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Uute hoonete ehitamisel ning vanade rekonstrueerimisel pööratakse suurt tähelepanu 

madalale energiakasutusele ning mugavale sisekliimale. Vähem tähelepanu pööratakse 

konstruktsioonide liitekohtade tihendamisele, kust imbuvad hoonesse erinevad 

kahjulikud gaasid ja organismid, mis rikuvad siseõhu kvaliteeti.  

Magistritöö eesmärgiks oli uurida kolme erineva põranda ja seina sõlmkonstruktsiooni 

(betoonpõranda ja keramsiitplokkidest, poorbetoonplokkidest ning klombitud kividest, 

mis imiteerivad paekivi, seina) erinevaid tihendamisviise ning uurida tihendamisviiside 

mõju liitekoha õhulekkele. Katsetuste tulemusi kasutatakse lisaks magistritööle uue 

juhendi „Radooniohutu hoone projekteerimine“ kirjutamisel.  

Magistritöö tulemusel leiti, et paekivi imiteeriva klombitud kividest konstruktsiooni 
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võimalik saavutada madal õhuleke. Head tulemused saavutati ka isepaisuva tihendi 

kasutamisel. Keramsiitplokkidest müüritise puhul tuleks täita liitekoht ning ploki näha 

jääv pind, kuna ploki struktuur põhjustab suure õhujuhtivuse ning seetõttu ka õhulekke. 

Poorbetoonidest müüritise puhul saavutati väga hea tulemus kile paigaldamisega. 

Esile toomist väärib tulemus, et õhulekke suurus sõltub suuresti ka ehituskvaliteedist. 

Edasistes uuringutes tuleks uurida ka teisi tihendamisviise ning teisi 

konstruktsioonilahendusi ja nende õhulekkeid. 
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In the process of constructing new and reconstructing old buildings, people are paying 

more attention to low energy consumption and more comfortable indoor climate, 

whereas less attention is paid to proper sealing of different construction joints, which 

may cause the leakage of different harmful gases and emissions, that consequently can 

lead to deterioration of indoor air quality. 

The current Master’s thesis was intending to  investigate three different floor and wall 

joint constructions (concrete floor sided with ceramsite construction blocks, aerated 

concrete blocks and façade axed stone blocks, meant to imitate limestone wall) sealing 

methods and investigate their effect on air leakage. In addition to being presented in the 

Master’s thesis, the test results will be used in compiling the new manual to “Radon 

safe building construction”. 

The analysis of the results indicated that the axed stone block and concrete floor joint 

have achieved low air leakage rate when being sealed with polymer gasket and then 

covered with sealant. Also, good results were gained by using self-expanding PUR - 

gaskets. When using ceramsite wall blocks, the floor and wall joint should be filled with 

sealing material, also the surface of the block needs to be covered as the surface 

provides additional ways for air to infiltrate. While having an overall layer of film 

added to the floor and walls, the aerated concrete blocks performed a low air leakage. 

It is essential to emphasize the fact the air leakage rate depending heavily on the quality 

of construction works. 

Further studies should concentrate on examining different sealing methods and 

construction joints as well their air leakages. 
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Sissejuhatus 
 

Tänases ühiskonnas pannakse suurt rõhku uute hoonete ehitamisel ja vanade 

rekonstrueerimisel energia säästmisele ja mugava sisekliima loomisele. Hooned peavad 

pakkuma neis viibivatele inimestele kvaliteetset ja turvalist keskkonda. Siseõhu 

kvaliteet on tänapäeval üks tähtsamaid aspekte, mida jälgida hoone mugava sisekliima 

loomisel. Samal ajal, kui energiatõhusus on saanud peamiseks suunaks, kuhu 

pürgitakse, unustatakse ära hoonesse tungivad gaasid ja organismid, mis võivad olulisel 

määral kahjustada inimeste tervist. 

Hoonet ehitades või rekonstrueerides pannakse suurt rõhku hoone välistarindite 

piisavalt õhutihedaks muutmisele, et tagada minimaalne energiakadu ja sellega 

kaasnevalt hoida kõik kulud minimaalsed. Vähem rõhku pannakse pinnasele 

ehitatavatele põrandatele ning maapinnast madalamal asetsevate konstruktsioonide 

õhupidavuse tagamisele. Õhu lekkimisel läbi ebatihedate konstruktsioonide halveneb 

hoones siseõhu kvaliteet ja hoonesse satuvad tervist kahjustavad gaasid ja 

mikroorganismid, eelkõige üks kõige ohtlikuim neist, radoon.  

Piisavalt õhkupidava hoone ja ebapiisava ventilatsiooniga tekibki probleem, kus radoon 

satub hoonesse ja jääb sinna pikemaks ajaks püsima (eriti talveperioodil, kui uksi-

aknaid hoitakse enamjaolt kinni), ebapiisava ventilatsiooniga ei ventileerita ka ruume 

piisavalt ning hakkabki suurenema hoones olev radoonitase ja tekivad 

terviseprobleemid. 

Radoon on maapinnas sisalduva uraani lagunemisel tekkiv väärisgaas, mis on 

radioaktiivne ja tekitab lagunedes α - kiirgust. Radoon ei jää maapinda püsima, vaid 

tungib maapinnas kõrgemale, õhu poole, segunedes sellega. Segunenud õhku sisse 
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hingates satub radioaktiivne gaaside segu kopsudesse, hakates tasapisi inimese tervist 

kahjustama. 

Käesolev lõputöö on osa Tallinna Tehnikaülikooli ehitiste projekteerimise instituudis 

läbiviidud uuringust „Radooniohutu ehitamise lahendused olemasolevatele ja uutele 

hoonetele“. Uuring on tehtud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning 

Keskkonnaministeeriumi tellimusel ja finantseerimisel. 

Magistritöö on jaotatud kolmeks osaks. 

Esimene osa sisaldab kirjanduse ülevaadet, analüüsitakse radooni ja selle mõju inimese 

tervisele. Teine osa sisaldab mõõtmismetoodika ja katseseadme, samuti uuritud 

tarindilahenduste ülevaadet. 

Kolmandas osas antakse ülevaade mõõtmistulemustest ja hinnatakse tulemusi. Leitakse, 

kui palju erinevad tihendamisviisid konstruktsiooni õhuleket vähendasid ja milline on 

ratsionaalne lahendus. 

Käesoleval lõputööl on kolm eesmärki: 

i. Kirjanduse ülevaate abil hinnata radooni mõju inimeste tervisele. 

ii. Rajada mõõtekamber tarindite liitekohtade õhulekke mõõtmiseks. 

iii. Laborimõõtmiste abil hinnata põranda ja seina liitekoha konstruktsiooni 

õhuleket kolme erineva näidissõlme ja tihendamislahenduste puhul 

Lõputöö püstitatud eesmärkide täitmiseks ehitati Tallinna Tehnikaülikoolis spetsiaalne, 

Eestis unikaalne, 1,4 x 1,4 m õhulekke mõõtekamber. Töö käigus hinnati kolme erineva 

konstruktsioonitüübi (vaheseina ja põranda liitekoha, välisseina sokli ja olemasoleva 

hoone põranda) õhuleket ja analüüsiti antud liitekohtade tihendamise mõju 

konstruktsiooni õhulekkele.  

Lõputöö autor tänab lisaks juhendajatele Üllar Alevit (Tallinna Tehnikaülikool) 

mitmekülgse abi eest mõõtmismetoodika ja katsete teoreetilise poole koostamisel. 

Lisaks Peeter  Linnast (Tallinna Tehnikaülikool), kellega koostöös ehitati nii õhulekke 

mõõtestend ja lekkekamber ning kes aitas katsete teostamisel. 
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1. Radoon 

 

1.1. Radoon ja selle olemus 

 

Radoon on inertgaas, värvitu, lõhnatu ja maitsetu. Radoon tekib uraani 
238

U 

lagunemisreas raadiumi lagunemisel. Radoon laguneb omakorda 

lagunemisproduktideks ( 
218

Po, 
214

Po, 
214

Bi, 
214

Pb, 
210

Pb, 
210

Bi, 
210

Po), mis on radooni 

tütarproduktid (vt joonis 1.1.). [1, 2]  

Radoon on üks osa loodusliku uraani lagunemisel lõpp-produktiks pliiks. Uraani leidub 

suuremal või vähemal määral terves maakoores, viimasest on võimalik järeldada, et ka 

ehitusmaterjalid sisaldavad radooni. [4]  

Radooni lagunemisaeg on ligikaudu 3,8 ööpäeva, selle aja jooksul radooni lagunemisel 

tekkivast kiirgushulgast saab inimene enam kui poole oma looduslikust kiirgusdoosist, 

sellest märkimisväärse kiirgusehulga annavad radooni väikese poolestusajaga 

tütarproduktid. [6, 10] 

Keskkonnas sisalduva radooni radioaktiivsust mõõdetakse bekerellides (Bq); üks 

bekerell vastab ühe radooni aatomi lagunemisele sekundi kohta. Radooni, kui gaasi, 

sisaldust õhus mõõdetakse osakeste lagunemiste arvu järgi sekundis ühe kuupmeetri 

õhu kohta ( Bq/m
3
) . [8] 

Keskkonnaamet, jagades hoonete kasutajatele selgitusi radooni võimaliku esinemise 

osas toob esile asjaolu, et maakoorest õhku paiskunud radoon hajub atmosfääris, selle 

tõttu on välisõhus radooni kontsentratsioon väike. Maailma keskmine välisõhus oleva 

radooni tase on ligikaudu 10 Bq/m
3
, Eestis on antud näit vahemikus 3−5 Bq/m

3
. 

Madalama õhusisalduse tõttu maapinnas on seal radooni kontsentratsioon mitme 
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suurusjärgu võrra kõrgem, seda põhjustab väiksem radooni hajumine maapinnas, kui 

välis- või ruumiõhus. [3, 4] 

 

 

Joonis 1.1. Uraani 
238

U lagunemisrida. [6]  

Gaasiline olek viitab, et raadiumi sisaldavas aines (pinnas, kivim, ehitusmaterjal) on 

radooni aatom võimeline liikuma aine pooridesse, edasine radooni aatomi liikumine 

võib toimuda difusiooni teel, samuti võib toimuda edasikandumine õhu või veega. 

