerub sensorisse. Sellisel viisil võib võtta näiteks
õhuproovi
mõõdetavalt
objektilt
(stsintillatsioonkambri
meetod).
Mõõtmistulemuse saab kiiresti kohapeal. Aktiivmeetodi kasutamisel on võimalik
koostada radoonitaseme muutumise ajalisi graafikuid, selgitada välja radooni
sisseimbumiskohti hoones. Sel juhul kasutatakse erinevat tüüpi radoonimonitore.
Erinevalt passiivmõõtmistest on aktiivmõõtmistel vajalik elektritoide (vooluvõrk,
akud).
Sõltuvalt mõõtmisperioodi pikkusest võib radoonimõõtmisi jagada:
proovivõtuks (sniffing, grab sampling), mõõteproov võetakse sekundite või
minutite jooksul (stsintillatsioonkambrid)
lühiajalisteks, mõõteperiood päevades (aktiveeritud söe detektorid, elektreetioonkambrid, pooljuht-alfadetektorid)
pikaajalisteks, mõõteperiood pikkusega
kuud, aastad (alfajälg detektorid,
elektreet-ioonkambrid, pooljuht-alfadetektorid, radoonimonitorid)
pidevmõõtmisteks, kus saadakse integreeritud mõõtmistulemused soovitud
ajavahemiku (minutid, tunnid, ööpäevad jne) kohta (radoonimonitorid).
Erinevate mõõtmismeetodite all peetakse sageli silmas
mõõtmist erinevate
mõõteseadmetega. Järgnevalt on toodud ülevaade peamistest hoonetes siseõhu radooni
mõõtmisel kasutatavatest mõõteseadmetest.
Tabel 1. Radooni mõõteseadmed ja nende karakteristikud [16]
Detektori tüüp

Mõõtmisviis

Alfajälg detektor
Aktiveeritud söe detektor
Elektreet-ioonkamber

passiivne
passiivne
passiivne

Tüüpiline
mõõtemääramatus*, %
10 – 25
10 – 30
8 – 15

Pooljuht-alfadetektor

aktiivne

~ 25

aktiivne
~10
Pidevmõõtmiste
radoonimonitor
*Mõõtemääramatus on antud optimaalsele eksponeerimisajale ja
aktiivsuskontsentratsioonile ~200 Bq/m³

Tüüpiline
mõõteperiood
2 - 12 kuud
2 - 7 ööpäeva
5 ööpäeva – 1
aasta
5 ööpäeva aastad
1ööpäev - aastad

4.2.1. Radoonisisalduse mõõtmine stsintillatsioonkambriga
Selle meetodi puhul pumbatakse uuritav õhk hermeetiliselt suletud metallsilindrisse,
mille seinad on seestpoolt kaetud stsintillaatoriga, tavaliselt kasutatakse selleks ZnS(Ag).
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Õhk silindrisse imetakse läbi filtri, et elimineerida radoonitütarproduktid. Silindri õhus
oleva
radooni lagunemisel vabanevad alfaosakesed tekitavad stsintillaatoriga
kokkupuutes valgussähvatusi. Metallsilindri ühes otsas on läbipaistvast materjalist aken,
mille kaudu on stsintillatsioonkamber ühenduses fotoelektronkordistiga, mis muudab
valgussähvatused
mõõdetavateks
elektriimpulssideks.
Need
registreeritakse
elektroonilises loenduris. Sageli nimetatakse seda meetodit tema väljatöötaja järgi
„Lucas-kambri“ meetodiks. Eraldi proovivõtumeetodina on stsintillatsioonkambrid
tänapäeval vähe kasutusel, sest radoonikontsentratsioonide suure ajalise muutlikkuse
tõttu ei anna nad täit pilti sellest, milline on radoonitase hoones pikema aja jooksul. Kuid
neid kasutatakse detektorina pidevmõõtmistel radoonimonitorides.

4.2.2. Radoonisisalduse mõõtmine alfajälg detektoritega.
Alfajälg detektor kujutab endast alfatundlikust plastikust valmistatud tükikest, mis
asetseb väikeses karbis või konteinerikeses (joon.1). Plastikuna kasutatakse peamiselt
polüallüül-diglükool-karbonaati (PADC või CR-39), tselluloosnitraati (Kodak LR-115)
või polükarbonaati (Makrofol).

