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SISSEJUHATUS

Radioaktiivsuse kui nähtuse avastas 1896. aastal  Prantsusmaa füüsik Henri Becquerel,  kes

otsides röntgenkiirguse tekitamise võimalusi, avastas juhuslikult, et uraanimaak on võimeline

iseeneslikult kiirgama. Teadlaste jaoks oli tegemist  väga šokeeriva avastusega, sest see oli

aeg, kus arvati teadust kohe-kohe valmis saavat (Visk, 2007). H. Becquereli poolt avastatud

ainete võimet iseeneslikult  kiirguda,  nimetatakse  radioaktiivsuseks (radii — lad k kiired).

Suure  panuse  radioaktiivsuse  uurimisse  andsid  veel  Pierre  ja  Marie  Curie,  kes  avastasid

hulgaliselt radioaktiivseid keemilisi elemente. (Radioaktiivsus, 2016)

Radioaktiivsus on hirmutanud ja kütkestanud alates ajast, kui Marie Curie avastas 1898. aastal

raadiumi.  „Elus  ei  ole  midagi  vaja  karta,  asju  tuleb  lihtsalt  mõista.  Nüüd on  aeg  mõista

rohkem, et oleks vähem, mida karta.“ — nii on öelnud füüsik Marie Curie. Teadlased teavad,

kuidas  see  energiarikas  kiirgus  tekib,  aga  selle  ohtlikkust  täpselt  mõõta  ei  oska.

(Välkkursuse..., 2015)

Suurima  osa  looduslikust  radioaktiivsest  kiirgusest  maapinna  lähedal  moodustab  radoon.

Radooni  mõju  inimesele  on  veel  üsna  vähe  uuritud.  Eestis  on  üsna  suurel  alal  pinnase

radoonitase Euroopa normide järgi kõrge. Selle peamised põhjused on diktüoneemakilda ja

fosforiidi levik Põhja-Eestis.  Lõuna-Eestis on radooni allikaks aga moreen, mis paiguti  on

maapinnas ainult paari meetri sügavusel. Saaremaal on olukord parem kui Eestis keskmiselt,

kuid  ka  siin  leidub  siiski  radooniriskiga  piirkondi,  näiteks  Kuressaarest  põhja  poole  jääv

Saaremaa keskkõrgustik. Eestis on siseõhu radooni uuringuid tehtud juba 1980. aastate lõpust.

Saaremaal  viidi  aastal  2008  kiirguskeskuse  poolt  mitmetes  paikades  läbi  radioaktiivsuse

uuring (Tänavsuu,  Lust,  2008).  Igale  poole siiski  tol  aastal  ei  jõutud,  seega  on käesoleva

uurimistöö ülesandeks samuti läbi viia uuring ja pöörata tähelepanu ka neile kohtadele, mis

teadlastel uurimata jäid. 

Käesoleva  uurimisöö  eesmärkideks  on  välja  selgitada  radoonisisaldus  Saare  maakonna

elamute siseõhus ja  hinnata, kas see vastab normidele. Radoonisisaldust  õhus mõõdetakse

käesolevas uurimistöös elamute keldrites ja selle kohal olevates ruumides. Uuringuid on läbi

viidud Saare maakonna erinevates paikades. 

3



Teiseks eesmärgiks oli  teha kindlaks,  kas radioaktiivse radooni hulka on võimalik piisava

täpsusega  mõõta  lihtsa  Vernier’  digitaalse  radiatsioonimõõtjaga  (Digital...,  2014),  mis

paljudes Eesti koolides olemas on. Hüpoteesina oletati,  et kõnealune mõõteriist võimaldab

radooni olemasolu avastada ning erinevate paikade radioaktiivsustaset hinnata.

Töös  püstitati  hüpotees,  et  radoonisisaldus  Saare  maakonna  elamute  siseõhus  vastab

normidele ning hooned on elamiskõlblikud. 

Uurimistöö esimeses osas antakse ülevaade radioaktiivsusest ja selle liikidest ning pööratakse

tähelepanu radooni olemusele ning sellest põhjustatud terviseriskidele. Veel antakse juhiseid,

millele tähelepanu pöörata nii olemasolevates majades kui ka uusi hooneid rajades. Samuti

tuuakse välja  vastavad  piirnormid,  mis on kehtestatud elumajadele.  Teine peatükk kuulub

metoodikale, selles selgitatakse, millal, milliste vahenditega ja kuidas vajalikke mõõtmisi läbi

viidi. Uurimistöö kolmandas peatükis tuuakse välja praktilise töö käigus saadud mõõtmiste

tulemused, esitatakse nende analüüs ja tehakse järeldused. 

Uurimistöö vormistamisel on lähtutud Saaremaa Ühisgümnaasiumi uurimistööde juhendist.

(Schapel, 2011).

Töö  autorid  avaldavad  tänu  oma  juhendajatele  ja  sõpradele,  tuttavatele,  õpetajatele  ning

kõikidele teistele, kelle juures oli võimalik mõõtmisi läbi viia. 
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1. RADOON KUI NÄHTAMATU OHUALLIKAS EESTIMAA PINNASES

1.2. Radoon ja radioaktiivsus

Eestimaa mitmetes piirkondades on kohti, kus pinnases on ohtlikult palju radooni. Radoon

(Rn)  on  värvita  ja  lõhnata  kõrgradioaktiivne  õhust  raskem  väärisgaas,  ta  on  ainuke

looduslikus olekus leiduv raskelement, mis levib õhu koostises või gaasina vees ja tahkestub

alles  temperatuuril  -71 ºC (Petersell,  Mõttus,  Täht,  2005),  keemilistes  reaktsioonides  ta  ei

osale, küll aga ta suudab hästi lahustuda lisaks veele ka veres ja koevedelikes (Radoon meie...,

2016). 

Kõik kolm radooni isotoopi (radoon, aktinoon, toroon) on pärit maakoorest ja tekivad uraani

ja tooriumi radioaktiivsest lagunemisest. Kõikidele radioaktiivsetele elementidele on omane

ebastabiilsus:  need  lagunevad  iseenesest,  tekitades  uusi  radioaktiivseid  või  mitte-

radioaktiivseid elemente ning eraldades seejuures ioniseerivat kiirgust.  Radooni kõik kolm

isotoopi pärinevad eri lagunemisridadest. (Radoon, 2016)

Radioaktiivsel lagunemisel emiteeritakse kolme liiki kiirgust. Alfakiirgus on kahest prootonist

ja  kahest  neutronist  koosnevate  alfaosakeste  (heeliumi  tuumade)  voog.  Alfaosakeste

omadused on järgmised: nad omavad suurt energiat, on rasked ning neelduvad aines kiiresti ja

on  seetõttu  väikese  materjalist  läbitungimise  võimega  (näiteks  on  paberileht  alfaosakeste

jaoks läbimatu). Beetakiirgus on suure energiaga elektronide voog, mis eraldub ebastabiilsest

tuumast.  Beetakiirgus  on  võrreldes  alfakiirgusega  palju  suurema  läbimisvõimega.

Beetakiirguse  jaoks  on  läbimatu  näiteks  mitme  millimeetri  paksune  alumiiniumi-  või

plastmassikiht. Gammakiirgus on gammakvantide (väga kõrge energiaga footonite) voog, mis

eraldub samuti ebastabiilsest tuumast. (Pahapill, 1999)

Gammakiirgus  on  väga  suure  läbimisvõimega.  Läbimisvõimet  iseloomustatakse  materjali

poolestuspaksusega, milleks nimetatakse antud materjalist valmistatud ühtlase plaadi paksust,

mis peab kinni  poole kiirgusest.  Gammakiirguse  jaoks on poolestuspaksus betoonil  6 cm,

terasel 2,2 cm ja pliil 1,3 cm (Half-Value, 2014). Kiirguse sajakordseks nõrgestamiseks on

vaja ligi poolemeetrist betoonmüüri või kümnesentimeetrist pliiplaati.
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Radoon  ja  selle  tütarisotoobid  on  alfa-aktiivsed,  st  emiteerivad  peamiselt  alfakiirgust

(Korduma..., 2016) . Et alfakiirgus on äärmiselt väikese läbimisvõimega (suudab läbida vaid

alla  2  cm  õhku),  saab  väita,  et  kui  me  avastame  õhus  alfakiirgust,  ei  saa  see  pärineda

kaugetest allikatest, vaid peab olema tekkinud radooni lagunemise tagajärjel avastamiskohal.