Difusiooni teel suudab radoon läbida vees ligikaudu 5 cm, niiskes liivas 2 ja õhus 5 

meetri paksuse kihi, selle ajaga laguneb aine 90% ulatuses. Õhuga segunenult suudab 

radoon läbida 20−40 meetri paksuse kihi, piki kivimite lõhesid, kaevanduskäike või 

kommunikatsioonitrasse suudab radoon liikuda veelgi kaugemale. Veega segunedes 

suudab gaas maapinnale jõuda enam kui 100 meetri sügavuselt. [7] 
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1.2. Radooniohtlikud alad Eestis 
 

Radooni sisaldusest Eesti pinnases saab ülevaate Eesti radooniriski kaardilt, mille on 

koostanud Eesti Geoloogiakeskus (vt lisa 1, joonis 1.). [45] 

Eesti ala geoloogilisest ehitusest tulenevalt kuuluvad olulisemate radooniohtlike 

kivimite hulka [9]:  

i. klindil ja orgude nõlvadel paljanduv (tihti pinnasekatte all) kõrge uraani 

sisaldusega diktüoneema argiliit ja fosforiit ning nende purdmaterjal 

pinnakattes; 

ii. kristalse aluskorra avamustelt pärinev ja pinnakattes leviv uraani-rikas 

granitoidne materjal; 

iii. võimalik uraani mineraliseerumine kivimites või veel teadmata allikad. 

Eesti Geoloogiakeskuse teostatud radooniriski uuringu [9] järgi võib märkida asjaolu, et 

kõrgeima radooni sisaldusega alad esinevad Põhja-Eesti klindivööndis, diktüoneema 

argiliidi ja fosforiidi avamuste läheduses ning astangute vahelisel alal, klindiastangu 

esisel mereäärsel alal, aga ka klindipealsel. Põhja-Eesti klindivööndis paiknevad suured 

Eesti linnad (Tallinn, Maardu, Kunda, Sillamäe ja Narva), asulad (Ülgase, Püssi, Varja, 

Toila ja teised) ning erinevad külad. Kõrge radoonitasemega alasid esineb ka Ida- ja 

Lõuna-Eestis, sagedamalt Lõuna-Eesti devoni ajastu kivimite levilal.  

Eesti Standard EVS 840:2009 „Radooniohutu hoone projekteerimine“ [6] toob lisaks 

eelmainitule esile, et radooniohtlike alade olemasolu võib eeldada nii mattunud orgudes 

kui ka tektoonilise tekkega piirkondades Tallinnas ja põhja pool Tallinn−Narva 

maanteed, samuti puistangute aladel Maardu−Sillamäe lähikonnas, eelduseks on 

oobulus-liivakivi ja/või diktüoneemakilda ja selle töötlemise jäägid. 

Varasem standardi versiooni Eesti Standard EVS 840:2003 „Radooniohutu hoone 

projekteerimine“ [10] soovitab rajatavate hoonete all oleva pinnase erinevate kihtide 

ohtlikkust täpsustada proovipuurimistega (kuni 5 meetri sügavusele kõige alumisest 

põrandast) hoone asukohas.  
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Aluspinnase radooniohtlikkus selgitatakse pinnase välimõõtmisega, mille osas eelnev 

standard EVS 840:2003 „Radooniohutu hoone projekteerimine“ [10] sätestab: 

„Aluspinnasest lähtuvat radooniohtu ei ole, kui aluspinnase kohal oleval 

korrusel ei ole eluaset või alalisi töökohti. Eelduseks on, et hoone kõik ruumid 

on normaalselt tuulutatavad ning ruumide tolmu niiske koristus on regulaarne 

(radooni lõhestumisel tekkinud tahked radioaktiivsed osised eemaldatakse)“.  

 

 

1.3. Radooni mõju tervisele 
 

Endel Jõgioja on märkinud „Radooniohutu hoone“ teabematerjalis [2]:  

„Maapinnast välisõhku pääsenud radoon hajub välisõhus. Seetõttu on välisõhu 

radoonisisaldus väike ega kahjusta inimese tervist. Kuid aluspinnasest elamusse 

sattuv radoon võib tõsta ruumiõhu radoonisisalduse määrani, mis pikaajaliselt 

toimides võib inimese tervist kahjustada.“ [2] 

Enam kui pool inimese poolt saadavast looduslikust radioaktiivsest kogukiirgusest tuleb 

ruumi sattunud radoonist 
222

Rn ja tema tütarproduktidest. [10] 

Radooniohtlik võib olla ka vesi, radoonitaseme kontrolli tuleks rakendada järgmistest 

kihtidest vee võtmise puhul [6]:  

i. vee võtmisel kambriumi-vendi veelademest; 

ii. vee võtmisel veelademest, mis ei ole eraldatud vettpidava kihiga oobulus-

liivakivi ja/või diktüoneemakilda kihtidest; 

iii. vee võtmisel kvaternaari (rõhuvabast) pealmisest veekihist, kui ülesvoolu 

(vee liikumise järgi pinnases, arvestades ka depressioonilehtri olemasolu) 

paikneb oobulusliivakivi ja/või diktüoneemakilda või nende töötlemisjääkide 

puistang. 



14 

 

Tervise seisukohalt on suurimad ohustajad radooni lagunemisel tekkivad lühiealised 

tütarisotoobid ehk radooni tütarproduktid (poloonium-218, plii-214, vismut-214, 

poloonium-214). Need on radioaktiivsed metalliioonid, mis kinnituvad õhus olevate 

tolmu- ja muude osakeste külge, samuti mitmesugustele pindadele (seintele, kardinatele 

jne). Eelnevast võib järeldada, et sama radoonisisalduse juures ruumiõhus on radooni 

hulk siiski suurem tolmuses ja suitsuses ruumis, kui puhtas. [7] 

Radioaktiivsed elemendid, mis on tekkinud radooni lagunemisel, satuvad kopsudesse 

sissehingamisel. Kopsudes jätkub osakeste lagunemine ja radiatsiooni kiirgamine, enim 

tekib α-osakesi, mis kogunevad kopsude kudedesse ning kahjustavad neid. [12] 

Erinevates maades loetakse radooni teiseks põhiliseks kopsuvähi tekitajaks peale 

suitsetamist. Suurem võimalus kopsuvähki haigestuda on suitsetajatel või suitsetamisest 

loobunutel, kui mittesuitsetajatel. Mittesuitsetajate puhul on radoon peamiseks 

kopsuvähi põhjuseks. [11] 

Kiirguskeskuse infomaterjal „Radoon – Tervisehoid lihtsalt lahenduste teel!“ [4] toob 

välja asjaolu, et radoonist sõltuvalt tekib Eestis igal aastal vähemalt 100 uut kopsuvähi 

juhtu. Radoonist sõltuvat kopsuvähi riski tõstab suitsetamine, mida seletab suitsetamisel 

ruumi õhku tekkivate väikeste osakeste hulk, mis on radooni tütarisotoopide kandjateks. 

Suitsetamisel satuvad osakesed, mille küljes on tütarisotoobid, limaskestadele ja 

põhjustavad suuremat kiirgusdoosi võrreldes tavapärasega. Puhta õhuga ruumides 

kinnituvad tütarisotoobid erinevatele pindadele ja ei satu nii intensiivselt organismi.  

Eeltoodu seisukohta kirjeldab Rootsis tehtud uuring [4], mille alusel võib väita, et 

kopsuvähki haigestumine suitsetades kasvab oluliselt, võrreldes mitte suitsetamisega. 

 

 

1.4. Radooniohutuse nõuded ehituses 

 

Analüüsides radooni kontsentratsiooni hoonetes on Mustonen esile toonud asjaolu, et 

kõrge radoonisisaldusega hoonetes on peamine radooniallikas hoonealune pinnas. 

Võrreldes hoonealuse pinnasega imbub ehitusmaterjalidest oluliselt vähem radooni. 
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Seejuures, imbuv radoonihulk sõltub suurel hulgal hoone konstruktsioonidest ja nende 

kasutusest. Radoon siseneb hoonetesse konvektsiooni ja difusiooni teel. [13, 14, 15] 

EVS 840:2009 „Radooniohutu hoone projekteerimine“ [6] kirjutatu järgi peab hoonete 

elu-, puhke- ja tööruumides aasta keskmine radoonisisaldus olema väiksem kui 200 

Bq/m
3
 ning gammakiirguse doosikiirus alla 0,5 μSv/h. Suurema radooni 

kontsentratsiooni puhul tuleb kasutusele võtta radooni tõkestamisviisid. 

Tabel 1.1. Radooni hoonesse sattumise vältimise meetmed olenevalt pinnase 

radoonisisaldusest. [6] 

Pinnase 

radoonisisalduse 

tase 

Pinnase 

radoonisisaldus, Bq/m
3
 

Meetmed radooni hoonesse sattumise 

vältimiseks 

Madal Alla 10000 Tavaline hea ehituskvaliteet 

Normaalne 10000-50000 Tavaline hea ehituskvaliteet, maapinnale 

rajatud betoonplaadi ja vundamendi 

liitekohtade, pragude ja läbiviikude 

tihendamine, maapinnast kõrgemal asuva 

põrandaaluse tuulutus 

Kõrge 50000-250000 Tarindite radoonikindlad lahendused 

(õhutihedad esimese korruse tarindid 

ja/või alt ventileeritav betoonplaatpõrand 

või maapinnast kõrgemal asuva 

põrandaaluse sundventilatsioon) 

Ülikõrge Üle 250000 Eriti hoolikas ehituse teostus, kompleksed 

radoonikaitse meetmed. 

Kõrgema radoonisisaldusega maades hinnatakse pinnase radoonisisaldust ja sellest 

tulenevalt kasutatakse tasemele vastavaid erinevaid ehitusmeetmeid (vt tabel 1.1.). 

Eestis on radooniohtlikkusest tulenevad soovituslikud ehitusmeetmed olemas aastast 

2000 kehtivas projekteerimisnormis EPN 12.3 „Radooniohutu hoone projekteerimine“, 

mis alates 2003. aastast kehtib kui Eesti Standard EVS 840:2003 Radooniohutu hoone 

projekteerimine . [2] 
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Maapinnast hoonesse radooni imbumist takistavad järgmised abinõud [2]:  

i. esimese korruse põrand, välissein ja sokkel peavad moodustama ühtse 

radoonitõkke; 

ii. radoonitõkkekihti läbivate tarindite ja erinevate läbiviikude kohad peavad 

olema õhutihedad; 

iii. tuleb jälgida, et ei tekiks pragusid ja vahesid radoonitõkkesse; 

iv. poorsete ehitusmaterjalide kasutamisel tuleb jälgida, et radoon ei satuks 

pooride ja materjalide vaheliste vuukide kaudu keldrisse ja välisseina, kust 

see saaks edasi tungida eluruumidesse; 

v. elamu ventilatsioonisüsteem tuleks projekteerida piisava õhuvahetusega, et 

oleks tagatud hoone alt lekkiva õhu vahetumine ning selle eemaldus 

eluruumidest.  