Joonis 1. Erinevad alfajälg detektorid
Õhk pääseb karbikesse läbi filtri või spetsiaalse avause - nii eemaldatakse mõõdetavast
õhust radooni tütarproduktid. Gaasilise radooni radioaktiivsel lagunemisel emiteeritavad
alfaosakesed jätavad mikroskoopilised jäljed detektori tundlikule osale. Pärast
eksponeerimisaja lõppu töödeldakse plastikdetektorit vastavalt, kas elektrokeemiliselt
või keemiliselt NaOH või KOH lahuses muutes sellel alfaosakeste jäljed mikroskoobi
valguses nähtavaks. Alfaosakeste tekitatud jälgede loendamine toimub vastava
programmi abil arvutil. Jälgede arv detektori pinnaühikule on võrdeline radooni
kontsentratsiooniga (Bq/m³) mõõdetavas ruumis. Vastavad konversioonikordajad, mis
võimaldavad
alfajälgede
tiheduse
järgi
detektoril
määrata
radooni
aktiivsuskontsentratsiooni eksponeerimisajal, saadakse plastikmaterjali kalibreerimisel
spetsiaalsetes litsentseeritud laboratooriumites või antakse kaasa plastikut tootva firma
poolt.
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Alfajälg detektorite eksponeerimisaeg võib olla 1 kuust kuni aastani. Tavaliselt on
mõõtmisaeg 2-3 kuud kütteperioodil. Minimaalne mõõdetav tulemus 1 kuulise
eksponeerimisaja kohta on 30 Bq/m³; mõõtemääramatus, sõltudes mõõtmistulemusest ja
mõõteseadmetest jääb 10-25% piiresse.
Alfajälg detektorid ei ole tundlikud õhutemperatuuri ja niiskuse muutumisele ning
gamma- ja beeta taustkiirgusele. Seda mõõtmisviisi kasutatakse maailmas laialdaselt
suuremate uuringute läbiviimisel kui ka üksikmõõtmiste tegemisel.
Alfajälg detektoreid kasutab ka Keskkonnaameti kiirgusosakond pikaajaliste
radoonimõõtmiste tegemisel.
4.2.3. Radoonisisalduse mõõtmine aktiveeritud söe detektoritega.
Mõõtmine aktiveeritud söe detektoritega põhineb aktiveeritud söe omadusel adsorbeerida
erinevaid gaase, sealhulgas ka radooni. Söedetektor kujutab endast väikest aktiveeritud
söega täidetud metallkarbikest, mis on suletud õhutihedalt metallkaanega (joon.2).

Joonis 2. Erinevad aktiveeritud söe detektorid.
Mõõteobjektil võetakse metallkaas söekarbikeselt. Õhk, koos seal sisalduva radooniga
difundeerub läbi filtri karbikesse ja radoon kinnitub (adsorbeerub) aktiveeritud söe
graanulitele. Söele adsorbeerunud radooni tase on võrdeline mõõdetavas ruumis oleva
radooni kontsentratsiooniga. Söel adsorbeeritud radooni lagunemisel emiteeritakse
alfaosakesi ning tekkinud radooni tütarproduktide lagunemisel eraldub gammakiirgus.
Eksponeerimisaja lõppedes söekarbikesed suletakse õhutihedalt metallkaanega ja
saadetakse mõõtelaborisse tulemuste saamiseks. Selleks mõõdetakse neid
gammaspektromeetril määrates ära Pb-214 ja Bi-214 poolt emiteeritava gammakiirguse.
Alternatiiviks gammaspektromeetriale on mõõtmine vedelikstsintillatsioon-loenduriga,
siis mõõdetakse radooni ja tema tütarde alfa- ja beetakiirgust.
Kuna aktiveeritud söel toimub nii radooni adsorptsioon kui ka desorptsioon, siis ei ole
söedetektorid kasutatavad pikematel mõõtmistel kui 7 päeva, tavaliselt on nende
eksponeerimisajaks 2 – 7 ööpäeva. Radooni poolestusaeg 3,8 ööpäeva seab omakorda
piirid ajavahemikule eksponeerimisaja lõpust kuni mõõtetulemuse saamiseni
mõõtelaboris. Mõõtmine seal peab toimuma pärast söedetektori sulgemist mõõtekohal nii
kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 5 päeva jooksul.
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Karbikesekujulisi söedetektoreid kasutati varematel aastatel lühiajalistel mõõtmistel
laialdaselt näiteks USA-s.
Tänapäevasem aktiveeritud söe detektor kujutab endast ligi 0,5 kg aktiivsütt sisaldavat
mahutit. Aktiivsüsi asub siin figuurse pesaga perforeeritud plekk-kestas (radon-box).
Mõõtmiseks ei vajata enam gammaspektromeetriat - piisab radiomeeter-dosimeetrist,
mis asetatakse pärast eksponeerimist detektori pessa. Eelnevalt kalibreeritud
mikroprotsessoriga mõõteriist näitab juba kohapeal tablool radoonisisaldust mõõdetud
õhus.
Söedetektorid on väga tundlikud õhu niiskusele ja õhutemperatuuri muutustele, samuti ei
anna nad head mõõtmistulemust tingimustes, kus radooni kontsentratsioon
mõõtmisperioodil kõigub väga suurtes piirides.
Minimaalne mõõdetav tulemus 2 -7 päevasel eksponeerimisajal on 20 Bq/m³;
mõõtemääramatus sõltuvalt mõõtmistulemusest 10 – 30 %.
4.2.4. Radoonisisalduse mõõtmine elektreet-ioonkambritega.
Elektreet kujutab endast dielektrikut, mis jääb polariseerituks pärast elektrivälja
lakkamist säilitades ühel küljel positiivse ja teisel negatiivse laengu. Radooni sisaldav
õhk pääseb läbi filtri difusiooni teel ioonkambrisse, filter eraldab õhust radooni
tütarproduktid. Radooni radioaktiivsel lagunemisel tekkiv kiirgus ioniseerib kambris
olevat õhku. Selle protsessi käigus vabanenud negatiivsed ioonid kogunevad positiivselt
laetud elektreedile kambri põhjas ja positiivsed ioonid kogutakse negatiivselt laetud
kambri seintele. Negatiivsete ioonide kogumine elektreetile vähendab elektrostaatilist
laengut selle pinnal. Mingis ajavahemikus selles ionisatsioonikambris toimunud radooni
lagunemisest tekkiv ionisatsioon on mõõdetav sellel perioodil toimunud pingelangusega
elektreedil. Elektreedi laengut mõõdetakse enne ja pärast eksponeerimist spetsiaalse
patareidel töötava voltmeetri abil (joon.3).