Radooni mõõdetakse bekrellides õhu kuupmeetri kohta (Bq/m³). Bekrell on Becquereli auks

nimetatud  radioaktiivse  aine  aktiivsuse  ühik,  mis  vastab  ühele  spontaansele  tuumasiirdele

sekundis. Seega üks bekrell on üks radioaktiivne lagunemine sekundis ehk 1 Bq = 1/s (Visk,

2007).  Aktiivsuskontsentratsioonil  1 Bq/m³ laguneb  ühe  sekundi  jooksul  õhu  igas

kuupmeetris üks radooniaatom, tekitades ühe alfaosakese ja mida rohkem lagunemisi sekundi

jooksul toimub, seda rohkem radooni on. (Korduma..., 2016) 

Gaasilise oleku tõttu võib radoon levida õhus difusiooniga 5 meetrit, enne kui 90% osakestest

jõuab laguneda. Transpordituna õhu või veega erinevates pinnasekihtides ja kivimites, milles

on  pikilõhesid,  võivad  need  kanduda  tekkimiskohast  kuni  sadade  kilomeetrite  kaugusele.

(Pahapill, 1999)

Radooni peamine allikas on pinnas, inimese elukeskkonnas võib sellele aga lisanduda veel

ehitusmaterjalidest  ja  sügavamate  veekihtide  majandus-  ja  joogiveest  eralduv  radoon

(Petersell, Mõttus, Täht, 2005), radooniohtlikud alad Lääne-Virumaal ja Tartumaal on ilmselt

põhjustatud jääajal Skandinaaviast kandunud materjalist (Radoon, 2016).

Kui palju radooni eraldub, oleneb kivimi või ehitusmaterjali poorsusest ja lõhelisusest. Mida

poorsem  ja  lõhelisem,  seda  rohkem  radooni  eraldub.  Ülejäänud  radoon  jääb  pinnase

tahketesse osakestesse või kivimisse. Edasisel lagunemisel tekib sellest stabiilne plii-isotoop.

Vees tekib radoon nii otse vees lahustunud kui ka veekihti moodustavates kivimites leiduva

raadiumi  radioaktiivsel  lagunemisel.  Looduslik  taustkiirgus  koosneb  kosmilisest  kiirgusest

ning väliskeskkonna ja organismi enda radioaktiivkiirgusest. (Petersell, Mõttus, Täht, 2005) 

 

Inimeste saadavast looduslikust kiirgusdoosist annab 18,5% kosmiline kiirgus, 23% pinnase

(ehitusmaterjalide)  gammakiirgus,  11,5%  inimese  kehas  olevad  radionukleotiidid  (välja

arvatud  Rn)  ning  46% radoon  koos  tütarelementidega  (seda  peamiselt  elamute  siseõhus).

Looduskiirgusele lisandub veel  meditsiiniteeninduse, toitumise ja tuumaenergia tootmisega
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kaasnev kiirgus. Jooniselt 1 on näha, et kõige suurema osakaalu elanikkonna kiirgusdoosist

moodustab radoon. (Petersell, Mõttus, Täht, 2005)

1%

39%

18%

15%

8%

9%

10% Maapinna ja ehitusmaterjalide gammakiirgus

radoon

kosmiline kiirgus

inimese kehas olevad radionukleiidid

vesi ja toiduained

meditsiiniline kiirgus

muud (peamiselt aatomielektrijaamadest)

Joonis 1. Eri kiirgusallikate osakaal elanikkonna kiirgusdoosis. (Petersell, Mõttus, Täht, 2005)

Eesti  tingimustes  on  kosmilisest  kiirgusest  ja  pinnase  gammakiirgusest  põhjustatud

summaarse kiirgusdoosi osa üsna püsiv ja joonisel toodust mõnevõrra väiksem, radooni osa

aga  kindlasti  suurem.  Eestis  on radoon peamine  looduslik  kiirgusallikas,  kontsentreerudes

tavaliselt elamute siseõhus. Majandus– ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas asuva

radioaktiivsete jäätmete käitlemise ja ladustamisega tegeleva äriühingu A.L.A.R.A. andmete

järgi jaguneb Eesti inimeste poolt saadav kiirgusdoos eri allikate vahel järgmiselt. Päikeselt ja

avakosmosest kosmilisest kiirgusest 10%, maakoorest sisalduvatest radioaktiivsetest ainetest

10%,  gaasilisest  radoonist  65%,  organismi  koostisse  kuuluvatest  radioaktiivsetest

elementidest 13% ja tehislikest kiirgusallikatest 2%. (Kiirgus, 2008) 

Radooni gaasiline olek annab talle erilise liikuvuse võrreldes teiste uraanirea elementidega.

Radoon võib õhuga koos liikudes levida 20 – 40 m kaugusele, kommunikatsioonitorustikes

isegi kaugemale. Maapinnast õhku pääsenud radoon haihtub atmosfääris. Normaalne sisaldus

välisõhus on 10 – 20 Bq/ m³. (Radoon, 2016)

Radioaktiivse kiirguse tagajärjel  organismis neeldunud kahjuliku ioniseeriva energia hulka

iseloomustatakse kiirgusdoosiga. Kiirgusdoosi mõõtühik grei (tähis Gy) näitab, kui suur hulk

ioniseerivat energiat on neeldunud ühes kilogrammis aines: 1 Gy = 1 J/kg. Kuna erinevat liiki

kiirguste mõju elusorganismidele on erinev ning erinevad eluskoed on kiirguse suhtes erineva

tundlikkusega,  kasutatakse  kiirguse  mõju  iseloomustamiseks kiirgusdoosi  asemel  enamasti

selle bioloogilist  ekvivalentdoosi  ehk biodoosi. Biodoosi ühik siivert  (tähis Sv) on saanud
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nimetuse Rootsi füüsiku R. Sieverti  järgi. Biodoosi leidmisel arvestatakse eri kiirgusliikide

bioloogilist mõju ja kudede tundlikkust. Biodoosi mõõdetakse mõnikord ka varem kasutatud

mõõtühikuga röntgen (tähis R). 1 R = 0,0093 Sv. Elukeskkonnas ei tohiks inimestele mõjuv

kiirgusdoos  ületada  4 – 6 mSv/a,  vastasel  juhul  peaks  rakendama  teatud  meetmeid

vähendamaks looduskiirguse taset. (Petersell, Mõttus, Täht, 2005), (Visk, 2007) 

Loodusliku kiirgusfooni  keskmine doosikiirus on umbes 0,3 μSv/h (mikrosiivertit  ehk 10-6

siivertit tunnis). Doosikiirus lennukis 10 km kõrgusel on umbes 5 μSv/h. Näiteks 8-tunnine

õhulend põhjustab 40 mikrosiivertise kiirgusdoosi. (Lühidalt... , 2003)

Eesti elanike keskmine aastane kiirgusdoos on umbes 2,5 mSv (Kiirgus, 2008). Elukeskkonna

siseõhus  lisab  iga  48 Bq/m³  radooni  0,8 – 1 mSv  kiirgusdoosi  aastas.  Seda  arvestades  on

radoon ka elumajade siseõhus olulisim kiirgusallikas, tema kontsentratsioon ei tohiks ületada

150 – 200 Bq/m³. Suure riskiga aladel tuleb seega võtta ehitusel tarvitusele vajalikud abinõud.

(Petersell, Mõttus, Täht, 2005)

1.2. Radoon ja terviseriskid

Radoon on loodusliku ioniseeriva kiirguse allikatest inimese tervisele kõige ohtlikum, sest ta

on  mürgine  ja  põhjustab  rakumutatsioone.  Kiirgus  võib  ioniseerida  DNA-molekuli  ja

põhjustada selles otseseid keemilisi muudatusi. Mõju võib olla ka kaudne: kiirgus ioniseerib

rakkudes  oleva  vee,  milles  tekivad  vabad  radikaalid  —  need  on  keemiliselt  üliaktiivsed

ühendid, mis kahustavad rakke. Kõige tundlikumad on radioaktiivse kiirguse suhtes luuüdi- ja

vererakud, sugurakud ning karvanääpsude rakud. Kiirituse suhtes on tundlikumad noored ja

intensiivselt  paljunevad  ja  talitlevad  koed,  seetõttu  on  lapsed  kiirguse  suhtes  hoopis

tundlikumad  kui  täiskasvanud.  Kui  kahjustatud  DNA-ga  rakk  jääb  ellu,  siis  võib

pärilikkusaines tekkinud defekt raku jagunemisel edasi kanduda. Selle tulemusena võivadki

tekkida vähkkasvajad või muud mutatsioonid. (Sepp, 2016)

Organismi sattudes radooni radioaktiivne lagunemine jätkub. Radooni poolestusaeg on küll

ainult  3,82  ööpäeva,  kuid  ta  laguneb  järjestikku  seitsmeks  kõrgradioaktiivseks  tütar-

elemendiks,  mille  poolestusaeg  on  sekundi  murdosast  kuni  21,3  aastani.  Radoon  koos

tütarelementidega on intensiivne alfa-, beeta-  ja gammakiirguse allikas. Inimese organismi

satub radoon peamiselt hingamisel, kuid tema kõrgradioaktiivsed tütarelemendid ka toidu ja
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veega.  Radooni tütarelemendid kinnituvad mitmesugustele pindadele ning õhus leiduvatele

tolmu- ja muudele osakestele, mistõttu tolmuses ja suitsuses ruumis on nende hulk suurem.