Ehitustööd tuleb kavandada ja läbi viia nii, et puuduks tulevane oht nii elanike kui ka 

naabrite hügieenile ja tervisele. Tuleb jälgida, et puuduks ohtliku radiatsiooni levik. [16] 

 

 

1.5. Ruumi radoonitaseme määramine 
 

Aastal 2012 toimunud Keskkonnaministeeriumi radooniseminaril [17] tõi Lia Pahapill 

aktiivmõõtmise ja passiivmõõtmise problemaatika, millest olulisem on kontsentreerida 

tähelepanu järgmisele asjaoludele mõõtmisviiside seisukohast lähtuvalt. 

Sõltuvalt mõõtmisvahendist ja -viisist võib rääkida kahest mõõtmisviisist [17]:  

i. radooni taseme passiivmõõtmine; 

ii. radooni taseme aktiivmõõtmine. 

Passiivmõõtmisel hoitakse mõõtmisvahendeid lühema või pikema ajavahemiku jooksul 

mõõdetaval objektil, ruumiõhk läbib detektori kambrit vaba difusiooni teel. Tulemus 

väljastatakse peale spetsiaalsete seadmetega töötlemist. Antud mõõtmise positiivseks 



17 

 

pooleks on elektrivarustuse vajaduse puudumine (detektor töötab α - jälje, aktiveeritud 

söe detektorite või elektrood-ioonkambrite põhimõttel). [17] 

Aktiivmõõtmise puhul imetakse analüüsitav õhk seadmesse väikese pumbaga või 

lastakse sel difundeeruda. Mõõtmistulemuse väljastab masin kohapeal, võimalik on 

koostada radoonitaseme ajalise muutumise graafikuid, selgitada radooni 

sisseimbumiskohti jm. Miinusena võib välja tuua elektritoite vajalikkuse. [17] 

 

 

1.6. Radooni hoonesse sattumise viisid 
 

Radoon satub hoonesse suuremalt jaolt pinnasest hoone all ja ümber, ehitusmaterjalidest 

ning kraaniveest (vt. lisa 2, joonis 1.). Tihti on radooniallikaks ka hoonete alused 

täitepinnased, mis koosnevad tootmis- ja kaevandamisjääkidest. [7]  

Radoon satub eluruumidesse ventileeritava õhuga. Kütteperioodil, suletud akende ja 

uste puhul, tõmmatakse ruumidesse rohkem hoonealust õhku, mis on kontaktis 

pinnasega. Mainimata ei tasu jätta ka külmunud maapinna tõttu takistatud radooni 

väljapääsu atmosfääri. Hoonealune pinnas seevastu ei külmu ning seetõttu koguneb 

sinna ka radoonirohke õhk ümbritsevast pinnasest, selle tõttu on radoonisisaldus hoones 

kõige suurem talvisel ajal. Soojal aastaajal toimub avatud akende ja uste kaudu ruumide 

õhutamine ning ruumides radooni tase väheneb. [18] 

Ventilatsioonist tingitud õhuvahetus on hea meetod ruumiõhus oleva radoonitaseme 

kontrolli all hoidmiseks ning siseõhu kvaliteedi parandamiseks. Kiirgusallika 

kontsentratsioon on otseses sõltuvuses ventileeritavast õhuhulgast, suurendades 

sissepuhutava puhta õhu hulka paraneb siseõhu kvaliteet. [19] 

Peatudes radooni eraldumisel siseruumidesse kasutatud ehitusmaterjalidest, on 

tuvastatud, et teatud kogus eluruumides olevast radoonist eraldub hoones ja selle 

konstruktsioonides kasutatud ehitusmaterjalidest (betoon, tellised, tuhaplokid jt). [18] 

Veelgi kõrgemat radooni taset siseruumides võib täheldada, kui siseviimistluses on 

kasutatud graniiti. [4]  
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1.7. Radooni tõkestusviisid olemasolevatele hoonetele 
 

Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi Kliima- ja Kiirgusosakonna kodulehel [20] on 

välja toodud:  

„Oluline on märkida, et kõrget radoonisisaldust võib leiduda peaaegu kõikjal 

Eestis. Radoon pääseb hoonesse ehituse halva kvaliteedi ning hoone 

vananemisel tekkivate pragude tõttu“.  

Võimalused töö- ja eluruumide radoonisisalduse vähendamiseks [20]:   

i. Ruume tuleb tuulutada tihedalt, et tagada radoonirikka õhu kiirem 

vahetumine ja selle mõju vähenemine. Samuti tuleks tuulutada ka ruume, kus 

tihti ei viibita, radooni kontsentreerumise vähendamiseks. 

ii. Suurt tähelepanu tuleks pöörata ruumide suitsu- ja tahmaosakestest 

puhastamisele, tuleb hoida ventilatsioonisüsteem korras, sest radioaktiivsed 

osakesed kleepuvad suitsu- ja tahmaosakeste külge ja liiguvad hingamise abil 

inimese hingamisteedesse. 

iii. Tuleb vähendada suitsetamist, see vähendab omakorda radooni ja 

suitsetamise sünergilist koosmõju tervisele. 

Elamu asumisel radooniohtlikus piirkonnas tuleks läbi viia mõõtmised ning välja 

selgitada radoonitase ja võimalikud radooni lekkekohad, seejärel tuleks koostada 

remonttööde detailne projekt. [2] 

Ehituslikud meetmed radoonitaseme alandamiseks [20]:   

i. Tuleb üle vaadata ventilatsioonisüsteem, puhastada lõõrid ja torud. 

ii. Üle tuleks vaadata põranda konstruktsioon, sulgeda nähtavad augud ja praod, 

näiteks hoonealuste kommunikatsioonide läbiviigud. Samuti tuleks tihendada 

põranda ja seina vahelised praod. Ohtlikud võivad olla lisaks eelnevalt 

mainitutele vihmaveekollektorid garaažides ja abiruumides, kui seal 

viibitakse tihti või kui need on ühendatud eluruumidega. Hermeetilised 

peaksid olema ka pistikupesad ja muud avad seintes, sest radoon suudab 

liikuda ka mööda poorset seinamaterjali. 
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Tuleb tähele panna, et kõik eelnevalt mainitud meetodid ei pruugi tõhusad olla, valesti 

parandatud ja korrastatud hoones võib radoonitase hoopis tõusta. Ebapiisavalt 

tihendatud põranda, kuid tugevate seinakatete ja pakettakende puhul pääseb radoon 

siiski läbi põrandakonstruktsiooni hoonesse, kuid väljumine on takistatud, kuna 

ventilatsioonisüsteemi õhuvahetus väheneb. [20] 

Elamutes läbi viidud arvukad uuringud näitasid, et põhiliseks radooni lekkekohaks 

esimese korruse ruumides on seina ja põranda liitekoht ning seinas paiknevad 

pistikupesad ja põrandat läbivate torude läbiviigud. Suuremat tähelepanu tuleb pöörata 

antud kohtade õhutihedaks muutmisele. Radooni lekkekohti on võimalik tuvastada 

spetsiaalsete õhu radoonitaset mõõtvate seadmetega. Radooni imbumist hoonesse läbi 

pragude ja läbiviikude tekitab rõhkude erinevus. [2, 7] 

Suure radoonitaseme korral hoonet ümbritsevas pinnases, peab suurt tähelepanu 

pöörama vundamendi ja keldri põranda vahelise liitekoha tihendamisele (vt joonis 1.2.), 

samuti seina ja põranda liitekoha tihendamisele. [2] 

 

 

1. Olemasolev hüdroisolatsioon 

2. Paigaldatav radoonitõke 

3. Kruus, killustik 

4. Uus põrandakate 

Joonis 1.2. Vundamendi ja keldri põranda tihendamine. (töö autori muudatustega) [2] 
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Oluliselt raskem on hoone vundamendi ja seina ühenduskohtade tihendamine. Üldjuhul 

on lintvundament kaetud hüdroisolatsioonikihiga, sellest nõudest on lähtunud 

projekteerijad ja ehitajad juba aastakümneid. Paljudel juhtudel jäetakse 

hüdroisolatsioonikihi paigaldamisel lisakiht radoonitõkkenäol paigaldamata. Ebapiisav 

hüdroisolatsioonikiht võib tekitada probleemi radooni sisseimbumise näol, 

radoonitaseme alandamiseks võib kasutada erinevaid ventilatsioonisüsteeme, mis 

õhuvahetusega tagavad radoonirikka õhu vahetumise. [2] 

Välisseina ja põranda nurga tihendamiseks freesitakse liitekohta soon, täidetakse see 

elastse vuugitäitega ning kaetakse nurgikuga (vt joonis 1.3.). Analoogselt on võimalik 

teostada ka erinevate läbiviikude tihendamine. [2] 

 

 

 

1. Vuugitäide 

2. Elastne vuugitäide 

3. Tihe pinnakate 

Joonis 1.3. Põranda ja seina liitekoha tihendamine elastse vuugitäitega. (töö autori 

muudatustega)  [2] 

Läbivate pragude puhul on otstarbekas freesida prao kohale soon ning täita see elastse 

vuugitäitega, lisaks on soovitav peale kleepida radoonitõkkeriba (vt joonis 1.4.). [2] 
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1. Pragu 

2. Elastne vuugitäide 

3. Tihe pinnakate 

4. Uus põrandakate 

Joonis 1.4. Põrandaprao tihendamine. (töö autori muudatustega) [2] 

Lahtise põrandaaluse puhul tuleks esmajärjekorras paigaldada radoonitõke, mis takistab 

põranda alla radooni kogunemist. Eelnev tõke peab takistama radooni imbumist ka 

seinte alt. Negatiivse tulemuse korral, kui radoonitase on jätkuvalt kõrge, tuleks 

kasutada ruumide, põrandaaluse või keldriruumi ventileerimist. [2] 

Suurema, kui kahekordse lubatud radoonitaseme korral tuleks tarvitusele võtta 

järgmised meetmed [20]:  

i. Radoonitaset saaks alandada uue ja tiheda põrandakatte paigaldamisega, veel 

efektiivsem oleks täiesti uue ja tihenda põranda ehitamine. Võimalusel oleks 

soovitatav paigaldada radooni kogumistorustik või võimaldada õhu läbivool 

põranda alt ja tagada sellega ventileerimine. 

ii. Ventilatsioonisüsteemiga tuleks tekitada hoonesse stabiilne ülerõhk, mis 

välistaks radooni hoonesse tungimise. Tähelepanu tuleb pöörata lisaks ka 

õhuvahetusele, kuna tasakaalust väljas oleva sissepuhke-väljatõmbe puhul 

võib hakata seintele hallitus tekkima.   
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1.8. Radooni tõkestusviisid uutele hoonetele 
 

1.8.1. Radoonikile 

 

Radoonikile on võrreldes tavapärase ehituses kasutatava kilega paksem ning selle 

paigaldus erineb tavapärasest. Tavaline kile laotatakse betoonplaadile ja üldjuhul seda ei 

teibita, jätkukohtades tekkivate vahede tõttu tekib radoonil võimalus hoonesse imbuda. 