Joonis 3. Mõõtmistel elektreet-ioonkambriga kasutatavad mõõteseadmed
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Kasutades vastavaid kalibratsioonikordajaid määratakse radoonisisaldus mõõdetavas
ruumis.
Kuna tausta gammakiirgus ioniseerib samuti õhku mõõdiku sees, määratakse mõõdetaval
objektil ka gammakiirgus, mida arvestatakse lõpliku mõõtmistulemuse arvutamisel.
Elektreet detektoreid saab vastavalt disainile kasutada nii lühiajalistel (2-15 ööpäeva) kui
ka pikaajalistel (3-12 kuud) mõõtmistel. Tänu täpsusele ja lihtsusele on mõõtmisviis
elektreet detektoritega maailmas laialt kasutusel. Mõõtemääramatus - sõltuvalt
mõõtmistulemusest 8-15%. Mõõdikud on tundlikud tolmule ja põrutustele.
4.2.5. Radoonisisalduse määramine pooljuht-alfadetektoritega
(Solid state alpha detectors, solid-state silicon detector)
Pooljuht-alfadetektor kujutab endast difusioonkambrit, mille sees on pooljuhtmaterjalist
(tavaliselt räni) detektor radooni lagunemisel tekkivate alfaosakeste loendamiseks.
Detektor mõõdab alfaosakeste energiat muutes selle elektriliseks signaaliks. Õhk
difundeerub mõõtekambrisse läbi filtri, nii eemaldatakse analüüsitavast õhust radooni
tütarproduktid. Kuna radooni laguproduktide elektrostaatilisel kogumisel laetud
detektorile on mõõtetulemus sõltuv õhu niiskusest, tuleb kasutada desikante (kuivatavaid
ühendeid) veeauru eemaldamiseks mõõtekambrist.
Pooljuht-alfadetektoreid kasutatakse nii lühiajalistel (5-10 ööpäeva) kui ka pikaajaliste
mõõtmistel, kuid nende laialdast kasutamist piirab seda tüüpi detektorite kalibreerimist
teostavate laborite vähesus [16].
Minimaalne mõõtmistulemus 7-päevasele mõõteperioodile on 20 Bq/m³.
4.2.6. Pidevmõõtmiste radoonimonitorid
Radoonimonitore kasutatakse radoonitaseme jälgimiseks soovitud ajaperioodil.
Mõõtmistulemusi võib saada erinevate ajavahemike kohta alustades hetkeväärtusest
proovivõtu meetodil kuni 3-5 ööpäevaste, 2-3 kuuliste ja aastapikkuste perioodideni
välja.