Organismis  tekkivad  eri  energiatasemega  kiirguse  liigid  kahjustavad  inimese  tervist.

(Petersell, Mõttus, Täht, 2005)

Radoon on suitsetamise kõrval üks olulisemaid kopsuvähi tekitajaid, eriti ohtlik on radooni ja

suitsu koosmõju.  Teadlaste  andmetel on kopsuvähihaigestumusest 10-30% tingitud suurest

radoonisisaldusest  eluruumide  siseõhus,  s.o  üle  150 – 200 Bq/m³.  Suitsetamise  koostoimel

võib vähi soodumus veelgi suureneda. (Petersell, Mõttus, Täht, 2005) (vt joonis 2)
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Joonis 2. Kopsuvähihaigestumuse seos radoonikiirituse ja suitsetamisega. 
(Petersell, Mõttus, Täht, 2005)

Mõned  andmed  näitavad,  et  radooni  negatiivne  mõju  inimese  tervisele  on  märgatav  juba

100 Bq/m³ puhul,  suitsetajatel  aga  juba alates  50 Bq/m³. Eestis  sureb kopsuvähki  ligi  800

inimest aastas. Arvatakse, et vähemalt 80 – 200 juhul on tinginud selle haiguse peamiselt suur

või väga suur radoonisisaldus eluruumide siseõhus. (Petersell, Mõttus, Täht, 2005)

Radoonitõrje keskuse kodulehel on andmeid, et ühes aastas haigestub umbes 100 – 150 Eesti

elanikku  kopsuvähki  tulenevalt  radoonist  nende  elamutes  ja  USA-s  haigestub  radooni

põhjustatud kopsuvähki aastas 22 000 – 25 000 inimest (Radoon, 2016). Soomes läbiviidud

uuringute põhjal põhjustab radoon kopsuvähi juhtudest ca 10% aastas (Radoon, 2016), Eesti

kodudes  põhjustab  radoon  eeldatavasti  12%  uutest  kopsuvähijuhtudest  aastas,  Rootsi

Karolinska Instituudi uuringud aga näitasid, et nende riigis põhjustab siseõhu radoon aastas

keskmiselt 18% kõigist kopsuvähijuhtudest (Sihvart, 2010).
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Suitsetajatel on tõenäosus radoonist põhjustatud kopsuvähki haigestuda üle 25 korra rohkem

kui  mittesuitsetajatel.  Ruumis  suitsetamisel  tekib  õhus  palju  osakesi,  mis  on  efektiivseks

radooni  tütarisotoopide  kandjateks.  Tänaseks  pole  tõestatud,  et  radoon  põhjustaks  lisaks

kopsuvähile ka muid tervisekahjustusi. (Radooni seos..., 2016)

Tegelikult  on  kõik,  mida  inimene  sööb  ja  joob,  vähesel  määral  radioaktiivne.  Need

radioaktiivsete ainete kogused on aga nii  tühised, et nad inimese tervisele  mingit  mõju ei

avalda.  Ka  inimene  ise  on  veidi  radioaktiivne,  inimene  on  kohanenud  elama  väikeste

kiirgusdoosidega  keskkonnas.  Suuri  probleeme  tekitab  veel  asjaolu,  et  inimene,  kes  on

kiiritada  saanud,  ei  pruugi  ise  midagi  aru  saada,  kuid  aastate  pärast  võivad  tema  lastele

pärilikult edasi kanduda mitmed haigused ja võivad tekkida väärastumised. (Radiatsioonioht,

2016)

Radioaktiivne kiirgus tekitab kiiritustõbe, mille tunnused meenutavad algavat grippi. Tekib

peavalu, liigesevalu, paha enesetunne, kaasneda võib ka oksendamine ja peavalu. Suure doosi

puhul on näha ka nn kiirituspäevitust — nahk saab päevitunud jume, võib esineda ka lausa

põletusi.  Hilisemateks  tagajärgedeks  on  erinevad  kasvajad,  väärarengud  lastel  ja  kogu

organismi enneaegne vananemine. (Looduslik..., 2016) 

Välisõhus  varieerub  radoonisisaldus  vahemikus  3 – 20 Bq/m³.  Maailmas  on  elumajade

siseõhus  keskmine  radoonisisaldus  25 Bq/m³.  Eestis  tehtud  uuringud  näitavad,  et  meie

ühekorruseliste  elumajade  siseõhus  on  see  näitaja  92 Bq/m³,  kuid  võib  ulatuda  ka  kuni

12 000 Bq/m³. Soomes on sama näitaja 84 Bq/m³ ja Rootsis 78 Bq/m³. Kahjuks oleme selle

näitaja poolest esireas nii Euroopas kui ka kogu maailmas. (Petersell, Mõttus, Täht, 2005)

Selleks, et radooni kahjulikku toimet inimeste tervisele vähendada, on eluruumide siseõhus

kehtestatud  radoonisisalduse  lubatud  piirsisaldused.  USA-s  on  see  näitaja  150 Bq/m³ ja

enamikus Euroopa maades, sealhulgas Eestis 200 Bq/m³. (Petersell, Mõttus, Täht, 2005)

Viimane nõue on esitatud Vabariigi Valitsuse poolt väljaantavas Riigiteatajas, kus on kirjas

konkreetsed nõuded ruumide sisekliimale: ”Ruumide siseõhu aasta keskmine radoonisisaldus
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peab  olema  väiksem  kui  200 Bq/m³  ja  gammakiirguse  doosikiirgus  alla  0,5 mikrosiiverti

tunnis (Tervisekaitsenõuded..., 2011). 

Radoon  satub  majade  siseõhku  peamiselt  majaalusest  ja  vahetu  ümbruse  pinnasest  halva

ehituskvaliteedi tõttu. Radoonisisaldus maja siseõhus kujuneb seda suuremaks, mida suurem

on see pinnaseõhus.  Radoon on pinnases otseses sõltuvuses  uraanisisaldusest,  sest  radoon

tekib  uraani  radioaktiivsel  lagunemisel.  Maakoores  on  keskmine  uraanisisaldus  erinevate

allikate andmetel 2 – 2,5 mg/kg. Eesti pinnases on see näitaja 2,1 mg/kg. Kui uraanisisaldus

pinnases  ületab  3,5 – 5 mg/kg,  siis  kujuneb  pinnaseõhus  radoonisisaldus  suuremaks  kui

50 000 Bq/m³. Sel juhul ületab tõenäoliselt ka maja siseõhus radooni tase 150 – 200 Bq/m³.

(Petersell, Mõttus, Täht, 2005)

Radoon  võib  tungida  põranda  alt  esimese  korruse  ruumidesse  ka  läbi  seinas  paiknevate

pistikupesade  (Sihvert,  2010),  samuti  vabaneb  radoon  külmast  veest  selle  keetmisel  ja

segunemisel kuuma veega (köök ja vannituba erinevad kiirgustasemelt elutoast kuni 40 korda)

(Looduslik..., 2016). 

Ajakirjanduses  on välja toodud mitmeid andmeid Eestis  mõõdetud radioaktiivsuse näitude

kohta.  Näiteks  Tallinna  Tehnikaülikooli  ehitusteaduskonna  poolt  läbiviidud  uuringute

tulemusena on selgunud, et kõige kõrgem radoonitase on mõõdetud Kundas (12 000 Bq/m³)

(Sihvert, 2010). 

Teisalt  on  allikaid,  kus  väidetakse,  et  normaalse  radooniriski  piirkonnad  on  Jõgevamaa,

Põlvamaa,  Tartumaa,  Valgamaa  ja  Võrumaa.  Radooniohutud  piirkonnad  on  Hiiumaa,

Saaremaa, Läänemaa, Järvamaa ja Pärnumaa. 2007. aastal anti meedias teada, et eriti kõrge

radoonitase oli Viimsis Laiakülas. (Lohk, 2007)

A.  Uustalu  (2009)  on  oma artiklis  toonud  välja  Kundas  ehitajate  tänaval  asuvate  majade

elanike  mured  seoses  ohtlikult  suure  radoonitaseme  ja  haigestumisega  kasvajatesse.  Ühe

elaniku sõnul selgus, et 1990. aastate algul mõõdeti tema korteris uraanitase 100 piirnormi.

Maja elanikud on solvunud, et kuigi nende korteris tehti radoonimõõtmised juba 15 aastat

tagasi,  pole  piirkonna  elanikke  ohust  informeeritud.  Kahjuks  on  selgunud,  et  elumajas

radooniga võitlemine on eelkõige enda asi. Kuna aga selleks sageli  raha napib, siis kellel
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jaksu,  see  põgeneb.  Keskkonnaameti  andmetel  on  radooni  piirväärtuseks  uute  ehitiste

siseruumides kehtestatud kuni 200 Bq/m3.

