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Euroopa Nõukogu direktiivi 2013/59/Euratom (edaspidi direktiiv) Eesti õigusesse ülevõtmiseks 

tellis Keskkonnaministeerium 2015. aastal analüüsi kvalifitseeritud kiirguseksperdilt ning 

2016. aastal moodustati selleks ministeeriumite vaheline töörühm. Radooni ja looduslike 

radioaktiivsete ainetega seonduvalt on direktiivi ülevõtmiseks tehtud lisaks järgmised uuringud, 

analüüsid ja tööd:  

1) 2015-2017 „Uuring direktiivi 2013/59/EURATOM looduslike radioaktiivsete ainete 

ülevõtmise ettevalmistamiseks“: http://www.envir.ee/et/eesmargid-

tegevused/kiirgus/looduslikud-radionukliidid/uuring-direktiivi-201359euratom-looduslike; 

2) 2016-2017 „Eesti pinnase radooniriski ja looduskiirguse atlas“: 

https://www.envir.ee/sites/default/files/eesti_rn_atlas_2017_kyljendatud.pdf;  

3) 2015 „Tallinna radooniriski kaart (maksimaalne radoonisisaldus pinnaseõhus)“: 

https://www.envir.ee/sites/default/files/1.1-maksimaalne-radooni-sisaldus-pinnaseohus.pdf;  

4) 2016 koolitus radooni mõõtjatele ja järelevalve ametnikele „Radooni 

aktiivsuskontsentratsiooni mõõtmine“;  

5) 2017 juhendmaterjali „Radooni aktiivsuskontsentratsiooni mõõtmine (RAM 2016)“ 

koostamine ja kinnitamine keskkonnaministri käskkirjaga  

https://www.envir.ee/sites/default/files/radooni_mootmise_juhend.pdf;         

6) 2014-2017 EVS 840:2017 standardi väljatöötamine „Juhised radoonikaitse meetmete 

kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“ https://www.evs.ee/tooted/evs-840-2017. 

 

Lisaks on kavas perioodil 2019-2024 täiendavate pinnase radooniuuringute teostamine 

19 omavalitsuses ning 2019. aastal keskkonnaministri käskkirjaga kinnitada riiklik 

radoonitegevuskava.  

 

Kiirgusseaduse 06.07.2018 redaktsiooni ja keskkonnaministri 30.07.2018 määruse nr 28, 

„Tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja 

kohustused kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel“ (edaspidi määrus) väljatöötamisse olid lisaks 

riigiasutustele kaasatud Eesti Tööandjate Keskliit ning radoonimõõtmistega tegelevad ettevõtted. 

Konsulteeriti ka Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, 

Eesti Ehitusettevõtjate Liidu, Eesti Arhitektide Liidu, Eesti Personalijuhtimise Ühingu ja 

Eesti Kaubandus- ja Tööstuskojaga. Eelnõude sihtrühmadele korraldati Keskkonnaministeeriumis 

http://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/kiirgus/looduslikud-radionukliidid/uuring-direktiivi-201359euratom-looduslike
http://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/kiirgus/looduslikud-radionukliidid/uuring-direktiivi-201359euratom-looduslike
https://www.envir.ee/sites/default/files/eesti_rn_atlas_2017_kyljendatud.pdf
https://www.envir.ee/sites/default/files/1.1-maksimaalne-radooni-sisaldus-pinnaseohus.pdf
https://www.envir.ee/sites/default/files/radooni_mootmise_juhend.pdf
https://www.evs.ee/tooted/evs-840-2017


 

14. septembril 2017 kaasamisüritus. Avalikkusele korraldatakse Keskkonnaministeeriumis 

regulaarselt radoonialaseid teabepäevi, mille käigus tutvustatakse ka seadusandluse kavandatavaid 

muudatusi. Viimane teabepäev toimus 19. detsembril 2017, mille ettekanded on kättesaadavad 

aadressil https://www.envir.ee/et/radoon.  