Joonis 4. Erinevad radoonimonitorid
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Sensoriks on peamiselt:
stsintillatsioonkamber,
ionisatsioonkamber
pooljuht-alfadetektor
Analüüsitav õhk imetakse väikese pumbaga või difundeerub sensorisse tavaliselt läbi
filtri, mis eemaldab radooni tütarproduktid, vajadusel ka liigse niiskuse. Monitorid on
lisaks mõõteseadmele varustatud mikroprotsessoriga mõõtmistulemuste arvutamiseks,
salvestamiseks ja trükkimiseks. Jooksvad mõõtmistulemused kuvatakse digitaalselt
mõõteseadme ekraanile (joon.4).
Kasutades vastavat arvutiprogrammi on võimalik viia andmed personaalarvutisse
edasiseks mõõtmistulemuste analüüsiks ja graafikute esitamiseks. Õhu pumpamiseks,
andmete salvestamiseks ja trükkimiseks vajalik elekter saadakse otse vooluvõrgust või
seadmetes kasutatavatelt akudelt.
Erinevat
tüüpi
sensoreid
kasutavad
monitorid
võimaldavad
lisaks
radoonikontsentratsioonide mõõtmistele veel mitmesuguseid lisauuringuid. Nii saab
näiteks pooljuht-alfadetektoreid kasutatavate monitoridega teha alfa-spektromeetrilisi
mõõtmisi ja esitada vastavaid graafikuid. Monitor võib olla varustatud spetsiaalse
sondiga sisseimetava õhu tarvis, mille abil saab avastada näiteks piiretes radooni
lekkekohti.
Minimaalne mõõtmistulemus radoonimonitoridel on enamasti 5 Bq/m³,
mõõtemääramatus 10 % piires. Tagamaks mõõtmistulemuste täpsust ja kvaliteeti tuleb
neid mõõteseadmeid regulaarselt kalibreerida.
Erinevat tüüpi radoonimonitorid leiavad maailmas laialdast kasutamist. Ka Eestis
kasutavad erinevad radoonimõõtmisi tegevad firmad mitmeid erinevaid radoonimonitore
nii siseõhu radoonisisalduse mõõtmiseks kui ka radooni määramiseks pinnaseõhus.
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5. Juhend radoonimõõtmistele hoonetes
Käesolev juhend koostati Rootsis, USA-s kasutusel olevate mõõtmiseeskirjade ja WHO
radoonikäsiraamatus antud soovituste põhjal [16, 22, 23, 24].

5.1. Juhend pikaajaliste mõõtmiste läbiviimiseks
Mõõtmisperiood
Tagamaks pädeval ja tõendataval viisil tehtud radoonisisalduse mõõtmisi tuleb kindlasti
kasutada pikaajalisi mõõtmisi, mõõteperiood peab olema vähemalt 2 (soovitavalt 3) kuud
kütteperioodil.
Aasta keskmise radoonitaseme määramiseks peab mõõtmisperiood olema vähemalt
2 kuud (soovitavalt 3 kuud) kütteperioodil (oktoober-aprill).
Mõõtmiskoht
Eramus toimub mõõtmine vähemalt 2 ruumis: üks magamistoas ja teine enamkasutatavas
toas, kuid mitte köögis. Soovitav mitte teha mõõtmisi neis magamistubades, kus öösiti on
aken avatud. Detektoreid (alfajälg detektoreid, elektreet-ioonkambreid) ei tohi mõõtmiste
ajal ühest ruumist teise viia. Juhul, kui majal on mitu korrust, mille ruumid on pidevalt
kasutuses eluruumidena, tuleb mõõtmine teha igal korrusel; kui keldrikorrusel olevaid
ruume kasutatakse eluruumidena, tuleb mõõta ka seal.
Korteris teha mõõtmisi vähemalt 2 toas, kuid mitte köögis ja vannitoas. Viimastes on
tavaliselt paremad ventilatsioonitingimused võrreldes elu- ja magamistubadega, samuti
viibitakse vannitoas suhteliselt vähe aega. Ühetoalises korteris on võimalik teha mõõtmist
ühes toas.
Ruumis peab mõõteseade olema paigutatud nii, et see iseloomustaks elaniku
elukeskkonda (sissehingatavast õhust lähtudes). Mõõdikut ei panda põrandale, kaugus
seinast olgu vähemalt 25 cm. Vältida tuleks mõõdiku paigutamist otse õhuvoolu, seega
peaks ta olema vähemalt 1,5 m kaugusel ventilatsiooniavadest, välisustest ja akendest.
Ahjudest, radiaatoritest ja teistest kütteseadmetest peaks kaugus olema vähemalt 0,5 m.
Kui mõõtmisi teha majas, kus küte on väljalülitatud, ei saa selle alusel määratleda hoone
aasta keskmist radoonisisaldust.
Elanike informeerimine
Mõõtmiste korraldamisel tuleb kindlasti informeerida mõõdetava maja elanikke vastava
infomaterjali edastamisega ja personaalsete selgitustega. Elanikud elagu normaalset elu:
kütte- ja ventilatsioonisüsteemid töötagu nii nagu ette nähtud. Juhul, kui elanikud ise
paigaldavad neile saadetud detektorid, tuleb neile saata ka selleks tegevuseks lihtsalt ja
arusaadavas keeles kirjutatud juhis. Juhises peab olema kirjas mõõtmisi tegeva asutuse
kontaktisiku telefoni nr või meiliaadress, kelle poole elanik küsimuste tekkimisel saab
pöörduda.