Radoonikile teibitakse või hermetiseeritakse jätkukohtade kohal (vähendab võimalust 

kile kihtide vahele õhuavadel tekkida)  ning radoonikile viiakse  üle vundamendiäärte, 

et radoonil puuduks võimalus siseneda seinte kaudu. Keldriga hoonete puhul tuleb maa-

alune osa ehitada „kilekotti“ (vt joonis 1.5.), see tähendab, et puuduks võimalus 

siseneda nii seintest kui ka põrandast, kile ülemised otsad tuleb tuua maapinnani. [18] 

 

Joonis 1.5. Põranda ja vundamendi radoonitihe lahendus. [2] 
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1.8.2. Hoone põrandaaluse ventileerimine 

 

Madala radoonisisaldusega pinnasel maapinnast kõrgemal asuvat põrandaalust võib 

tuulutada soklis paiknevate õhutusavade kaudu, samuti ka loomuliku tõmbe abil. 

Õhuvahetust saab suurendada ka ventilaatorite abil. [2] 

1.8.3. Alarõhumeetod 

 

Teabematerjalis „Radooniohutu elamu“ [2] kirjutatakse, et alarõhumeetodi puhul 

tekitatakse hoone aluse radoonirohke õhu väljaimemisega hoone alla alarõhk (vt joonis 

1.6.). Alarõhu tekitamiseks kasutatav ventilaator paigaldatakse kas hoonest väljapoole,  

või keldrisse. Seejuures tuleks märkida vajadus kõik läbiviigud hoolikalt tihendada, 

torudele tekkiva kastevee ohu korral tuleks need soojustada.  

Radoonirohke õhu väljaimemisega on võimalik vähendada radooni hulka 10–80%, selle 

kasuks räägivad ka suhteliselt madalad tootmis- ja paigalduskulud. Miinusena võib välja 

tuua madala võimaliku eemaldatava õhuvoolu hulga, kuna suurema hulga puhul jahtub 

põrand oluliselt ning samuti tekib oht maapinna külmumiseks. Efektiivsust ette 

ennustada on raske, kuna süsteemi kasutegur sõltub täielikult pinnase koostisest ning 

hoone ehituskvaliteedist. [18, 21] 
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1. Ventilaator 

2. PVC-toru läbimõõduga 50 mm 

3. Manomeeter 

4. Süvend läbimõõduga vähemalt 300 mm 

Joonis 1.6. Hoonealuse ventileerimine alarõhumeetodil. (töö autori muudatustega)  [2] 

1.8.4. Õhkpadjameetod 

 

Antud meetodi puhul ventileeritakse hoone alust pinnast ruumidest võetava õhuga (vt 

joonis 1.7.), lahendus on vastupidine alarõhumeetodile, selle üheks eeliseks on sooja 

põranda säilimine. Radooni imbumine ruumidesse on välistatud juhul, kui põrand on 

õhutihe ja puuduvad praod – hoone on hea ehituskvaliteediga. Ülerõhu tekitamisega 

hoone ja põranda aluses pinnases tekib halva ehituskvaliteedi korral oht, et radooni 

hoonesse imbumine suureneb. [2, 18] 
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1. Ventilatsiooniava 

2. Tolmufilter 

3. Ventilaator 

4. Süvend läbimõõduga 60 cm 

Joonis 1.7. Hoonealuse ventileerimine õhkpadjameetodil. (töö autori muudatustega) [2] 

1.8.5. Põrandaaluse ventilatsioonitorud 

 

Radoonitorustik paigaldatakse põrandaplaadi alla ning see ühendatakse 

väljatõmbetorustikuga (vt joonis 1.8.). Väljatõmbetoru tuuakse läbi hoone 

konstruktsioonide hoone katusele ning lastakse välisõhku. Suurema kui 200 Bq/m
3
 

radooninäidu puhul paigaldatakse lisaventilaator. [14] 
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1. Isolatsiooni koorik (PE) 

2. Radooni väljatõmbetoru 

3. Radooni imitoru 

4. Taldmiku isolatsioon  

5. Kolmik 

6. Väljatõmbeventilaatori juhtseade 

7. Läbiviigutihend 

8. Aurutõkke läbiviigutihend 

9. Kaksikmuhv 

10. Väljatõmbeventilaator 

Joonis 1.8. Põrandaaluse ventileerimine ventilatsioonitorustikuga. (töö autori 

muudatustega) [22] 

 

1.8.6. Radoonikaev 

 

Radoonikaev on kõige efektiivsem abinõu õhurõhu alandamiseks maapinnas ja radooni 

hoonesse sattumise takistamiseks. Radoonikaev paigaldatakse hoone lähedusse 

maapinda, see ei tekita häirivat müra ja sellel on madalad kasutuskulud. [21] 
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Radoonikaev on väga efektiivne hea aeratsiooniga õhku läbilaskvate pinnaste korral. 

Kaevus oleva ventilaatoriga imetakse hoone alt ja seda ümbritsevast pinnasest 

radoonirohke õhk ning tekitatakse alarõhk ja vähendatakse radooni tungimist hoonesse 

(vt joonis 1.9.). [2] 

 

1. Toru läbimõõduga 40...100 mm, pikkusega 350..400 cm 

2. Ventilaator koos mürasummutiga 

3. Imemiskamber 

4. Õhu väljavoolukanal 

Joonis 1.9. Radoonikaev. (töö autori muudatustega) [2] 

Õhu väljaviskekanal asetatakse hoonest kaugemale, et vältida radooni uuesti sattumist 

hoone lähedusse. Võimalik on kasutada radoonikaeve ühele hoonele või hoopis hoonete 

grupile. [2] 
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2. Mõõtemetoodika 

 

2.1. Õhulekke mõõtekamber 
 

Laborimõõtmiseks ehitati Tallinna Tehnikaülikooli spetsiaalne 1,4 x 1,4 meetri suurune 

õhulekke mõõtekamber (vt joonis 2.1. ja joonis 2.2.), mis on unikaalne Eestis. 

Mõõtekambrisse on võimalik ehitada uuritav liitetarind, mida testitakse, tekitades sise- 

ja väliskeskkonna vahele kindla rõhuerinevuse ja mõõdetakse, kui palju antud 

rõhuerinevuse juures õhku lekib. [43] 

Mõõtekamber ehitati veekindlast vineerist (tumepruun). Vineerplaadid on jäigastatud 

vineerist ribidega. Vineer on lamineeritud sileda (F/F) filmikihiga, mis parandab 

vineeril pealispinna vastupanuvõimet. [43] 

Mõõtekambri hermeetilisus tagati õhutiheda ehitusplaadi (veekindel vineer) ja 

liitekohtade tihendamisega (kruvid sammuga 100 mm, elastse liimiga plaatide vahel, 

õhutiheda teibi Tescon Profil kasutamisega ). Mõõtekambri hermeetilisuse testimiseks 

paigaldati hermeetiliselt kambri avade ette katteplaat ja viidi läbi rõhutest kuni 

maksimaalse rõhuerinevuseni. Mõõtekambri õhuleke ei või olla suurem, kui 5% tarindi 

väikseimast mõõdetavast lekkeõhu vooluhulgast. [43] 
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Joonis 2.1. Õhulekkemõõtekambri põhimõtteskeem tarindi uuringuks. [43] 

  

Joonis 2.2. Õhulekkemõõtekamber. [43] 
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Mõõtekamber on varustatud erinevate mõõte- ja juhtimisseadmetega, mis kõik on 

ühendatud juhtimisarvutiga või andmesalvestitega (vt joonis 2.3.) . Mõõte- ja 

juhtimisandurite tulemuste lugemine ja seadmete juhtimine toimub üheaegselt. 

Eelistatavad on analoogandurid. Mõõteandurid/seadmed on toitest ja 

salvestussüsteemist sisse/välja lülitatavad. [43] 

 

Joonis 2.3. Põhimõtteskeem õhulekke mõõteseadme mõõteanduritest/seadmetest. [43] 

Katseruumis olevat suhtelist niiskust ja temperatuuri mõõdeti temperatuuri- ja 

niiskusanduriga Rotronic Hygroclip SC05 (vt lisa 4, joonis 1.). 

Õhulekkekambris üle- ja alarõhu tekitamiseks kasutati Systemair K 100 XL 

kanaliventilaatorit (vt lisa 4, joonis 2.) ja firma Elmo Rietschle vaakumpumpa G-BH1 

(vt lisa 4, joonis 3.) . Vaakumpumba puhul ehitati kuulkraanide ja toruliitmike abil 

torustik, mis ühendati tööstusvoolikute abil mõõtestendiga. Mõõtestendil olevate 

Dwyeri vooluhulga logeritega (vt lisa 4, joonis 5. ja lisa 4, joonis 6.) määratakse 

ajaühikus torustikku läbiv õhuhulk, mis kasti suunatakse. 

Systemair ventilaatori abil on võimalik tekitada suuremat õhuvoolu (vajalik suurema 

lekke puhul rõhuvahe tekitamiseks). Ventilaator ühendati lekkekambriga, kasutades 
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ümaraid Ø110 läbimõõduga valtsplekk ventilatsioonitorusid, torustikule lisati Ø110 

läbimõõduga Systemair SPI-125 C Iris klapp (vt lisa 4, joonis 4.), mille abil on võimalik 

muuta klapi õhuava ja seega õhuhulka. Ventilaatori tekitatud õhu vooluhulk leiti, 

kasutades Dwyer Magnesense MS diferentsiaalmanomeetrit (vt lisa 4, joonis 7.), mille 

abil leiti rõhuerinevus IRIS klapi erinevate pooltel.  