 

Nendime, et kahetsusväärselt jäi EVEA eelnõu koostamisest ja kooskõlastamisest tõepoolsest 

välja ning ettevõtetega suhtlemisel lootis Keskkonnaministeerium lisaks omapoolsele tegevusele 

ka Eesti Tööandjate Keskliidule ning Eesti Kaubandus- ja Tööstuskojale.    

 

Eelnõude koostamisel hinnati ka nende mõju tööandjatele. Analüüsi käigus polnud siiski võimalik 

välja tuua täpset arvu, mitut tööandjat radooni mõõtmise korraldamise kohustus puudutab, sest see 

oleneb tööruumide asukohast korruste lõikes. Kuna radoon on raske gaas, siis ei levi ta maapinnast 

kuigi kõrgele ning seda mõõdetakse maapinnaga kokkupuutuvatel korrustel - keldrites asuvatel 

töökohtadel või esimesel korrusel, kui keldrikorrus puudub. Mõju hindamise, sh kaalutud 

alternatiivide kohta on detailsem ülevaade kiirgusseaduse ja määruse eelnõude seletuskirjades, mis 

on kättesaadavad aadressidel https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/698270fc-89c6-

4c47-8225-c6418a19e780/Kiirgusseaduse,%20keskkonnaseadustiku%20üldosa%20seaduse%20

ning%20töötervishoiu%20ja%20tööohutuse%20seaduse%20muutmise%20seadus ja http://eelno

ud.valitsus.ee/main/mount/docList/56e1e006-1318-4a89-8c96-38d5c0c4541c#J1dUF1z3    

 

Tööruumi õhu radoonisisalduse viitetasemena kehtestati direktiiviga lubatud maksimaalne tase 

300 Bq/m3. Viitetaseme maksimaalne direktiiviga lubatud väärtus valiti lähtudes valdavatest 

majanduslikest ja sotsiaalsetest teguritest.  

 

Kõrgendatud radooniriskiga alad on määratud 2016. a Eesti Geoloogiakeskuse (praeguse nimega 

Geoloogiateenistus) koostatud uurimustööle ja varasematele uurimustele tuginedes ning on 

loetletud haldusüksustena. Alade määramisel lähtuti geoloogilistest andmetest keskmisest 

suurema uraanisisaldusega mineraalide paiknemise kohta ning sellest, et mõõdetud 

uuringupunktidest vähemalt 10% on radooni aktiivsuskontsentratsioon pinnaseõhus > 75 kBq/m3. 

Radooniuuringuid on Eestis tehtud alates 1990ndatest aastatest ning radoonikaarti täiendatakse 

pidevalt. Õigusakti tasandil pole käesoleval hetkel omavalitsusest suurema täpsusastmega 

kõrgendatud radooniriskiga alade loetelu esitamine praktikas otstarbekas. Detailiseerimise 

põhimõtteline raskus seisneb selles, et pinnase radoonirisk on ka väikestes territoriaalsetes 

mastaapides muutlik ning kõrgema radooniriskiga krunte leidub väiksema riskiga aladel ja 

vastupidi. Ettevaatuse põhimõttest lähtudes on otstarbekam mõõta siseõhu radooni suuremal alal. 

Küll aga on järelevalveasutusel võimalik prioriteetide seadmisel lähtuda detailsematest kaartidest. 

Perioodil 2019-2024 on kavas täiendavate pinnase radooniuuringute teostamine 19 omavalitsuses, 

mille kohta vajatakse nende radooniriski järgi liigitamiseks täiendavaid andmeid. Omavalitsusi, 

mille kohta puuduvad piisavad andmed, ei ole asjatu halduskoormuse vältimiseks määrusesse 

lisatud. Uute andmete lisandumisel täiendatakse määruses vajadusel olemasolevat omavalitsuste 

loetelu. Lisandunud omavalitsustes asuvatele tööandjatele antakse rakendussättega samuti 

mõõtmiste teostamiseks üleminekuaeg.   