Hoone (korteri) aasta keskmise mõõtmistulemuse määramine.
Hoone või korteri aasta keskmine radoonisisaldus määratakse pikaajaliste mõõtmistega
vähemalt 2 (soovitavalt 3) kuu jooksul kütteperioodil järgnevalt:
1) hoonetes, kus kõik elu- või tööruumid on samal korrusel (kortermajas,
ühepereelamus) – aritmeetilise keskmisena kõigist mõõtmispunktidest,
kusjuures mõõtmispunkte peab olema vähemalt 2. Ühetoalises korteris
piisab ühest mõõtmispunktist;
2) eramutes, kus eluruumid on mitmel eri korrusel – aritmeetilise keskmisena
kõigist mõõtmispunktidest, kusjuures mõõtmispunktide arv peab olema
vähemalt võrdne korruste arvuga majas. Juhul, kui keldrikorrusel on töövõi eluruume, tuleb mõõtmisi teha ka seal. Juhul, kui mõõtmistulemus
jääb allapoole minimaalset mõõtmisväärtust kasutatakse seda ikkagi
keskmise tulemuse arvutamisel.
Mõõtmisprotokoll
Mõõtmiste tulemused esitatakse mõõtmisaruande või –protokollina, mis peab sisaldama
järgmisi andmeid:
1) mõõtja organisatsioon ja mõõtmiste eest vastutav isik;
2) mõõtmiskoha aadress;
3) mõõteperiood;
4) mõõteseadme tüüp, tootja, seadme seeria nr, kalibreerimiskuupäev;
5) keskmine mõõtmistulemus mõõdetaval objektil (korter, maja), vajadusel
ka üksikmõõtmiste tulemused;
6) mõõtemääramatus antud mõõtmistulemustele;
7) kehtiv normväärtus.
Mõõtmisprotokolli
lisatakse
kõik
kõrvalekalded
mõõtmisjuhendist
või
mõõtmiskeskkonna muutused (näiteks elu- või magamistoa kasutus), mis võisid mõjutada
mõõtmistulemust.

5.2. Juhend lühiajaliste mõõtmiste läbiviimiseks majades
Lühiajalisi mõõtmisi tehakse hindamaks hoonetes radoonitõrje meetmete rakendamise
vajalikkust, kinnisvara ostu-müügitehingutel ja muudel juhtudel, kus on vajadus kiirete
mõõtmistulemuste järele. Maja erinevates ruumides ja eri korrustel tehtud lühiajaliste
mõõtmiste põhjal saab hinnata radoonitaset mõõdetud ruumides, kuid neid ei saa
interpreteerida hoone aasta keskmise radoonisisaldusena riikliku regulatsiooni
kontekstis.
Mõõtmisaeg
Mõõtmised tuleb teha kütteperioodil (oktoober - aprill)
Mõõteperioodi pikkus sõltuvalt kasutatavatest mõõteseadmetest:
Elekrteet ioonkambrid

vähemalt 5 ööpäeva
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Aktiveeritud söe detektorid
Pooljuht-alfadetektorid
Radoonimonitorid

kaks 3-ööpäevast mõõtmist samal
kütteperioodil
vähemalt 5 ööpäeva
igas ruumis vähemalt 1 ööpäev, majas
kokku vähemalt 2 ööpäeva