Üllatav on see, et radooni peeti varasematel aastatel isegi tervisele kasulikuks ja umbes sajand

tagasi  pakuti  paljudes  sanatooriumides  radoonivanne  tugi-  ja  liikumiselundite  ning

piirdenärvisüsteemi  haiguste  ravimiseks.  Kirjanduse  andmetel  on  tänapäevalgi  selliseid

terviseasutusi olemas. (Radooni seos..., 2016)

Seega  on  leitud,  et  radioaktiivsust  on  võimalik  meditsiinis  ära  kasutada.  Näiteks

positronemissioontomograafia  (PET)  puhul  kasutatakse  radioaktiivset  markeainet

vähkkasvajate lokaliseerimiseks ning kiirgus lagundab ka vähirakke.  Brahhüteraapia käigus

viiakse radioaktiivset ainet sisaldav kapsel kasvajasse või selle kõrvale. Meetodit kasutatakse

eriti emakakaela-, eesnäärme-, rinna- ja nahavähi puhul, sest selle meetodiga tapetakse vähem

terveid rakke. (Kiiritustõbi, 2015) 

Seoses  energiakriisiga  1970-ndatel  aastatel  hakati  energia  säästmiseks  mõõduka ja  külma

kliimaga riikides kasutusele võtma meetmeid õhuvahetuse vähendamiseks eluhoonetes. See

omakorda tõi  kaasa  järsu siseõhu radoonitaseme tõusu.  Seega siseruumide isoleerimine ja

soojustamine põhjustas lisaks sooja hoidmisele ka radoonitaseme tõusu. 

Ventilatsiooni suurendamisega võib eelkõige keldrites ja esimesel korrusel vähendada radooni

kontsentratsiooni. Aga liiga tugev tõmme võib intensiivistada radooni imbumist hoone alt ja

põhjustada  ruumides  soovitule  vastupidise  efekti.  Suurimaid  probleeme  põhjustab

radioaktiivsus Rootsis ja teistes Põhjamaades, ka Saksamaal ja USA-s. Eesti Kiirguskeskuse

ja  Rootsi  Kiirguskaitse  Instituudi  uuringud  on  näidanud,  et  Eesti  elumajade  siseõhu

radoonisisaldus  varieerub  valdavalt  20 – 1000 Bq/m³,  Põhja-Eesti  klindivööndis  ulatub

üksikjuhtumitel  üle  9000 Bq/m³.  Majade siseõhu keskmiseks radoonisisalduseks on nende

uuringute põhjal 103 Bq/m³. Maailma keskmiseks välisõhu radoonitasemeks on hinnatud 10

Bq/m³.  Eestis  on  mõõtmistulemused  jäänud  vahemikku  3 – 5 Bq/m³.  Radoon  tungib

hoonetesse seetõttu, et rõhk hoonetes on madalam kui väljas. (Korduma..., 2016).

Üldiselt  varieerub  pinnase  uraanisisaldus  Eestis  0,9 – 5,1 mg/kg  piirides  ja  ulatub  klindi-

vööndis 50 – 100 mg/kg. Pinnase uraanisisalduse kujunemisel  on olnud määrav uraani tase

aluspõhjakivimites. (Petersell, Mõttus, Täht, 2005)
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Uuringuid peab kindlasti jätkama, sest siis oleks võimalik vähendada inimeste kiirgusohtu ja

haigestumist vähkkasvajatesse. 

1.3. Radoon ja ehitustegevus

Võttes  arvesse  teadlaste  soovitusi,  siis  radooni  olemasolu arvestades  igale  poole ei  tohiks

ehitada. Selliseid kohti, kus radooni tase on lubatust kolm kuni viis korda suurem, on Eestis

3,7% ja kus  on viis  korda suurem on 3,4%. Vaatluspunktides radoonisisaldust  uurides on

leitud, et tervelt neljandikus vaatluspunktides ületas pinnaseõhu radoonisisaldus lubatu kuni

kolm  korda,  arvestades  seda,  et  Eestis  piiranguteta  ehitustegevuseks  lubatud  norm  on

50 000 Bq/m³.  Suure  radooniohuga  alade  pindala  võib  hõlmata  hektareid  või  kümneid

ruutkilomeetreid.  Kõige  suurema  radoonisisaldusega  alad  paiknevad  Põhja-Eesti

klindivööndis. (Petersell, Mõttus, Täht, 2005)

Suure  või  väga  suure  radoonisisaldusega  klindiastangute  vaheliste  tasandike  laius

ulatub 150 – 200 meetrini.  Klindialuste  tasandike  laius  võib  ületada  3 – 4 kilomeetrit.  Ka

klindipealsetel tasandikel on levinud suure radoonisisaldusega moreen ja liustikuvee setted

mitme kilomeetri ulatuses astangust lõuna pool. (Petersell, Mõttus, Täht, 2005)

Põhja-Eesti klindivöönd on üsna tiheda asustusega, seal asuvad suured linnad nagu Tallinn,

Narva,  Sillamäe  ja  ka  väiksemad  linnad,  alevikud  ja  külad.  Selles  vööndis  ületab

radoonisisaldus  pinnaseõhus  meetri  sügavusel  maapinnast  soovitusliku  piirväärtuse  kuni

8 korda,  üksikjuhtudel  kuni  42 korda.  Põhja-Eesti  klindivööndit  peetakse  Eesti  maastiku

pärliks ja seetõttu on palju inimesi, kes soovivad sinna rajada endale püsivaid eluasemeid.

Kuna  aga  need  alad  kujutavad  endast  suurt  looduslikku  ohuallikat,  siis  on  vaja  enne

ehitustegevuse  algust  kindlasti  uurida,  kui  suur  on eluasemeks valitud paigas radoonitase.

Suure  radoonisisaldusega  alasid  leidub  samuti  Ida-  ja  Lõuna-Eestis.  Mitmetes  sealsetes

paikades  (Luunja,  Põlva,  Tsooru,  Taagepera  ja  Viljandi  ümbrus)  ületab  radoonisisaldus

pinnaseõhus arvutuste kohaselt lubatud piiri kuni kaks korda,  kuid otseste mõõtetulemuste

järgi kuni neli korda. (Petersell, Mõttus, Täht, 2005)

Tallinna läbib poolringi  kujuliselt  Põhja-Eesti  klindivöönd. Kogu klindi  ulatuses avanevad

pinnakatte  all  või  paljanduvad  astangutel  kõrge  uraanisisaldusega  diktüoneemakilt  ja
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kõrgendatud  uraanisisaldusega  oobulusliivakivi,  mis  ongi  peamised  radooni  allikad.

(Tallinna..., 2016)

Lääne-Eestis  ja  Lääne-Eesti  saartel  jääb  radooni  tase  valdavalt  normi  piiresse.  Saartel

läbiviidud  mõõtmised  on  siiski  näidanud,  et  mitmetes  vaatluspunktides  radoonisisaldus

pinnaseõhus  ületab  lubatud  normi,  seda eelkõige  Saaremaa  lõunaosas  ja  Hiiumaal  Kärdla

kandis. (Petersell, Mõttus, Täht, 2005)

2008.  aastal  avaldati  kiirgusekeskuse  aruanne,  milles  anti  teada  ka  Saaremaal  läbiviidud

uuringutest. Saaremaal olid vaatluse all hooned Kaarma, Kärla, Kihelkonna, Kahtla, Laimjala,

Lümanda,  Pöide,  Salme,  Torgu  ja  Valjala  vallas  (Tänavsuu,  Lust,  2008).  Aruandes  on

märgitud, et uuriti Kaarma ja Kärla vallas ning Kahtlas 11 hoonet, Lümanda, Pöide, Salme ja

Valjala vallast  12 hoonet, Kihelkonna vallast 8 hoonet,  Laimjala vallast  12 hoonet,  Torgu

vallast 10 hoonet. Mõõtmistulemuste keskmine jäi tookord vahemikku 52 Bq/m³ – 198 Bq/m³.

Kõige  kõrgem tulemus  saadi  Saaremaal  läbiviidud  uuringute  põhjal  Pöide  vallas,  see  oli

1359 Bq/m³. Üle 200 Bq/m³ oli 27 paigas. Kõige kõrgem tulemus kogu Eesti kohta tol aastal

oli  4584 Bq/m³,  see  oli  Oru  vallas  Läänemaal.  Kõige  kõrgem  keskmine  radioaktiivsuse

kontsentratsioon  saadi  Haaslava  vallas  —  270 Bq/m³  ning  madalaima  keskmise  radio-

aktiivsuse  kontsentratsiooniga  Are vald,  tulemus  oli  25 Bq/m³.  Saaremaa  valdadest  Pihtla

vald ei soovinud tol aastal projektis osaleda. Tookord märgiti aruandes, et kaardi täielikuks

lõpetamiseks oleks vajalik edaspidi  kaasata  ka Pihtla  vald.  Üldiselt  selgus,  et  kogu Saare

maakonnas on radooni keskmine kontsentratsioon mõõdetud hoonetes madal, v.a Pöide vallas,

kus keskmine kontsentratsioon ületas 200 Bq/m³.