Õhu vooluhulk (q) Systemair puhul, lähtudes K-faktorist ( IRIS klapi lahtioleku aste, 

seadistatav manuaalselt) ja mõõdetud rõhuerinevust, arvutatakse  tootja poolt ette antud 

õhuhulga arvutusvalemiga (vt valem 1)  

      √   ,         (1) 

kus 

 q – õhu vooluhulk, (l/s) 

 K – IRIS klapi lahtiolekuaste 

 Pi – IRIS klapi erinevatel pooltel leitud rõhuerinevus, (Pa) 

Õhulekkekambrisse (vt joonis 2.2.) ehitatud uuritava liitekoha ruumipoolse ja välisõhu 

poolse osa vahel tekitatud üle- või alarõhu erinevus mõõdetakse 

diferentsiaalmanomeetritega Dwyer Magnesense MS (vt lisa 4, joonis 7.) või Produal 

PEL-DK-N (vt lisa 4,  joonis 8.) .  

Eelnevalt märgitud suhtelise niiskuse, temperatuuri, õhu vooluhulkade ja rõhuerinevuste 

logerite tulemused registreeritakse ja logitakse, kasutades andmelogerit Grant Squirrel 

SQ2010 datalogeriga (vt lisa 4, joonis 9.). Hiljem on võimalik antud logifaile 

analüüsida, kasutades antud datalogeri juurde kuuluvat tarkvara SquirrelView (vt lisa 4, 

joonis 10.).  

Temperatuuri- ja niiskusandur Rotronic Hygroclip SC05 

 

Rotronic Hygroclip SC05 (vt lisa 4, joonis 1.) on kõrge täpsusega andur, mis on 

mõeldud temperatuuri ja suhtelise niiskuse mõõtmiseks kitsastes kohtades nagu toodetes 

ja pakendites, betoonis ja kliimakambris. Anduri mõõtevahemikeks on – 40 °C ... 85 °C 

ning 0 ... 100% RH, mõõtmistäpsuseks on vastavalt ± 0,3 °C ja ± 1,5% RH. [32] 
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Kanaliventilaator Systemair K 100 XL 

 

Systemair K 100 XL (vt lisa 4, joonis 2.) on reguleeritava kiirusega kanaliventilaator 

(toimib reguleeritava 5-astmelise türistorregulaatoriga), ventilaatoril on tahapoole kaldu 

labad ja väline rootormootor. 59,8 W võimsuse juures suudab antud ventilaator tekitada 

maksimaalse õhuhulga 73,6 l/s ja pöörlemiskiiruse 2421 pööret minutis. [33] 

Vaakumpump Elmo Rietschle G-BH1 

 

Elmo Rietschle G-BH1 (vt lisa 4, joonis 3.) vaakumpump suudab tekitada õhuvoolu 50 

... 2450 m
3
 / h, rõhku kuni 100 kPa ja vaakumit kuni 90 kPa. Antud seadet iseloomustab 

madal müratase. [34] 

Iris-õhuklapp Systemair SPI-125 C Iris 

 

Systemair SPI-125 C Iris (vt lisa 4, joonis 4.) mõõdab ja reguleerib õhuvoolu 

iirisklapiga (fotosilma põhimõte). SPI omadused – madal müratase, keskele suunatud 

õhuvool ja fikseeritud testpunktid täpseks mõõtmiseks. Klapil on reguleeritav ava, mis  

on valmistatud galvaniseeritud lehtterasest ja varustatud hermeetilise kummitihendiga. 

[35] 

Dwyer vooluhulga logerid 

 

Dwyer vooluhulga logerite (vt lisa 4, joonis 5. ja lisa 4, joonis 6.) puhul kasutati kolme 

erinevat seadet (erinevad vooluhulga mõõtmise piirkonnad, vastavalt 0-5, 0-30 ja 0-500 

l/min). Logeri torusensor koos vooluelemendiga tagavad kõrge täpsuse. Seade suudab 

tagada mõõtmistäpsuse ± 1,5%. [36] 

Diferentsiaalmanomeeter Dwyer Magnesense MS 

 

Dwyer Magnesense MS diferentsiaalmanomeeter (vt lisa 4,  joonis 7.) on mõeldud 

madalamate õhuvoolude juures õhurõhuerinevuse mõõtmiseks, kuna antud manomeeter 

on täpsem (50Pa juures täpsus ± 1%) võrreldes Produal PEL-DK-N mõõturiga. Antud 

manomeetrit kasutatakse õhu ja teiste sarnaste mittesüttivate gaasidega katsetel rõhkude 

mõõtmisel, kus maksimaalne rõhk võib olla kuni 6,89 kPa. [37] 
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Manomeeter Produal PEL-DK-N 

 

Produal PEL-DK-N (vt lisa 4, joonis 8.) manomeetrit kasutati suuremate õhuvoolude 

juures õhurõhkude vahe mõõtmiseks. PEL on rõhuandur, mida kasutatakse rõhu ja 

rõhuerinevuse leidmiseks ventilatsioonisüsteemide juures. Mõõtevahemik on antud 

anduril 0 ... 600 Pa (tulemuste täpsus < ± 0,5 Pa + ± 1 % näidiku lugemist). [38] 

Andmeloger Grant Squirrel SQ2010 

 

Grant Squirrel SQ2010 (vt lisa 4, joonis 9.) on mitmekülgne, üldotstarbeline loger, 4 

kuni 8 analoog-sisendkanaliga voolu, pinge, takistuse ja temperatuuri mõõtmiseks, 

lisaks 8 digitaalkanaliga. Kõiki kanaleid saab logida või määrata automaatselt alustama 

ja lõpetama logimist. Tegemist on kompaktse, kaasaskantava logeriga, mis sobib ka 

tööpinkidel või paigaldistel kasutamiseks. Loger on kergesti programmeeritav läbi nelja 

nupu ja suure graafilise displei, mõõtetäpsus on 0,1 %, Squirrel SQ2010 suudab täita 

rutiinseid andmete logimisi, omades võimalust logida üle kümne näidu sekundis ühel 

kanalil. [40] 

Grant Squirrel SQ2010 (vt lisa 4, joonis 9.) andmelogeri poolt logitud andmete 

analüüsimiseks ja kasutamiseks tuleb kasutada antud logerile tootja poolt valmistatud 

tarkvara SquirrelView (vt lisa 4, joonis 10.). [41] 

SquirrelView tarkvara olulisemad võimalused on [41]:  

i. andmete eksportimine Excelisse analüüsimiseks; 

ii. logeri hetkestaatuse ülevaade ja kontroll ühest aknast; 

iii. lihtne kommunikatsioon muude programmidega; 

iv. andmete allalaadimine kuupäeva, kella või sündmuse järgi; 

v. sätete salvestamine arvutisse, mugavaks taaskasutamiseks; 

vi. andmekaitse ja konfiguratsiooni sätestamine turvafunktsiooniga. 

 

 

 



34 

 

2.2. Uuritud tarindilahendused 
 

2.2.1. Olemasoleva hoone keldriseina ja –põranda liitekoha 

tihendamine 

Algkonstruktsioon 

 

Olemasoleva põranda tihendamise mõju uurimiseks ehitati õhulekkekambrisse 

klombitud fassaadikividest müüritis ( eesmärgiga uurida paekivimüüritise ja 

betoonpõranda liitumiskohta) ja betoonpõrand. Selle jaoks vooderdati lekkekambri külg 

4 kivirea kõrguseni kividega. Müüritise vahele valati 50mm paksune betoonplaat 

(vineerplaadile). Kiviseina ja lekkekambri vahest õhu lekkimise minimeerimiseks 

kleebiti isolatsiooniteip TESCON Contega PV, mis müüritise pealt krohviti.  

 

Joonis 2.4. Olemasoleva põranda tihendamine. [43]  
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Betoonplaadi ja müüritise eraldamiseks (reaalsuses erinevalt tõusvad-vajuvad 

konstruktsioonid) paigaldati vahesse isolatsiooniplaadi Isover RKL-31 FACADE ribad. 

Katsed tehti peale vähemalt 24 tunni pikkust kivinemisaega.  

 

 

Joonis 2.5. Olemasoleva põranda tihendamine. (Autori foto) 

 

 

Konstruktsiooni tihendamine DAKT vuugitihendiga 

 

Vuugitihendi paigalduse mõju katsetamise jaoks eemaldati seina ja põrandaplaadi 

vahest isolatsiooniplaadi Isover ribad, seejärel ühenduskoha vuuk puhastati.  
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Joonis 2.6. Olemasoleva põranda tihendamine vuugitihendiga. [43] 

Seina ja põrandaplaadi liitekohta paigaldati DAKT vuugitihend, mis suruti 

põrandaplaadi ja seina vahele, süvistades selle vähemalt keskkoha sügavusele. 

 

Joonis 2.7. Olemasoleva põranda tihendamine vuugitihendiga. (Autori foto) 
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Vuugitihendiga tihendatud konstruktsiooni tihendamine mastiksiga  

 

DAKT vuugitihendiga tihendatud liitekoht hermetiseeriti, kasutades Soudaseal 240 FC 

hermeetilist pastat. Hermeetiline pasta paigaldati nii, et täidetud oleks nii liitekoht kui 

ka kõik muud õhuvahed (klombitud kivide vahelised vuugivahed). Hermeetiku 

kuivamisaeg oli vähemalt 24 tundi, peale mida tehti õhulekkekatsed. 

 

Joonis 2.8. Olemasoleva põranda tihendamine mastiksiga. [43] 
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Joonis 2.9. Olemasoleva põranda tihendamine mastiksiga. (Autori foto) 

Põranda ja seina liitekoha krohvimine 

 

Liitekoha krohvimise mõju hindamiseks krohviti sein kogu ulatuses krohviseguga 

Sakret PM Super, krohvikiht ulatus ka kuni 50 mm kaugusele liitekohast 

põrandaplaadile. Krohvikihi paksus oli orienteeruvalt 5−10 mm. Krohvi kuivamisaeg oli 

vähemalt 24 tundi, peale mida tehti õhulekkekatse. 
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Joonis 2.10. Olemasoleva põranda krohvimine. [43] 

 

Joonis 2.11. Olemasoleva põranda krohvimine. (Autori foto) 
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Konstruktsiooni tihendamine isepaisuva tihendiga 

 

Isepaisuva tihendi mõju hindamiseks liitekoha õhulekke vähendamisel eemaldati 

liitekohast eelnevalt paigaldatud vuugitihend ja hermeetikukiht.  