Kitsendused lühiajaliste mõõtmiste tegemisel
Mõõtmiste ajal peaks välisõhu temperatuur jääma alla +10°C, tuulekiirus alla 6 m/s.
Tugeva tuulega ilma vältimiseks on peamiselt kaks põhjust: tugev tuul tekitab hoones
radoonikontsentratsiooni kõikumist, mis on tingitud õhurõhu erinevuste suurenemisest
majas ja välisõhus. Lisaks on tugev tuul tavaliselt seotud järskude õhurõhu muutustega,
mis avaldab omakorda mõju rõhuerinevustele hoones ja pinnases, põhjustades
fluktuatsioone radooni sisseimbumises.
Kui mõõteperiood on lühem, kui 3 ööpäeva (radoonimonitorid) peaks 12 tundi enne
mõõtmiste algust olema välisõhu temperatuur alla +10°C ja tuulekiirus alla 6 m/s,
sundventilatsiooni köögis ei tohiks kasutata rohkem kui 1 tund päevas, 12 tundi enne
mõõtmisi ja mõõtmiste ajal mitte õhutada mõõdetavaid ruume.
Mõõtmiskoht
Mõõtmisi tehakse enamkasutatavates ruumides hoonete alumistel korrustel: töö-,
magamis-, laste- või elutubades, kuid mitte köögis ja vannitoas. Kui ehitisel on
keldrikorrus, mille ruume kasutatakse töö- või eluruumidena, tehakse mõõtmisi ka seal.
Ruumis peab mõõteseade olema paigutatud nii, et see iseloomustaks töötaja/elaniku
elutingimusi. Mõõdikut ei panda põrandale, kaugus seinast vähemalt 25 cm. Vältida
tuleks mõõdiku paigutamist otse õhuvoolu, seega peaks ta olema vähemalt 1,5 m
kaugusel ventilatsiooniavadest, välisustest ja akendest, ahjudest, radiaatoritest ja teistest
küttekehadest.
Mõõtmisprotokoll
Mõõtmiste tulemused esitatakse mõõtmisaruande või –protokollina, mis peab sisaldama
järgmisi andmeid:
1) mõõtja organisatsioon ja mõõtmiste eest vastutav isik;
2) mõõtmiskoha aadress;
3) mõõteperiood;
4) mõõteseadme tüüp, tootja; seadme seeria nr, kalibreerimisaeg;
5) mõõtmistulemused koos mõõtmistulemustele vastavate
mõõtemääramatusega mõõdetavates ruumides;
6) kehtiv normväärtus.
Mõõtmisprotokolli
lisatakse
kõik
kõrvalekalded
mõõtmisjuhendist
või
mõõtmiskeskkonna muutused, mis võisid mõjutada mõõtmistulemust.
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6. Radoon pinnases
Eesti Vabariigi standard 2009:840 „Radooniohutu hoone projekteerimine“ [3]
liigitab pinnased vastavalt pinnaseõhu radoonisisaldusele madala, normaalse, kõrge ja
ülikõrge radoonitasemega pinnasteks ning annab üldised ehituslikud meetmed vältimaks
radooni sattumist hoonesse.
Tabel 2. Radooni hoonesse sattumise vältimise meetmed olenevalt pinnase
radoonisisaldusest [3]
Pinnase

Pinnaseõhu

Meetmed

radoonisisalduse

radoonisisaldus

vältimiseks

tase

(Bq/m3)

Madal

Alla 10 000

Tavaline hea ehituskvaliteet

Normaalne

10 000 – 50 000

Tavaline hea ehituskvaliteet, maapinnale
rajatud

radooni

hoonesse

betoonplaadi

liitekohtade,

pragude

ja
ja

sattumise

vundamendi
läbiviikude

tihendamine, maapinnast kõrgemal asuva
põrandaaluse tuulutus
Kõrge

50 000 – 250 000

Tarindite

radoonikindlad

lahendused

(õhutihedad esimese korruse tarindid ja/või
alt ventileeritav betoonpõrand või maapinnast
kõrgemal