Suure ja väga suure radooniohuga piirkondades esineb kõrge looduskiirguse tasemega laike,

mille  pinnase  uraanisisaldus  ületab  20 – 25 mg/kg.  Sellised  alad  ei  ole  alalise  elukohana

tervisele päris kahjutud ega sobi järelikult püsielamute ja suvilate, lasteasutuste ning muude

ehitiste rajamiseks. Selleks, et ehitustegevust planeerides oleks eelnevalt teada, kas on tarvis

mõõta elamualuse territooriumi radoonisisaldust, oleks vaja läbi viia põhjalikumad uuringud.

Kogu Eesti ulatuses tuleks piiritleda vastavad alad.  Kui pärast  elamu valmimist  selgub,  et

maja siseõhus esineb ülemäärane radoon, siis vajalike meetmete rakendamine võib osutuda

üsna kulukaks ettevõtmiseks. (Petersell, Mõttus, Täht, 2005)
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Radooni kontsentratsioon sõltub maja asukohast, tüübist ja elanike harjumustest. Kõrgem tase

registreeritakse eelkõige külmematel aastaaegadel. Samuti tõuseb radoonitase öistel tundidel,

mil  kõik  magavad  ja  ei  liiguta  tubades  ringi.  Radoonitase  langeb  tuulistel  ja  vihmastel

ilmadel.  Radooni  on  võimalik  mõõta  kiirmeetodil,  kuid  usaldusväärsema  tulemuse

radoonitaseme aasta  keskmise  väärtuse  kohta  annab  siiski  pikaajaline  mõõtmine.  Radooni

eraldumine  maapinnast  on  seotud  ilmastikutingimuste  muutusega.  Seetõttu  on  enamikel

juhtudel vajalik küllaltki pikk periood. Kuna radoonitase varieerub päevast päeva, siis seetõttu

ei  anna  alla  kahekuulise  mõõtmisperioodiga  tehtud  mõõtmine  usaldusväärset  tulemust.

(Radoon: korduma..., 2016)

Radooni on soovitatav mõõta kütteperioodil, sest siis on soodustatud radooni majja imbumine

ja  saadav  tulemus  peegeldab  eeldatavalt  halvimat  olukorda  (Radooni  mõõtmine,  2016).

Kütteperioodil  on seepärast kõige õigem aeg mõõta,  sest siis on uksed-aknad suletud ning

ruumi  ventileerimisel  tõmmatakse  ruumidesse  suhteliselt  rohkem maa-alust  õhku,  mis  on

kontaktis  pinnasega.  Lisaks  takistab talvekuudel  külmunud maapind hoone ümber radooni

väljapääsu atmosfääri. Maja all pinnas ei külmu ning sinna satub ka osa radooni sisaldavast

pinnaseõhust  hoone ümbrusest.  Mõnikord  mõeldakse,  et  kui  naabrite  hoones ei  ole  kõrge

radoonitase,  siis  arvatavasti  on  sama  olukord  ka  kõrvalolevas  majas.  Tegelikult  radooni

tasemed varieeruvad majast majja. Ainus võimalus radoonitaseme kindlakstegemiseks tuleb

seda  kontrollida  igas  majas.  Kuna  radoon  pärineb  peamiselt  maapinnast,  siis

mitmekorruselistes hoonetes on probleem tavaliselt  palju väiksem kui madalates  hoonetes.

Korduma..., 2016).

Ühepereelamutes on radooni tase enamasti  kõrgem kui kortermajades. Kui hoone on hästi

isoleeritud  ning  tal  on  kelder,  siis  on  seal  eeldused  kõrge  radoonitaseme  tekkeks.

Kortermajade elanikest on ohustatud peamiselt esimese korruse elanikud. Vanades majades

on aktsepteeritavaks tasemeks kontsentratsioon, mis jääb alla 400 Bq/m³. (Radoon elamutes,

2016)

Ka ehitusmaterjalid võivad radoonitaset tõsta. Ka laialdaselt kasutatavad tellised võivad olla

kiirguse allikaks (Looduslik..., 2016). Kui näiteks ehitusmaterjal (näiteks kergkruusast plokk)

valmistatakse  savist,  milles  on  kõrge  radionukliidide  sisaldus,  siis  võib  see  põhjustada

kõrgemat  radoonitaset  ruumides.  Eestis  läbiviidud  uuringud  näitavad  siiski,  et  valdavalt

põhjustab doosi radoon, mis jõuab siseruumide õhku hoonet ümbritsevast maapinnast. Seega
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üldiselt  ei  peeta  Eestis  ehitusmaterjale  radooniohtlikeks.  Soovitatakse  mitmeid  meetmeid

vähendamaks radoonitaset  ruumides.  Näiteks oleks vaja  ruume võimalikult  tihti  tuulutada.

Tuulutama  peaks  ka  neid  ruume,  kus  tihti  ei  viibita  (näiteks  kelder),  et  radoon  sinna

kontsentreeruda ei saaks. Ruume peaks hoidma tolmust ning suitsu- ja tahmaosakestest vabad,

et  radooni  tütarproduktid  nende  osakeste  külge  kleepuda  ei  saaks.  Muidugi  ei  tohiks

suitsetada,  sest  nii  saab  vältida  radooni  ja  suitsetamise  sünergilist  koosmõju  tervisele.

(Radoon elamutes, 2016)

Radoonitaset  ruumides  saab  vähendada  ka  rakendades  erinevaid  ehitusmeetodeid.  Näiteks

tuleks  korrastada  ventilatsioonisüsteem,  puhastada  torud  ja  lõõrid.  Kindlasti  peaks  üle

vaatama  ka  põranda  konstruktsiooni  ning  sulgema  kõik  augud  ja  praod.  Radooni  head

sisselaskjad on ka seina ja põranda vahelised praod ning poorsed seinamaterjalid, kuhu radoon

maapinnast imbuda võib. Valesti parandatud ja korrastatud hoones võib radoonitase hoopis

tõusta. (Radoon meie..., 2016)

Kiirgust vähendab ka seinte tapeetimine ja katmine teiste kiirgust vähendavate materjalidega

(Looduslik...,  2016).  Hoonetes,  kus  radoonitase  on  kaks  või  rohkem  korda  kõrgem

soovitatavast normväärtusest, tuleks paigaldada uus ja tihe põrandakate või veel parem uus

põrand.  Hoone alla  tuleks  aga  paigaldada  radooni  kogumise  torud  või  tuleks  võimaldada

välisõhu juurdepääs hoone alla. Kõrget radoonitaset aitaks vältida ka ventilatsioonisüsteem,

mis tekitab hoonesse väikese ülerõhu. Kui majasse on paigutatud uued pakettaknad, siis on

tubade tuulutamine eriti oluline. (Radoon meie..., 2016)

OÜ Geoloogiakeskuse vanemgeoloog K. Täht on selgitanud, miks just tänapäeval  on vaja

siseruumide  radoonisisaldusele  tähelepanu  pöörata.  Tema  sõnul  oli  vanasti  madalama

ehituskvaliteedi tõttu majade õhuvahetus kiire ja radooni ei kogunenud palju. (Lohk, 2007)

1.4. Radooniohtlike alade määratlemisest

Enne ehitustegevuse alustamist soovitatakse uurida seda ala katvat  taimestikku. Nimelt  on

märgatud, et näiteks puude juured võivad näidata radooni olemasolu. Kui puude juured on

tõusnud maapinnast kõrgemale ja moodustanud tühimikke, on põhjust kontrollida selle paiga

radoonisisaldust. Selliste puude juurte vahel toimub pidev looduslik ventilatsioon. Sellise ala

peal kasvavad tavaliselt lopsakad taimed. (Radoon, 2016)
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Kes  soovib  oma  hoonetes  radooni  mõõta,  saab  selle  tellida  Keskkonnaameti

kiirgusosakonnast  (Radooni  mõõtmine,  2016.)  Tänapäeval  on võimalik  internetist  osta  ka

spetsiaalseid radoonimõõtjaid ja isegi suitsuanduritega sarnaseid alarmseadmeid.

2. MATERJAL JA METOODIKA

2.1. Mõõtmiste kavandamine

Kirjandusallikate  läbitöötamisel  selgus,  et  radooni  kõrgem  tase  registreeritakse  eelkõige

külmematel  aastaaegadel.  Radooni  on  soovitatav  mõõta  kütteperioodil,  sest  siis  on

soodustatud  radooni  majja  imbumine  ja  saadav  tulemus  peegeldab  eeldatavalt  halvimat

olukorda  (Radooni  mõõtmine,  2016).  Sellest  lähtuvalt  viidi  käesoleva  uurimuse

radoonimõõtmised läbi 2017. a. jaanuaris ning veebruaris (10.01. – 20.02.2017).