 

Joonis 2.12. Olemasoleva põranda tihendamine isepaisuva tihendiga. [43] 

Liitekoht puhastati ja sinna paigaldati isepaisuv tihend ISO-BLOCO 600, teise katse 

ajal paigaldati tihend Soudal Soudaband Aktiv PLUS. Tihendi paisumisaeg oli vähemalt 

24 tundi. 
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Joonis 2.13. Olemasoleva põranda tihendamine isepaisuva tihendiga. (Autori foto) 

2.2.2. Vaheseina ja põranda liitekoha tihendamine ja krohvimine 

Algkonstruktsioon 

 

Esimese katse jaoks laoti mõõtekambrisse ühe plokirea kõrgune Fibo 

keramsiitplokkidest müüritis, mille vertikaalvuugid täideti mördiga. Müüritise peale 

laotati Icopal Sokkelikaista hüdroisolatsioonikiht. Antud kiht kleebiti õhutiheda teibiga 

mõõtekambri seina külge. Järgmisena laoti teine Fibo plokirida, mille vertikaalvuugid 

täideti samuti müürimördiga. Müüritise ja mõõtekambri vahelisse nurka teibiti Contega 

PV tihendusteip, mis kaeti krohvikihiga.  
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Joonis 2.14. Algkonstruktsioon. [43] 

Põrandakonstruktsioon lahendati vineeralusel ehituskile ja  100mm EPS 

soojustuskihiga, mille peale valati 50mm paksune betoonplaat. Peale ehituse kuivamist 

toimus esimene mõõtmine. 
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Joonis 2.15. Algkonstruktsioon. (Autori foto) 

Liitekoha ja põranda katmine isetasanduva seguga 

 

Järgmise tihendusviisina kaeti betoonpõrand ning seina ja põranda liitekoht Weber 

isetasanduva seguga. Peale kivinemist toimus teine katse. 
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Joonis 2.16. Tihendamine isetasanduva segukihiga. [43] 

 

Joonis 2.17. Tihendamine isetasanduva segukihiga. (Autori foto) 
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Seina krohvimine 

 

Viimase katsetuse jaoks krohviti müüritise seinapind ning peale kuivamist teostati 

kolmas mõõtmine. 

 

Joonis 2.18. Seina krohvimine. [43] 

 

Joonis 2.19. Seina krohvimine. (Autori foto) 
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2.2.3. Välisseina sokli liitekoha tihendamine 

Algkonstruktsioon 

 

Algkonstruktsiooni jaoks (ehitati pööratult võrreldes tavapärasega, et kergendada 

ehitusprotsessi, likvideerides vajaduse valada mitu korda põrandabetooni) laoti 

mõõtekambrisse ühe rea kõrgune poorbetoonplokkidest müüritis, mille vertikaalvuugid 

täideti müürimördiga. Plokkidepealne pind kaeti Icopal hüdroisolatsiooniga ning see 

teibiti mõõtekambri seina külge õhukindla teibiga. Hüdroisolatsiooni pealsesse pinda 

laoti ühe rea kõrgune keramsiitplokkidest müüritis ilma mördita.  

 

Joonis 2.20. Tihendamata konstruktsioon. [43] 

Põrandakonstruktsiooniks valati vineeralusele 50mm paksune betoonplaat, mille peale 

paigaldati plaadi mõõtudega kile ning selle peale 100mm EPS soojustus. Peale 

kuivamist toimus esimene mõõtmine. 
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Joonis 2.21. Tihendamata konstruktsioon. (Autori foto) 

Kile ülekattega hüdroisolatsiooni peal 

 

Teise mõõtmise jaoks paigaldati EPS soojustuskihi alla ehituskile, mis ulatus 

hüdroisolatsiooni peale vähemalt 50mm ülekattega, seejärel kaeti kile uuesti 

keramsiitplokkidega. 



48 

 

 

Joonis 2.22. Kile ülekattega hüdroisolatsiooni peal. [43] 

 

 

Joonis 2.23. Kile ülekattega hüdroisolatsiooni peal. (Autori foto) 
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Kile teibitud hüdroisolatsiooni külge 

 

Kolmanda mõõtmise jaoks kleebiti Contega õhukindla teibiga ehituskile 

hüdroisolatsiooni külge, seejärel kaeti kile uuesti keramsiitplokkidega. 

 

Joonis 2.24. Kile teibitud hüdroisolatsiooni külge. [43] 

 

 

Joonis 2.25. Kile teibitud hüdroisolatsiooni külge. (Autori foto) 
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2.3. Katsete läbiviimine 

 

Üle uuritava tarindi või materjali tekitatakse õhurõhkude erinevus (üle- ja/või alarõhk) 

ja õhurõhu tekitamiseks vajaminev õhuvooluhulk mõõdetakse iga rõhuerinevuse taseme 

juures. Õhuvooluhulga ja õhurõhu erinevused salvestatakse samaaegselt. 

Lekkeõhuvoolu ja rõhuerinevuse mõõtetulemused (vt joonis 2.26.), esitatakse 

lekkeõhuvoolu graafikuna. Mõõtetulemuste trendijoonelt arvutatakse konkreetsele 

rõhuerinevusele vastav lekkeõhuvooluhulk. Mõõtetulemus korrigeeritakse vastavalt 

baastingimustele. [43] 

 

Joonis 2.26. Sama õhulekkearvuga hoonete erinevad õhulekkegraafikud. [43] 

Mõõteseade koosneb järgnevatest osadest [43]:  

i. hermeetiline kamber, millesse saab paigaldada ja tihendada uuritava tarindid, 

liitekoha, ehitusmaterjali või hooneosa;  

ii. õhurõhkude erinevuse tekitamise ja muutmise seadmed;  

iii. õhuvoolu ja õhurõhu erinevuse mõõtmise seadmed (täpsus < 5%).  
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Uuritav tarind, tarindite liitekoht, ehitusmaterjal või hooneosa peab olema esinduslik ja 

vastama oma tavapärasele olukorrale ehitises. Kui uuritav tarind, tarindite liitekoht, 

ehitusmaterjal või hooneosaobjekt sisaldab pragusid, vuuke või muid õhulekkekohti, 

peavad need olema ka testitavas objektis. [43] 

Enne katset tuleb mõõta temperatuur (täpsus <±2 K), õhurõhk (täpsus <±1 kPa) ja 

suhteline niiskus (täpsus <±5 %) ja tagada nende näitajate püsivus katse ajal esitatud 

täpsuse piires. Katseaegsed keskkonnatingimused peavad olema vahemikus +15 

ºC…+30 ºC ja 25%…75%. Ehitusmaterjalide temperatuur ja niiskussisaldus peavad 

olema tasakaalustunud nendes keskkonnatingimustes. [43] 

Õhulekke katse viiakse läbi alarõhu tingimustes (piirdetarindi ruumipoolsel küljel on 

väiksem rõhk kui välisõhu poolsel küljel (konvektsiooni suund „õuest siseruumi“)) ja 

vajadusel ka ülerõhu tingimustes. Enne õhulekkekatset tekitatakse kolm ala/ülerõhu 

impulssi, vt joonis 2.27.. [43] 

 

Joonis 2.27. Õhurõhkude muutus katse ajal. [43] 
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Õhurõhu erinevus impulsi ajal peab olema 10%...12% suurem, kui katseaegne 

maksimaalne õhurõhkude erinevus Δpmax. Õhurõhu tõus peab olema aeglasem, kui 1 

sekund ja õhurõhu kestvus impulsi ajal peab olema üle 3 sekundi. [43] 

Õhulekketest tuleb läbi viia astmeliselt erinevate õhurõhu erinevuste juures. 

Õhuvooluhulga ja õhurõhu erinevused salvestatakse samaaegselt. Iga astme kestvus 

peab olema selline, et õhurõhu erinevus ja õhuvooluhulk on stabiliseerunud enne 

mõõtmist. [43] 

Katsetulemuste juures tuuakse välja õhulekkearv 4, 10 ja 50 Pa juures (50 Pa 

õhulekkekordsust kasutatakse Euroopas võrdlusarvuna, 4 ja 10 Pa kasutatakse 

Ameerika Ühendriikides  ja Kanadas). Õhulekkearv leitakse liitekoha iseloomust 

olenevalt jooksva meetri kohta. 

Maksimaalne õhurõhu erinevus peab olema iseloomulik vastavale piirdetarindile, 

liitekohale, ehitusmaterjalile või hooneosale. Viimase määratluse puudumisel 

maksimaalne õhurõhu erinevus võib olla: ±50 Pa, ±100 Pa, ±200 Pa, ±500 Pa, ±1000 

Pa. Maksimaalne õhurõhu erinevus ei või põhjustada uuritavale objektile pöördumatuid 

kahjustusi. Väikseim õhurõhu erinevus, Δpmin, peab olema selline, mida on võimalik 

mõõta täpsusega <5 %. Väikseim õhurõhu erinevus ei või siiski olla <1/5 Δpmax. [43] 

Õhulekketesti teised õhurõhuerinevused valitakse minimaalse ja maksimaalse õhurõhu 

erinevuse vahele nii, et tekiks vähemalt seitse mõõtetaset. [43] 

 

 

2.4. Katses kasutatud tihendusmaterjalid 

2.4.1. Isolatsiooniplaat 

 

Isover RKL-31 FACADE (vt lisa 3, joonis 1.) on jäik isolatsiooniplaat, mille pikemad 

küljed on punnsoonühendusega. Toode on kaetud mõlemalt poolt pinnakattega (ühelt 

poolt tuulekaitsepinnaga, teiselt poolt klaaskuidviltkattega). Isolatsiooniplaat on 
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valmistatud anorgaanilisest ja keemilisest neutraalsest materjalist ning ei sisalda 

korrosiooni põhjustavaid komponente, plaat on lõhnatu, ei mädane ega paku soodsat 

kasvupinnast hallitusseentele. Toode vastab ehitusmaterjalide saasteklassile M1. [23] 

Tehnilised andmed [23]:  

i. soojusjuhtivus – 0,031 W/mK, λ deklareeritud väärtus; 

ii. õhuläbilaskvus - ≤ 2,5 ∙ 10
-6

 m
3
/ (m

2
∙s∙Pa). 