asuva

põrandaaluse

sundventilatsioon)
Ülikõrge

Üle 250 000

Eriti hoolikas ehituse teostus, komplekssed
radoonikaitse meetmed

Piirkondades, kus radoonisisaldus pinnases on kõrge või ülikõrge (raadiumi eriaktiivsus
on üle 45 Bq/kg või radoonisisaldus on üle 50 000 Bq/m3) on
ehitustegevus piiratud, sest kasutusele tuleb võtta meetmed radooni hoonesse sattumise
vältimiseks (standardi ptk 9). Mõõtmiste tellimisel tuleb eelistada akrediteeritud laborit,
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mis osaleb võrdluskatsetes ehk interkalibreerimises. Mõõteseadmed peavad olema
kalibreeritud.
Erinevate teadlaste uuringud on tõestanud, et madala radoonisisaldusega pinnaste puhul
(radoonisisaldus on väiksem kui 10 kBq/m3) on väga väike tõenäosus, et pinnases tekkiv
radoon võiks põhjustada hoonetes radoonisisaldust üle 200 Bq/m3 . Kui radoonisisaldus
pinnaseõhus on 10-50 kBq/m3 on tegemist normaalse radooniriski alaga. Sellistel aladel
võib esineda juhte, kus pinnasest
migreeruv radoon põhjustab kõrgemaid
radoonikontsentratsioone majade siseõhus. [25]
Radoonisisaldus pinnaseõhus sõltub peamiselt järgnevatest teguritest [8]:
uraani (eU – raadiumiga tasakaalus oleva uraani) sisaldusest pinnases, pinnase
murenemistasemest,
pinnasest pinnaseõhku eralduva radooni kogusest ja
sügavamalt pinnaseõhku migreeruvast radoonist;
pinnase poorsusest,
pinnase aeratsiooniomadustest,
pinnase niiskusest,
raadiumisisaldusest maapinna sügavamates kihtides ja sealt pinnaseõhku
migreeruva radooni kogusest.
Peamiseks radooni allikaks on kõrge raadiumi (uraani) sisaldus nii pinnakattes kui ka
reas aluspõhja kivimites (diktüoneemakilt, fosforiit, Devoni liivakivide erimid jm).
Nagu näitasid Eesti–Rootsi ühisuuringud, muutub Eesti pinnas radooniohtlikuks, kui
uraanisisaldus selles ületab 3,6– 4 g/t piiri [8].
Tulenevalt geoloogilisest ehitusest on Eestis radoonirisk tingitud nii pinnases vahetult
uraani radioaktiivsel lagunemisel kujunevast radoonist kui ka aluspõhja kivimites (kuni
150–200 m sügavuseni) oleva uraani lagunemisel kujunevast radoonist. Kusjuures
aluspõhja kivimite poorides ja lõhedes olevas õhus kujunev radoonisisaldus võib
kujuneda küllalt suureks, kuni 3000 kBq/m3. Osaliselt migreerub see radoon aluspõhja
kivimites olevate lõhede kaudu pinnasesse ja võib kordades ületada otse pinnases
kujunevat.
Pinnaseõhu radoonisisaldus määrab ära ehituslikud meetmed vältimaks ehitatavas hoones
suuri radoonisisaldusi ja sellest tulenevat terviseriski. Mõõtmistulemustest sõltub
suuresti, millised ehituslikke lahendusi radooniriski vastu tuleb hoone rajamisel
kasutusele võtta – seega sõltub nendest ka tulevase ehitise maksumus. Nagu kõik
mõõtmised, peavad pinnase radoonimõõtmised vastama mõõteseadusele ja määrusele
mõõtja erialase pädevuse kohta. Need õigusaktid tagavad mõõtmiste kvaliteedi ja
kontrolli, kuid ka siin, nagu eelpooltoodud siseõhu radoonimõõtmistegi puhul, tekkib
vajadus ühtse riiklikult kokku lepitud mõõtmismetoodika järele.
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7. Juhend radooni mõõtmiseks pinnases
Järgnevalt esitatakse juhend pinnaseõhu radoonisisalduse määramiseks, mis põhineb
Rootsis kasutataval ja Eesti Geoloogiakeskuse poolt ka meil radooniriski kaardistamisel
juurutatud praktikal. Juhend sisaldab vaid üldisi soovitusi, täpsem meie oludesse sobiv
pinnaseõhu radoonisisalduse mõõtmismetoodika on praegu välja töötamisel Eesti
Geoloogiakeskuses ja valmib KIK-i projektina 2012 aasta III kvartalis.
Pinnaseõhu radoonisisaldusest ja pinnaste radooniohtlikkusest annab parima
informatsiooni 2 mõõtmisviisi sisaldav mõõtmine kasutades üheaegselt:
gamma-spektromeetriga mõõdetud uraanisisaldust
portatiivse emanomeetriga otsemõõdetud pinnaseõhu radoonisisaldust 0,6-1 m
sügavusel pinnases (kõik otsemõõtmise tulemused arvutatakse standardsele 1 m
sügavusele - normväärtused kehtivad ainult 1 m sügavuse kohta).
Pinnase (maa-ala) radooniriski tase selgitatakse 2 mõõtmisviisi kasutamisel. Selle
põhjuseks on asjaolu, et kuigi peamine radooniallikas on majade alune pinnas, esineb
Eestis, alasid, kus pinnaseõhu radoon pärineb sügavamal lasuvatest aluspõhja kivimitest.
Pinnase radoonisisaldus määratakse järgmiste mõõtmiste põhjal:
1. Otsemõõtmine pinnaseõhu radoonisisalduse määramiseks 0,6–1 m sügavusel.
Selleks võib kasutada erinevat tüüpi radoonimonitore, mis on varustatud
spetsiaalse pumba ja terastoruga pinnasest õhu imemiseks emanomeetrisse e
radoonimonitori, kus saadakse mõõtmistulemus, kBq/m³.
2. Samasse mõõtmiskohta, kus tehti pinnaseõhu radoonisisalduse mõõtmine
radoonimonitoriga, rajatakse 60–100 cm sügavune kaevand. Kaevandi põhja
asetatud gammaspektromeetriga (mis on kalibreeritud raadium-226 järgi) või
mõne muu mõõteriistaga mõõdetakse eU (raadiumiga tasakaalus oleva uraani)
sisaldus (ppm või Bq/kg). Pinnases mõõdetud eU sisalduse järgi arvutatakse
pinnaseõhus kujunev maksimaalne raadiumiga tasakaalus oleva radooni sisaldus
(raadiumist tekkiva ja pinnaseõhku eralduva ning pinnaseõhus laguneva radooni
vahelise tasakaalu korral) järgneva valemi abil [25]:
Cmax = A × e ×β × (1 – p)p-1,
kus