Kontrollimaks väidet, et ühepereelamutes on radooni tase enamasti kõrgem kui kortermajades

(Radoon elamutes,  2016),  valiti  mõõtmispaikadeks  erinevat  liiki  hooneid.  Seejuures  peeti

silmas,  et  oleks  ka  erinevast  materjalist  (puit,  kivi)  maju,  kuna  ehitusmaterjalid  võivad

radoonitaset tõsta (Looduslik..., 2016).

Kuna  radoon  moodustub  maapinnas  ning  on  õhust  raskem  (Tänavsuu,  Lust,  2008),  siis

seepärast peaks madalamal radoonitase kõrgem olema ning võimaluse korral viidi mõõtmised

läbi nii hoonete keldris kui ülemistel korrustel. Lisaks hoonetele kavandati mõõtmisi ka vabas

looduses, kus õhk pääseb liikuma ning puuduvad ehitusmaterjalid.

2.2. Mõõtmised Vernier’ digitaalse kiirgusmõõtjaga

Nii nagu paljudes Eesti koolides, on ka Saaremaa Ühisgümnaasiumis olemas Ameerika firma

Vernier poolt toodetud töökindel ja lihtsasti kasutatav digitaalne kiirgusmõõtja (vt joonis 3). 

17



Joonis. 3. Vernier’ digitaalne kiirgusmõõtja. (G. Allikmaa foto)

Tegemist on Geiger-Mülleri loenduriga, mis võimaldab loendada andurisse sattunud nii alfa-,

beeta-  kui  gammakiirguse  osakesi  ning  mõõta  doosikiirust  ühikutes  mR/h  (milliröntgenit

tunnis). Üks mõõtmistsükkel selle seadmega kestab poolteist minutit ning igas mõõtmispaigas

viidi  läbi  vähemalt  3 – 5  tsüklit,  mille  tulemustest  arvutati  aritmeetiline  keskmine.

Mõõtmistäpsuse  hindamiseks  arvutati  ka  tulemuste  hajuvust  näitav  standardhälve.  Nii

keskmise kui standardhälbe leidmiseks kasutati tabeltöötlusprogrammi Microsoft Excel.

Mõõteriistaga tutvumisel tehti proovimõõtmisi kooli füüsikakabinetis olevate radioaktiivsete

preparaatidega.  Kirjandusest  leitud  väited,  et  alfakiirgus  ei  suuda  läbida  paberilehte  ega

paksemat kui kahesentimeetrist õhukihti, leidis kinnitust. Samuti tõkestas kahemillimeetrine

alumiiniumplaat täielikult beetakiirguse. Gammakiirgust paber ega alumiinium ei takistanud.

Seega sooritades mõõtmisi nii katmata kui paberi ja alumiiniumplaadiga kaetud anduriga, on

võimalik Vernier’ kiirgusmõõtjaga teha kindlaks nii alfa- beeta- kui gammakiirguse hulka.

Alfakiirguse  mõõtmine  on  käesolevas  töös  oluline,  kuna  just  selle  tase  näitab  radooni

olemasolu õhus.

Uurimisobjektidel  tehtud  reaalsed  mõõtmised  aga  näitasid,  et  radooni  taset  Vernier’

kiirgusmõõtjaga hinnata pole võimalik. Kui mõõteriist eristas kõrge aktiivsusega preparaate

suurepäraselt,  siis  mõõtepaikades  esinev  radioaktiivsus  oli  sedavõrd  madal,  et  mõõtmiste

hajuvuse taustal polnud erinevate katetega tehtud mõõtmised üksteisest eristatavad. Joonisel 4

on esitatud kolmes mõõtmispaigas leitud doosikiirguse keskmised nii katmata kui paberi ja

alumiiniumplaadiga kaetud anduri korral. Aritmeetilisi keskmisi tähistavatele punktidele on

lisatud tulemuste hajuvust (standardhälvet) näitavad veajooned. 
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Joonis 4. Näited eri paikades saadud mõõtmistulemuste hajuvusest. (Autorite koostatud)

Jooniselt  on  hästi  näha,  et  mõõtmistulemuste  hajuvus  on  suurem kui  mõõdetud  suuruste

erinevused  ning  katete  mõju  kiirguse  hulgale  ei  saa  seega  eristada.  Seega  pole  Vernier’

kiirgusmõõtjaga võimalik radooni hulka hinnata. Mõõteriist sobib hästi radioaktiivsusnähtuse

õppimiseks,  kuid mitte  teaduslikeks mõõtmisteks.  See on  ilmselt  ka  põhjuseks,  miks  ühe

Saaremaa  Ühisgümnaasiumi  õpilase  tehtud  Saaremaa  radioaktiivsuse  alases  uurimistöös

(Neider, 2013) esineb tulemuste analüüsimisel mõningaid raskusi.

Küll aga erinesid eri mõõtmispaikadest saadud kogukiirguse mõõtmistel saadud keskmised

mõnel juhul piisavalt palju, et nende põhjal on doosikiiruste võrdlemine võimalik. Samuti

saab tulemusi võrrelda radioaktiivsuse loodusliku fooniga.

2.3. Mõõtmised Corentium’i digitaalse radoonimõõtjaga

Kui selgus,  et Vernier’ kiirgusmõõtja abil pole võimalik alfakiirgust avastada, veel  vähem

mõõta, tuli hakata sobivamat mõõteriista otsima. Saaremaalt sobivat mõõturit ei leitud. Küll

aga  näitasid  internetiotsingud,  et  Norras  asuva  peakontoriga  Corentium  AS  toodab

radooniandureid ja –mõõtjaid, mida müüakse suhteliselt madala hinnaga. Internetipoe  eBay

kaudu õnnestuski üks käesolevaks uurimuseks sobiv mõõteriist soetada (vt joonis 5).
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Joonis 5. Corentium’i radoonimõõtja. (Foto: www.corentium.ca)

Corentiumi  radoonimõõtja  on  uue  põlvkonna  digielektrooniline  seade,  mis  ühendab

kasutusmugavuse ning mõõtmistulemuste kõrge usaldatavuse. Tootja garanteerib vahepealset

seadistamist vajamata korrektse töö kümneks aastaks. (Technology, 2017) 

Radooni mõõtmise põhimõte selle seadmega on järgmine. Gaasiline radoon  difundeerub läbi

seadme tagaseina avade mõõtekambrisse. Radioaktiivse radooni aatomituumade lagunemisel

tekivad  alfaosakesed,  mis  tekitavad  spetsiaalse  ekraaniga  põrkumisel  valgussähvatuse.

Valgussähvatuste  intensiivsused  mõõdetakse  ränifotodioodiga  ja  saadud  tulemuste

analüüsimisel arvutataksegi radooni kontsentratsioon õhus. (Technology, 2017)

Radoonimõõtja  käivitamisel  hakkab  seade  õhus  tekkivaid  alfaosakesi  loendama  ning

loendustulemusi analüüsima. Radooni kontsentratsiooni näit ühikutes Bq/m3 ilmub ekraanile

alles 24 tunni möödumisel. Tegemist on ühe ööpäeva keskmine kontsentratsiooniga (Short

term average), mille väärtust uuendatakse edaspidi iga tunni tagant. Samas hakatakse koguma

ka  kontsentratsiooni  keskmist  kahe  viimase  kuu  kohta  (Long  term  average).  Tootja

garanteerib, et mõõtmiste ebatäpsus ei ületa 10%. Seadme toiteks kasutatakse kolme AAA

mõõdus patareid, millest jätkub kaheks aastaks. (Corentium, 2016)

Mõõtmised viidi läbi üheksas Kuressaare hoones, millest üks oli neljakorruseline koolimaja,

viis kortermaja, üks eramu, üks söögikoht ja üks Kuressaare linna asutus. Kuus mõõtmispaika

asusid  maakohtades.  Mõõtmisprotokollis  fikseeriti  lisaks  radooni  keskmistele  kontsent-

ratsioonidele  ka  peamine  ehitusmaterjal  (puit,  paneel,  kivi)  ning  viimasest  remondist
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möödunud aeg aastates. Samuti protokolliti mõõtja kõrgus põrandast ning kaugus akendest

ning küttekolletest. 

Juhendit (Corentium, 2016) järgides peeti mõõtmistel silmas, et radoonimõõtja oleks varjatud

otsese päikesevalguse eest, ei asuks madalamal kui 50 cm põrandast ning kaugus akendest,

kolletest  ja  ventilaatoritest  oleks vähemalt  150 cm. Kui radoonimõõtja  asub väljast  tuleva

värske  õhu  sisenemispaikade  lähedal,  ei  saa  me  aluspinnasest  ning  ehitusmaterjalidest

hoonesse imbuva radooni hulga kohta õiget pilti.
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3. TULEMUSED JA ARUTELU

3.1. Vernier’ kiirgusmõõtja abil leitud radioaktiivsuse tase Saaremaa eri paikades 

Vernier’ kiirgusmõõtjaga tehti kokku mõõtmisi viies paigas. Mõõtmiskohtadest kolm asusid

Kuressaares (vt joonis 6), üks Nasval ja üks Karujärvel. 