2.4.2. DAKT vuugitihend 

 

DAKT - vuugitihend on suletud rakustruktuuriga elastne polüetüleentihend (vt lisa 3, 

joonis 2.). DAKT on ümara profiiliga niiskuskindel tihend, mis ei kaota omadusi 

temperatuuri muutustel ja keemiliste ainete mõjul. [24] 

DAKT- vuugitihend on mõeldud erinevate liitekohtade, pragude, vuukide jne täiteks 

seinapaneelide vahel, akna- ja ukseplokkide tihendamiseks, kõnnitee- ja põranda-

liitmikes, telliskivi- ja plokkseintes jne koos hermeetikuga. DAKT sobib hästi nn 

“külmtöötlemisel”, mil vuugi või prao põhja täitmisele DAKT-vuugitihendiga järgneb 

katmine polüsulfiid-, polüuretaan-, silikoon- või akrüülhermeetikuga. DAKT-

vuugitihendi kasutamisel saadakse õige hermeetiku paksus ja profiil ning on võimalik 

mitmekordselt vähendada hermeetiku kulu. [24] 

Tehnilised andmed [24]:  

i. kuumaõhumeetodil väljapressitud suletud rakustruktuuriga 

polüetüleentihend; 

ii. suur vee- ja veeaurukindlus; 

iii. tihedus ca 30 kg/m
3
; 

iv. lubatud hälbed ±1mm läbimõõdust; 

v. temperatuuritaluvus -40 C° kuni +100 C°; 

vi. soojusjuhtivus 0,04 W/mK; 

vii. värvus: hall - ilma lõhnata. 
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2.4.3. Soudaseal 240 FC 

 

Soudaseal 240 FC (vt lisa 3, joonis 3.) on kõrgekvaliteetne, ühekomponentne, heade 

liimivate omadustega ühendushermeetik. Põhineb MS-polümeeril, on keemiliselt 

neutraalne ja jääb peale kõvenemist elastseks. [26] 

Omadused [26]:  

i. suurepärane ühendustugevus enamike pindadega, isegi niisketega; 

ii. moodustab painduva elastse kummi, mis kannatab liikuvust kuni ± 20%; 

iii. lihtne töödelda ja käsitseda; 

iv. värvuskindel ning vastupidav ilmastikule ja UV-kiirgusele; 

v. minimaalne oht tervisele. 

2.4.4. ISO-BLOCO 600 isepaisuv tihend 

 

ISO – BLOCO 600 (vt lisa 3, joonis 4.) on tulekindla polümeerdispersiooniga 

immutatud PUR isoleerkleeplint, mis on vastavalt DIN 18055, mõeldud spetsiaalselt 

kuni 100 m kõrguste ühenduskohtade jaoks hoonetes. Lisaks hoovihma eest 

(minimaalselt 600 Pa, võrdub tuuletugevusele 11 – tugev tuul) kaitse tagamisele on auru 

läbilaskval isoleerkleeplindil väljapaistvad soojust ja heli isoleerivad omadused, samuti 

on vastupidav hoone tõusmisele-vajumisele. [28] 

Mitmekülgne toode, millel on mitmeid kasutusalasid, kuid mis on mõeldud üldiselt 

ehituslike ühenduskohtade tihendamiseks (kaasa arvatud liikuvad ühenduskohad) 

järgmistes valdkondades [28]:  

i. monteeritav betoon ja teised materjalid, elemendid (kaasa arvatud 

tsiviilehitus); 

ii. fassaadi avade tihendamine (aknad/uksed); 

iii. klaasitud katuseavad; 

iv. välisvoodri paneelid; 

v. rippseinad. 
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ISO-BLOCO 600 tihenduslindi tähtsamad tehnilised andmed [28]:  

i. õhu läbilaskvuse koefitsient – a ≤ 1,0 m
3
 / [ h ∙ m ∙ (daPa) ]; 

ii. temperatuurikindlus -30 °C kuni + 90 °C; 

iii. ehitusmaterjali klass B1 (tulekindel); 

iv. soojusjuhtivus λ = 0,052 W/m ∙ K. 

2.4.5. Isolatsiooniteip Tescon CONTEGA PV 

 

Tehniline info [29]:  

i. MVTR väärtus (veeauru liikumiskiirus) – 11,5 MNs/g; 

ii. vastupidav temperatuurivahemikus -40 ºC kuni +90 ºC. 

CONTEGA PV (vt lisa 3, joonis 5.) on mõeldud siledate pindade ja viimistlevate 

pindade vaheliste sõlmede tihendamiseks. Toode kleebitakse kleepuva küljega 

konstruktsiooni pinnale, võrkpind kaetakse müürimördi või kipsiga. [29] 

2.4.6. Vundamendi hüdroisolatsiooni Icopal Sokkelikaista 

 

Hüdroisolatsioon (vt lisa 3, joonis 6.) on mõeldud kasutamiseks vundamentide ja seinte 

isoleerimiseks, et vältida maa seest tuleva pinnasevee ja niiskuse levikut seintesse ja 

muudesse ehituskonstruktsioonidesse. [30] 

2.4.7. Tasandussegu weber.floor 4150 

 

Weber.floor 4150 sobib eluruumide, kontorite ja muude üldkasutatavate põrandate 

tasandamiseks ja silumiseks. Lihvimine ja pahteldamine enne põranda lõplikku katmist 

ei ole tavaliselt vajalik. Materjal sobib kokku peaaegu kõikide tavakasutuses olevate 

liimide ja põrandakattematerjalidega, samuti võib segu sisse paigaldada 

põrandaküttesüsteeme, kui segukihi paksus seda lubab. Weber.floor 4150 tarnitakse 

valmis kuivseguna, terasuurusega kuni 1 mm. Toode on kaseiinivaba ning pärast 

kuivamist niiskust tõrjuv. [31] 

Weber.floor 4150 sobib betooni, kergbetooni, kivi/keraamilise plaadi tasandamiseks. 

Tasandatava aluspinna tõmbetugevus peab olema vähemalt 1 MPa. [31] 
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2.4.8. Isepaisuv tihend Soudal Soudaband Aktiv PLUS 

 

Tegemist on eelpressitud vuugitihenduslindiga (vt lisa 3, joonis 7.), mis on valmistatud 

PUR-vahust ning impregneeritud akrüüldispersiooniga. [44] 

Soudaband isepaisuva tihendi tähtsamad tehnilised andmed [44]:  

i. vuugi läbilaskvustegur alla 0,1 m
3
/ (h· m); 

ii. soojusjuhtivus λ = 0,048 W/m ∙ K. 
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3. Tulemused ja tulemuste hindamine 

 

3.1. Olemasoleva hoone keldriseina ja -põranda liitekoha 

tihendamine 

3.1.1. Algkonstruktsioon 
 

Katse teostati, saamaks teada täielikult tihendamata konstruktsiooni liitekoha õhuleket 

(vt peatükk 2.2.1., „Algkonstruktsioon“). Antud graafikult (vt joonis 3.1.) võib välja 

lugeda, et liitekoha õhuleke on kõrge ning reaalse hoone puhul oleks ruumi lekkiv 

radoonihulk väga suur. Katsetulemustest on puudu 50 ja 60 Pa mõõtmistulemused, kuna 

ventilaator ei olnud suuteline antud rõhuerinevustele vastavat vooluhulka tekitama. 

 

Joonis 3.1. Olemasoleva hoone tihendamata põrandakonstruktsiooni õhulekkegraafik.   

(Autori joonis) 
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3.1.2. Konstruktsiooni tihendamine DAKT vuugitihendiga 

 

Katsetamise ajal teostati vuugitihendiga tihendatud konstruktsiooni (vt peatükk 2.2.1., 

„Konstruktsiooni tihendamine DAKT vuugitihendiga“) õhutiheduse kontrollimiseks viis 

erinevat katset, kuna antud tihendi paigaldamine, paigaldussügavus ja –kvaliteet võivad 

varieeruda. Nagu graafikul näha (vt. lisa 5, joonis 1.), erineb üks korduskatse teistest 

rohkem kui 50% poolest, seetõttu  jätame antud katsetulemused arvestamata. Antud 

erinevust võib iseloomustada ebakvaliteetse paigaldusega. Ülejäänud katsete erinevus 

sõltub paigalduse erisusest ning võib kirjeldada kui ühtlastes tingimustes paigaldatud 

nelja erinevat tihendusmaterjali. Allpool toodud (vt joonis 3.2.) katsetulemusi arvestame 

üldises tulemuste analüüsis, leides nende aritmeetilise keskmise.

 

Joonis 3.2. DAKT vuugitihendi õhulekkegraafik. (Autori joonis) 
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3.1.3. Vuugitihendiga tihendatud konstruktsiooni tihendamine 

mastiksiga 

 

Antud konstruktsiooni (vt peatükk 2.2.1., „Vuugitihendiga tihendatud konstruktsiooni 

tihendamine mastiksiga“) õhulekke uurimiseks teostati üks esialgne ja kaks 

korduskatset, korduskatsete jaoks asendati eelnevas katses kasutatud vuugitihend ja 

hermeetik uute vastu. Katsetulemustest (vt lisa 5, joonis 2.) jääb välja esialgne katse, 

mis nurjus mõõtmisstendi vea ja selle hilise avastamise (tihendusmaterjal oli 

eemaldatud) tõttu.  Välja jääb ka esimene korduskatse, mille olulist erinevust teistest 

katsetest võib kirjeldada paigalduskvaliteedi erinevusega (hermeetik ei täitnud kõiki 

plokkide vahelisi vuuke ja nurgakohti) ning sellest tingitud suurema õhuvooluga. 

Üldises tulemuste analüüsis kasutame korduskatset kaks (vt joonis 3.3.).

 

Joonis 3.3. Eelnevalt vuugitihendiga tihendatud konstruktsiooni hermeetikuga 

tihendamise õhulekkegraafik. (Autori joonis) 

 

 



60 

 

3.1.4. Põranda ja seina liitekoha krohvimine 

 

Antud katse (vt joonis 3.4.) viidi läbi, kontrollimaks klombitud fassaadikivide ning 

nendevaheliste kivivuukide krohviga katmise (vt peatükk 2.2.1., „Põranda ja seina 

liitekoha krohvimine“) mõju põranda ja seina liitekoha õhutihedusele. Antud graafikut 

ja katsetulemusi kasutame üldises tulemuste analüüsis. 