Cmax - maksimaalne pinnaseõhus kujunev radoonisisaldus, kBq/m³;
A - mõõdetud eU sisaldus, Bq/kg (eU sisaldus tuleb esitada tasapinna
tingimustel st, kui mõõtmine toimub värskel tasasel horisontaalpinnal
kasutatakse koefitsienti 1, kitsa 0,6- 1,0 m sügavuse kaevandi korral
korrutatakse mõõdetud tulemus koefitsiendiga 0,65);
e - radooni emanatsiooni kordaja (näitab missugune osa eU kujunevast
radoonist jõuab pinnaseõhku);
β
- kompaktne mahukaal (erikaal), kg/m3 ;
p
- poorsus.

Arvestades pinnase litoloogilist muutlikkust ja Eesti geoloogilist läbilõiget, on
kujunenud seisukoht, et pinnase radooniriski tase hinnatakse 2 eelnevast mõõtmisest
suurema mõõtmistulemuse järgi [8].

26

Kokkuvõte
Enam kui 20 aasta vältel tehtud radooniuuringud näitavad, et radoonisisaldused Eestimaa
hoonetes võivad olla suhteliselt kõrged põhjustades sellega meie elanikkonnale olulist
terviseriski. Tänaseks on majade siseõhu radoonikontsentratsiooni tase õiguslikult
reguleeritud üksnes koolieelses lasteasutuses. Teiste hoonete elu-; töö- ja puhkeruumide
radoonisisalduse väärtus on sätestatud standardiga, mis on soovituslik. Radoonisisalduse
määramise metoodika ei ole õiguslikult reguleeritud, soovituslik meetod on kirjeldatud
standardis.
Keskkonnaministeeriumi tellimusel valminud radoonialaste õigusaktide analüüsist
selgub, et hetkel on oluline kehtestada normväärtused hoonete ja pinnase jaoks ning
kokku leppida mõõtmise metoodikas, edaspidiseid täiendusi peetakse otstarbekaks teha
Euroopa Liidu uue, põhilisi kiirgusohutusnorme käsitleva direktiivi jõustumise järel, sest
direktiiv kavandab radoonivaldkonnas mitmeid olulisi muudatusi [2].
Selleks, et mistahes mõõtmistulemused oleks võrreldavad kehtestatud normväärtusega ja
omavahel, tuleb nad läbi viia ühesuguse metoodikaga. Radoonimõõtmistele tuleks selline
metoodika riiklikult kehtestada. See annaks nii mõõtmiste tegijatele kui ka tellijatele
teada, millised mõõtmistulemused on nõuetele vastavad ja jälgitavad. Samas loob ühtne
riiklikult kinnitatud mõõtmismetoodika toe nii edasiste radoonialaste õigusaktide
kehtestamiseks kui ka vastava radoonialase tegevuskava väljatöötamiseks.
Käesolevast analüüsist järeldub:
1. Radoonimõõtmiste usaldusväärsuse ja jälgitavuse tagamiseks, tuleb mõõtmised
läbi viia riiklikult kooskõlastatud meetodil.
2. Aasta keskmise radoonitaseme määramiseks hoones peab mõõtmisperiood olema
vähemalt 2 kuud (soovitavalt 3 kuud) kütteperioodil (oktoober-aprill).
3. Lühiajaliste mõõtmiste põhjal saab hinnata radoonitaset mõõdetud ruumides,
kuid neid ei saa interpreteerida hoone aasta keskmise radoonisisaldusena riikliku
regulatsiooni kontekstis. Lühiajalised mõõtmised tuleb teha kütteperioodil.
4. Pinnase (maa-ala) radooniriski tase selgitatakse 2 mõõtmisviisi kasutamisel,
mõõtes üheaegselt:
gamma-spektromeetriga raadiumisisaldust
portatiivse emanomeetriga pinnaseõhu radoonisisaldust 1 m sügavusel.
Töös esitatud mõõtmisjuhendid on aluseks radoonimõõtmiste tegijate ja tellijate;
valitsusasutuste ja eraettevõtjate vahelise kokkuleppe saavutamiseks riikliku
radoonimõõtmismetoodika koostamisel.
Radoonisisalduse mõõtmismetoodikas kokkuleppe saavutamine asjaomaste huvigruppide
vahel on radooni valdkonnas ette nähtud Kiirgusohutuse riiklikule arengukavale aastaiks
2008-2017 koostatavas rakendusplaanis perioodiks 2012-2015 [2].
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