Joonis 6. Vernier’ kiirgusmõõtjaga ning radoonimõõtjaga läbiviidud 
mõõtmiste paigad Kuressaares. (Autorite koostatud)

Kuressaares  sooritati  mõõtmised neljakorrulise  koolimaja  (vt  joonis  7)  neljandal  korrusel,

esimesel korrusel, keldris ja õues. Koolimaja on valdavalt ehitatud tellistest ja paekivist ning

viimane  remont  sealsel  esimesel  ja  teisel  korrusel  toimus  20  aastat  tagasi,  kolmandal  ja

neljandal korrusel aga 10 aastat hiljem ehk 10 aastat tagasi. Keldrikorruse uuritud ruumis aga

pole remonti üldse tehtud ning see on püsinud muutusteta alates ehitamisest 59 aastat tagasi.

Igal korrusel ja õues tehti mõõtmised 90 sekundi jooksul, hoides aparaati  käes umbes ühe

meetri kõrgusel põrandast või maapinnast. 
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Mõõtmiskohaks Kuressaares oli  veel  ka J.  Smuuli viiekorruselise kortermaja (vt joonis 7)

viies korrus, teine korrus, kelder ja õu. Kortermaja on paneelmaja, kus viimane remont toimus

12  aastat  tagasi.  Mõõtmised  sooritati  järgides  sama  protseduuri  nagu  Saaremaa

Ühisgümnaasiumi hoone mõõtmiste puhul. Aparaati hoiti käes põrandast või maapinnast ühe

meetri kõrgusel ning mõõtetulemused saadi 90 sekundi jooksul. 

Joonis 7. Koolimaja Hariduse t. 13 ja korterelamu Smuuli t. 7. (H. Karma fotod)

Kuressaares  M.  Körberi  kolmekorrulises  kortermajas  mõõdeti  kiirgust  maja  kolmandal

korrusel,  keldris ja õues. Kortermaja on samuti paneelmaja, kus suurem remont toimus 10

aastat tagasi. Mõõtmisi sooritades käituti täpselt samamoodi nagu eelmiste mõõtmiste puhul.

Nasval (vt joonis 9 lk 24) oli mõõtmiskohaks ühekorruseline eramu, kus mõõtmised sooritati

majas sees ja õues. Eramu on kivimaja, mis ehitati neli aastat tagasi ja suuremat remonti pole

vahepeal toimunud. Mõõdeti samamoodi nagu eelnevalt.  

Karujärvel  mõõdeti  kiirgust  sealse  saunamaja  teisel  korrusel,  esimesel  korrusel  ja  õues

kämpinguplatsil.  Saunamaja  on  puitmaja,  mis  ehitati  alles  pool  aastat  tagasi.  Mõõdeti

samamoodi nagu eelnevalt.

Kõik  mõõtmistel  saadud  radioaktiivse  kiirguse  doosikiirused  koos  tulemuste  hajuvust

näitavate vealõikudega on koondatud joonisel 8 esitatud diagrammile.

Analüüsides  tulemusi  diagrammil,  saame  järeldada,  et  linnas  ja  maal  asuvates  elamutes

saadud tulemuste vahel  suuri  erinevusi  ei  saa  täheldada.  Küll  on aga  radioaktiivsuse tase

elamutega võrreldes madal Karujärve kämpingus ja sinna hiljuti ehitatud puithoones. Sellest
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võib järeldada, et elamute radioaktiivsus pärineb ehitusmaterjalidest (kivi, betoon), viimistlus-

materjalidest ja tarbeesemetest, mis puidust saunamajas puuduvad.

Joonis 8. Radioaktiivsuse tase erinevates mõõtmispaikades. (Autorite koostatud)

Saaremaa Ühisgümnaasiumi erinevatel  korrustel  saadud tulemused näitavad,  et  siin  ei  saa

radioaktiivsus  kindlasti  olla  põhjustatud  radoonist.  Radoon  on  õhust  raskem  ja  peaks

kogunema keldrikorrusele. Keldrikorruse uuritud ruumis on radioaktiivsuse tase (0,014 mR/h)

neljanda korrusega võrreldes (0,021 mR/h) hoopis madalam. Võib arvata,  et radioaktiivsus

pärineb siin ehitus- ja viimistlusmaterjalidest.  Hoonest väljaspool õues on doosikiirus vaid

(0,013 mR/h).  Keldrikorruse  ruumis  pole  kunagi  remonti  tehtud,  esimesel  korrusel

(0,018 mR/h) toimus viimane remont 1996. aastal ja neljandat korrust (0,021 mR/h) remonditi

2006. aastal.

 

Õues  on  radioaktiivsusetase  enamasti  madalam  kui  hoonetes,  selle  põhjustab  õhu  pidev

ringlus ja vahetumine uuega. Hoonete siseruumides on õhk aga võrdlemisi püsiv ja liikumatu,

seda eriti keskküttega hoonetes kütteperioodil, kui kõik aknad ja uksed hoitakse suletuna, ning

see aitab kaasa radioaktiivse kiirguse taseme kerkimisele. 

Käesoleva uuringu käigus tehtud mõõtmised näitasid et radioaktiivsuse tase Saaremaal jääb

vahemikku 0,01 – 0,02 mR/h. Allika (Lühidalt... , 2003) andmetel on loodusliku kiirgusfooni
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keskmine  doosikiirus  umbes  0,3 μSv/h = 0,032 mR/h.  Sarnaselt  sellega  annab  allikas

(Kiirgus,  2008)  Eesti  elanike  keskmise  aastase  kiirgusdoosi  väärtuseks  umbes  2,5 mSv.

Teisendades  2,5 mSv/a = 0,29 μSv/h = 0,031 mR/h.  Niisiis  võrreldes  olukorda  Saaremaal

loodusliku keskmise fooniga Eestis, võime öelda, et siinne olukord on lausa suurepärane.

3.2. Radooni kontsentratsioon Saaremaa eri paikade õhus

Radooni mõõdeti Saaremaa eri paikade õhus Corentium’i digitaalse radoonimõõtjaga.  Kokku

sooritati mõõtmisi 15nes paigas, millest üheksa asusid Kuressaares (joonis 6 lk 21), kuus aga

maakohtades (vt kaarti joonisel 9). 

Joonis 9. Mõõtmiste paigad väljaspool Kuressaaret. (Autorite koostatud)

Kuna  radooni  kontsentratsioon  õhus  pole  suur,  kestis  kasutatud  seadme  abil  ühe

mõõtmistulemuse saamine vähemalt 24 tundi ja nädalas ei olnud võimalik uurida enam kui

kuut paika. Iga mõõtmistulemus kujutab endast 24 tunni keskmist radooni kontsentratsiooni.

Esimesena mõõdeti õhu radoonitaset koolimajas Hariduse t. 13. Mõõtja asus esimese korruse

kabinetis  töölaual,  akendest  ja  küttekolletest  umbes  pooleteist  meetri  kaugusel.  Kõrgust

põrandast oli üks meeter. 
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Teisena  toimus radooni  mõõtmine Juhan Smuuli  t.  7 viiekorruselises  kortermajas,  mis  on

paneelmaja  ning  kus  viimane  remont  toimus  12  aastat  tagasi.  Corentium’i  digitaalne

radoonimõõtja asus teisel korrusel kahetoalises korteris magamistoa kirjutuslaual, põrandast

ühe meetri kõrgusel, akendest ja küttekolletest kolme meetri kaugusel (vt joonis 10).

Joonis 10. Radoonimõõtja Smuuli t. 7 kortermaja magamistoa laual. (H. Karma foto)

Veel sooritati mõõtmine Martin Körberi t. 2 kolmekorruselises paneelkortermajas, kus tehti

remonti  kuus  aastat  tagasi.  Mõõteseade  paiknes  teisel  korrusel  magamistoas  samuti

kirjutuslaual,  põrandast  meetri  kõrgusel,  akendest  pooleteise  meetri  ja  küttekolletest  kahe

meetri kaugusel.

Mõõtmiskohaks Kuressaare linnas oli veel Ristiku t. 28 neljakorruseline kivikortermaja, mida

viimati remonditi kaks aastat tagasi. Radoonimõõtja asus sealses esimese korruse kahetoalises

korteris  magamistoa  riiulil  põrandast  kahe meetri  kõrgusel  ning akendest  ja  küttekolletest

samuti kahe meetri kaugusel. 