 

Riiklikult korraldatakse tööruumide õhu radoonisisalduse mõõtmisi riigiasutustes, kohalikele 

omavalitsustele kuuluvates hoonetes ning riiklikult hallatavatel objektidel. Eraomandis olevate 

hoonete omanikele kaalutakse riikliku radoonitegevuskava koostamisel anda võimalus tasuta 

radoonitaseme mõõtmisteks erinevate projektide raames.  

 

Direktiivi ülevõtmisega seonduvalt kehtestatakse hiljemalt käesoleva aasta lõpuks 

ehitusseadustiku alusel ettevõtlus- ja tehnoloogiaministri määrus „Hoone sisekliimale esitatavad 

nõuded“, mis sätestab, et pinnasega vahetus kokkupuutes olev hoone tarind ning hoone tuulutus- 

ja ventilatsioonilahendus projekteeritakse nii, et radooni aktiivsuskontsentratsiooni aasta 

keskväärtus pidevalt viibitavas ruumis ei ületa 200 Bq/m3 ning olemasolevate hoonete pidevalt 

viibitavas ruumis on radooni aktiivsuskontsentratsiooni aasta keskväärtuse viitetase 300 Bq/m3. 

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/698270fc-89c6-4c478225c6418a19e780/Kiirgusseaduse,%20keskkonnaseadustiku%20üldosa%20seaduse%20ning%20töötervishoiu%20ja%20tööohutuse%20seaduse%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/698270fc-89c6-4c478225c6418a19e780/Kiirgusseaduse,%20keskkonnaseadustiku%20üldosa%20seaduse%20ning%20töötervishoiu%20ja%20tööohutuse%20seaduse%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/698270fc-89c6-4c478225c6418a19e780/Kiirgusseaduse,%20keskkonnaseadustiku%20üldosa%20seaduse%20ning%20töötervishoiu%20ja%20tööohutuse%20seaduse%20muutmise%20seadus
http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/56e1e006-1318-4a89-8c96-38d5c0c4541c#J1dUF1z3
http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/56e1e006-1318-4a89-8c96-38d5c0c4541c#J1dUF1z3


 

Hoone siseruumide õhus tegelikult kujunev radoonisisaldus sõltub ruumide kasutusviisist, 

mistõttu tuleb õhu radoonisisalduse vastavust viitetasemele mõõta hoone tavapärase kasutuse 

käigus.  

 

Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevalt korraldab tööandja töökeskkonna riskianalüüsi, 

mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid ja vajadusel mõõdetakse nende 

parameetrid. Rendipindade korral on vajadusel radoonimõõtmise läbiviimine hoone omaniku ja 

rentniku vahelise kokkuleppe küsimus. Nii on see ka siis, kui riskianalüüsi alusel tööandja poolt 

koostatud tegevuskava kohaselt on töötajate terviseriski vähendamiseks optimaalne alandada 

töökohal radoonitaset rakendades ehituslikke parandusmeetmeid.  

 

Eeltoodust lähtuvalt on Keskkonnaministeerium seisukohal, et direktiivi ülevõtmisele eelnes 

põhjalik analüüs ning sihtrühmad ja avalikkus olid eelnõude väljatöötamisse kaasatud. Määrus on 

kooskõlas kiirgusseaduse § 97 lõikes 3 sätestatud volitusnormi sisu ja ulatusega, kõrgendatud 

radooniriskiga alad on määratud uusimate teadusuuringute tulemustele vastava asjakohase 

täpsusega. Samuti on põhjendatult sätestatud kohustused just tööandjale, et vähendada töötaja 

terviseriski, mis on tingitud tööruumide õhus sisalduvast radoonist. Määrus on direktiivi 

ülevõtmise seisukohast oluline ning direktiivi nõuded on üle võetud nii kitsalt ja loogiliselt kui 

võimalik.  

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Karin Kroon 

Veeosakonna juhataja asekantsleri ülesannetes 
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