Järgmine mõõtmine Kuressaare linnas sooritati Väike-Põllu t. 2 kahekorruselises puukorter-

majas,  kus tehti  viimane remont viis  aastat  tagasi.  Mõõteseade asus teise korruse  korteris

magamistoas riiulil  põrandast  kahe meetri  kõrgusel,  akendest nelja meetri  ja küttekolletest

kolme meetri kaugusel. 
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Viimaseks  mõõtekohaks  kortermajadest  Kuressaares  oli  Mooni  t.  4  neljakorruseline

paneelmaja.  Viimane remont  leidis  seal  aset  kaheksa  aastat  tagasi.  Radoonimõõtja  mõõtis

teise korruse neljatoalises  korteris  elutoa kapil  ühe meetri  kõrgusel  põrandast  ning kolme

meetri kaugusel nii akendest kui ka küttekolletest.

Lisaks  kortelmajadele toimus Kuressaares  mõõtmine ka Lossipargi  t.  4 puidust  söögikoha

keldris, kus viimane suurem remont võttis aset 13 aastat tagasi. Mõõtja asus keldris laos riiulil

põrandast meetri kõrgusel, aknad ja küttekolded puudusid. 

Järgmiseks  viidi  radoonimõõtja  Juhan  Smuuli  t.  26  kahekorruselisse  eramusse.  Maja  on

ehitatud kivist ja remonditud 8 aastat tagasi.  Corentium’i digitaalne radoonimõõtja paiknes

elutoas  laual  põrandast  ühe  meetri,  akendest  ja  küttekolletest  umbes  pooleteise  meetri

kaugusel. 

Kuressaares viimane mõõtmine toimus Tolli t. 11 ühekorruselises Kuressaare linnaasutuses,

mis oli ehitatud kolm aastat tagasi kivist. Radoonimõõtja asus köögis riiuli, pooleteist meetri

kõrgusel põrandast, akendest ja küttekolletest kahe meetri kaugusel.

Väljaspool  Kuressaaret  toimus  esimene  mõõtmine  Karujärvel  puust  kahekorruselises

saunamajas  esimesel  korrusel  köögis  laual,  põrandast  ühe  meetri  kõrgusel,  akendest  ja

küttekolletest kahe meetri kaugusel. Maja valmis pool aastat tagasi.

Järgmiseks  mõõtmiskohaks valiti Nasva Lahe põik 2 ühekorruseline eramu, mis ehitati neli

aastat  tagasi  kividest.  Mõõtja  asus  elutoas  laul,  põrandast  meetri  kõrgusel,  akendest  viie

meetri ja küttekolletest nelja meetri kaugusel.

Veel tehti mõõtmisi Muratsi külas Liivamäe talu kahekorruselises eramus. Hoone on ehitatud

puidust  ning  suurem  remont  toimus  seal  kaks  aasata  tagasi.  Radoonimõõtja  oli  esimesel

korrusel elutoas laual, põrandast ühe meetri kõrgusel, akendest ja küttekolletest kahe meetri

kaugusel. 

Pärast  Muratsit  viidi  radoonimõõtja Pihtla  valda Reekülla,  kus  see mõõtis  kahekorruselise

puumaja  esimesel  korrusel  elutoas  laual,  põrandast  umbes  meetri  kõrgusel,  akendest  ja

küttekolletest kahe meetri kaugusel. Selles majas toimus remont viis-kuus aastat tagasi. Paar
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päeva hiljem mõõdeti radooni ka sama maja teisel korrusel. Kõrgemal oli radooni 26 Bq/m3

(2,7 korda vähem kui esimesel korrusel 71 26 Bq/m3).

Järgmiseks valitud kohaks valiti samuti Pihtla vallas, Pihtla külas asuv Jõe talu, mis kujutab

endast kahekorruselist kivimaja. Viimane remont neli aastat tagasi. Mõõtja asus elutoas kapil,

põrandast meetri kõrgusel, akendest pooleteise meetri ja küttekolletest kolme meetri kaugusel.

Veel toimus mõõtmine Pihtla külas, Aurora kahekorruselises kortermajas esimesel korrusel

elutoas laual, põrandast ühe meetri, akendest ja küttekolletest kahe meetri kaugusel. Maja oli

ehitatud telliskividest ja remonditud neli aastat tagasi. 

Kõik nii Kuressaares kui ka väljaspool linna sooritatud radooni kontsentratsiooni mõõtmiste

tulemused on koondatud joonisel 11 esitatud diagrammile.

Joonis 11. Radooni kontsentratsioon Saaremaa eri paikade õhus. (Autorite koostatud)

  

Mõõtmistulemustest saame järeldada, et nii linnas kui maal on väga väikese ja ka suurema

radoonisisaldusega hooneid. Võib tähele panna tendentsi, et Kuressaare suurtes kortermajades

on radooni vähem kui väikestes eramajades nii linnas kui maal. 
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On  näha,  et  radooni  kontsentratsioon  sõltub  sellest,  millal  on  tehtud  remont  ja  mis

ehitusmaterjale  on  kasutatud.  Ehitusmaterjalide  osas  võib  järeldada,  et  mida  uuemad  on

majad, seda tõenäolisem on radooni kõrgem tase, sest kaasaegsed ehitusmaterjalid on sageli

rohkem radooni  allikateks  ning  nende  poorsus  ja  lõhelisus  võimaldab  radooni  sissepääsu

hoonetesse.

Võrrelses tulemusi elumajade siseõhu maailma keskmise radoonisisaldusega, mis (Petersell,

Mõttus, Täht, 2005) andmetel on 25 Bq/m³, ei ületa seda väärtust pooled Saaremaal saadud

kontsentratsioonidest.  Eesti  sama näitajat  (92 Bq/m³)  ületab vaid  Kuressaare  Smuuli  t.  26

eramu siseõhu radoonisisaldus (120 Bq/m³). Maja on ehitatud kivist ja remonditud 8 aastat

tagasi.  Tõenäoliselt  on  kõrge  radoonitaseme  põhjuseks  kasutatud  ehitusmaterjalid.

Radoonitase  on  küll  väiksem  seadusega  kehtestatud  piirnormist  200 Bq/m³

(Tervisekaitsenõuded..., 2011), kuid sellegipoolest peaksid elanikud kaaluma keldri paremat

isoleerimist eluruumidest ning ventilatsiooni parandamist.
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KOKKUVÕTE 

Radoon on värvita ja lõhnata kõrgradioaktiivne õhust raskem väärisgaas, mis võib põhjustada

erinevaid  haigusi  ja  tervisekahjustusi.  Sageli  puuduvad  inimestel  õiged  teadmised  selle

ohtlikkusest ja sellest, kuidas radoon neid mõjutab. 

Uurimistöö  esimene  eesmärk  — välja  selgitada  radoonisisaldus  Saare  maakonna  elamute

siseõhus  — sai  täidetud.  Püstitatud hüpotees,  et  radoonisisaldus Saare  maakonna elamute

siseõhus  vastab  normidele  ning hooned on  elamiskõlblikud,  leidis  kinnitust.  Kõrgeim töö

käigus  mõõdetud  radoonitase  hoones  oli  120 Bq/m3,  Eestis  on  aga  lubatud  normiks

200 Bq/m3. Et Saaremaal mõõtetud tasemed jäid sellest kõik allapoole sai järeldada, et kõik

uuritud hooned on elamiskõlblikud. 

Teiseks  eesmärgiks oli  teha kindlaks,  kas radioaktiivse radooni hulka on võimalik piisava

täpsusega mõõta lihtsa Vernier’ digitaalse radiatsioonimõõtjaga (Digital, 2014), mis paljudes

Eesti  koolides  olemas on.  Hüpoteesina oletati,  et  kõnealune mõõteriist  võimaldab radooni

olemasolu avastada ning erinevate paikade radioaktiivsustaset hinnata. See hüpotees kinnitust

ei leidnud. Tehtud mõõtmised näitasid, et Vernier’ kiirgusmõõtja on liiga ebatäpne. Sellega

pole  võimalik  igapäevatingimustes  alfakiirgust  muud liiki  kiirgustest  eristada  ega  radooni

olemasolu kindlaks teha. 

Küll võimaldas aga Vernier’ kiirgusmõõtja mõõta üldist radioaktiivsuse taset, mis jäi igal pool

madalamaks kui kirjandusallikates välja toodud keskmine looduslik foon 0,032 mR/h. 

Uurimistöö  näitas,  et  Saaremaal  on  radioaktiivsuse  ja  radoonitaseme  olukord  ülejäänud

Eestiga võrreldes väga hea. 

Edaspidi  tuleks  radooni  suhtes  uurida  veel  ka  Saaremaa  keskkõrgustikku  ning  Pöide

piirkonda.  Esimene  neist  on  kirjanduse  põhjal  kõrgema  radooniriskiga  piirkond  ja  teine

varasemate uuringute järgi kõrge radoonitasemega.
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