 

Joonis 3.4. Põranda ja seina liitekoha krohvimine. (Autori joonis) 

3.1.5. Konstruktsiooni tihendamine isepaisuva tihendiga ISO-

BLOCO 600 

 

Esimese isepaisuva tihendi katsetamiseks (vt peatükk 2.2.1., „Konstruktsiooni 

tihendamine isepaisuva tihendiga“) puhastati põranda ja seina liitekoht eelnevatest 

tihendusmaterjalidest ning paigaldati isepaisuv tihend ISO-BLOCO 600. Antud 

katsetulemusi kasutame üldistes tulemuste analüüsis. 
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Joonis 3.5. Tihendamine isepaisuva tihendiga ISO-BLOCO 600. (Autori joonis) 

3.1.6. Konstruktsiooni tihendamine isepaisuva tihendiga 

Soudaband Aktiv PLUS 

 

Soudaband isepaisuva tihendi (vt peatükk 2.2.1., „Konstruktsiooni tihendamine 

isepaisuva tihendiga“) katsetamiseks (vt joonis 3.6.) eemaldati uuritavast liitekohast 

eelnevalt paigaldatud ISO-BLOCO tihend ning asendati see esimese katse jaoks 

Soudaband tihendiga. Teise katse käigus uuriti ehitus- ja paigalduskvaliteedi ja 

õhulekke omavahelist sõltuvust (vt joonis 3.6., „Isepaisuv tihend Soudaband 2“).). Selle 

jaoks lõigati tarindi nurgakohast välja tükk, mis pidi imiteerima halvast 

paigalduskvaliteedist sõltuvat õhuvahet. 
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Joonis 3.6. Tihendamine isepaisuva tihendiga Soudal Soudaband Aktiv PLUS. (Autori 

joonis) 

3.1.7. Tulemuste üldine analüüs 

 

Kõigi katsete juures oli tagatud ettenähtud nõue hoida suhtelist õhuniiskust 25 ... 75% ja 

temperatuuri 15...30 ºC juures. Kõik mõõdetud õhulekked jagati läbi kasti liitekoha 

üldpikkusega (ligikaudu 4,8 meetrit), et näidata, kui palju õhku lekkis ühe meetri 

pikkuse lõigu kohta.  
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Joonis 3.7. Põranda tihendamist simuleeriva mõõtmise lõpptulemused. (Autori joonis) 

Tabel 3.1. Lekkeõhuvooluhulk ja erinevus võrreldes eelmise tihendusviisiga, l/ (s  m). 

(Autori tabel) 

Õ
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4  8,77 1,68 5,2 0,017 98,8 0,011 1,6 1,29 6,8 0,88 10,0 

10  9,99 1,85 5,4 0,021 88,1 0,013 1,6 1,43 7,0 0,97 10,3 

50  23,79 3,55 6,7 0,077 46,1 0,044 1,8 2,88 8,3 1,88 12,7 

Kasti enda leke jäi tulemustest maha arvestamata, kuigi see oli mõõtmismetoodikas ette 

nähtud. Õhuhulk, mis ette nähtud 4, 10 ja 50 Pa juures kastist lekkis, oli väga väike ning 

jäi vähimast mõõtmistulemusest 0,011 l/ (s  m) (vt tabel 3.1.) kohta vähemalt kahe kuni 

kolme kümne astme võrra väiksemaks. 
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Nagu näha graafikult (vt joonis 3.7.), saavutati tihendamata konstruktsiooni 

vuugitihendiga tihendamisel ligikaudu viiekordne õhulekke vähenemine. Miinusena 

antud tihendamisviisi juures võib välja tuua vuugitihendi kujukindluse, tihend täidab 

suurema vahe liitekohast, kuid täitmata jäävad vuugikohad, nurgad jne. Üldjuhul oleks 

soovitatav antud tihendit kasutada vähem probleeme tekitavate kohtade tihendamisel 

(sõlmlahendused, kus radoonitaseme vähendatav hulk on marginaalne). 

Lisaks vuugitihendi pealse ning selle kõrval täitmata jäänud vahede hermeetikuga 

täitmisel vähenes keskmine õhuleke madala rõhuerinevuse 10 Pa juures ligikaudu sada 

korda, suurema rõhuerinevuse  60 Pa juures ligikaudu 46 korda.  

Põranda ja seina liitekoha ning seina krohvimisel saavutati ligikaudu kahekordne 

õhulekke vähenemine. Klombitud fasaadikive ning nende struktuuri arvestades võib 

antud tihendamisviisi lugeda küllaltki ebaratsionaalseks, kuna kivide struktuur on väga 

tihe ning läbi kivide ja vuukide lekkiv õhuhulk on suure tõenäosusega väga madal. 

Eraldi viidi läbi tihendamata tarindi liitekoha tihendamine kahe erineva isepaisuva 

tihendiga. Nagu näha graafikult, siis saavutati esimese isepaisuva tihendiga tihendades 

(vt joonis 3.7. „Isepaisuv tihend ISO-BLOCO“) ligikaudu seitse korda madalam 

õhuleke võrreldes tihendamata tarindiga.  

Teist tihendit, Soudal Soudaband Aktiv PLUS, kasutades tehti kaks erinevat katset (vt 

joonis 3.6.), üks õhulekke vähendamise ja teine ehitus- ja paigalduskvaliteedi 

hindamiseks. Võrreldes kahjustatud ja kahjustamata tihendi katsetulemust (vt joonis 

3.6.) on näha ligikaudu 10-15 % erinevust, Seega võib öelda, et paigalduskvaliteedist 

sõltub õhuleke, kuid seda mitte väga märkimisväärsel määral.  

Võrreldes tihendamist isepaisuvate tihendite ja tavalise vuugitihendi vahel, võib 

mõõtmistulemused liigitada ligikaudu sarnasteks. Mõlema tihendiliigi puhul tulevad 

puudustena välja nende kujukindlused, mis vuugitihendi puhul tähendab kindla ümara 

kuju hoidmist ja väikeste pragude tühjaks jätmist. Isepaisuvad tihendid on küll natuke 

parem, nagu on ka graafikul näha, kuid ka sel juhul jäävad väiksemad praod ja avad 

katmata.  
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Kindlasti tuleks suurema radooniohuga aladel kasutada lisaks eelnevale tihendile ka 

hermeetikut. Graafikul on selgelt näha, kuidas vuugitihendi pealse ja ümbruse täitmine 

vähendas õhuleket suurema õhurõhu erinevuse juures 46 ja väiksema õhurõhu erinevuse 

juures sada korda.  

Liitekoha krohvimise kasutegur antud katseseeria juures oli küll nähtav, kuid antud 

seinatüübi juures minimaalne. Kindlasti tuleks eelkõige tähelepanu pöörata eelnevas 

lõigus toodud väidetele suurema radoonitaseme juures, kuna krohvimine sobib rohkem 

suurema õhujuhtivusteguriga ehitusmaterjalide juurde. 

 

 

3.2. Vaheseina ja põranda liitekoha tihendamine ja 

krohvimine 

3.2.1. Algkonstruktsioon 

 

Nagu näha graafikult (vt joonis 3.8.), siis ilma tihendamata (vt peatükk 2.2.2., 

„Algkonstruktsioon“) on tegemist suure õhulekkega konstruktsiooniga. Antud katse 

puhul võib eeldada osalist õhuleket seina ja põranda liitekohast, kuid suurem osakaal on 

kindlasti seinaplokkide struktuurist sõltuv, mis on küllaltki suure õhujuhtivusega tänu 

ploki täitematerjalina kasutatud kergkruusa vahelistele vahedele. Katsetulemused on  

sobivad kasutamiseks üldises konstruktsiooni tihendamise analüüsis. 



66 

 

 

Joonis 3.8. Algkonstruktsioon. (Autori joonis) 

3.2.2. Põranda katmine isetasanduva seguga 

 

Võrreldes tihendamata konstruktsiooni graafikuga (vt joonis 3.8.) vähenes tarindi 

õhuleke olulisel määral. Antud konstruktsiooni (vt peatükk 2.2.2., „Liitekoha ja põranda 

katmine isetasanduva seguga“) õhuleket võib kirjeldada otseses sõltuvuses olevana 

seinaploki tüübist, kuna liitekoha õhuleke viidi segu kasutamisel minimaalseks. Enamus 

ülaltoodud (vt joonis 3.9.) õhulekkest on suure tõenäosusega põhjustatud ploki 

struktuurist, mis soosib õhu läbilaskvust. Katsetulemused on sobivad kasutamiseks 

üldises konstruktsiooni tihendamise analüüsis. 
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Joonis 3.9. Tihendamine isetasanduva seguga. (Autori joonis) 

3.2.3. Seina krohvimine 

 

Antud katse (vt joonis 3.10.) juures viidi konstruktsiooni õhuleke minimaalseni, 

krohvides seina (vt peatükk 2.2.2., „Seina krohvimine“) ning minimaliseerides sellega 

õhulekke nii liitekohas kui ka seina pinnast.  Katsetulemused on sobivad kasutamiseks 

üldises konstruktsiooni tihendamise analüüsis. 
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Joonis 3.10. Seina krohvimise mõju konstruktsiooni õhutihedusele. (Autori joonis) 

3.2.4. Tulemuste üldine analüüs 

 

Kõigi katsete juures oli tagatud ettenähtud nõue hoida suhtelist õhuniiskust 25 ... 75 % 

ja temperatuuri 15...30 ºC juures. Kõik mõõdetud õhulekked jagati veel läbi kasti 

liitekoha üldpikkusega (ligikaudu 4,8 meetrit), et näidata, kui palju õhku lekkis ühe 

meetri pikkuse lõigu kohta.  
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Joonis 3.11. Konstruktsiooni tihendamistulemuste üldgraafik. (Autori joonis) 

Tabel 3.2. Lekkeõhuvooluhulk ja erinevus võrreldes eelmise tihendusviisiga, l/ (s  m). 

(Autori tabel) 

Õhulekkearv, 

Pa 

Tihendamata 

tarind 

Isetasanduva 

seguga 

katmine 

Erinevus, 

korda 

Seina 

krohvimine 

Erinevus, 

korda 

4 Pa 3,74 1,05 3,6 0,05 21,0 

10 Pa 4,24 1,20 3,5 0,06 20,0 

50 Pa 9,74 2,91 3,4 0,24 12,1 

Kasti enda leke jäi tulemustest maha arvestamata, kuigi see oli mõõtmismetoodikas ette 

nähtud. Õhuhulk, mis ette nähtud 4, 10 ja 50 Pa juures kastist lekkis, oli väga väike ning 

jäi vähimast mõõtmistulemusest 0,05 l/ (s  m) (vt tabel 3.2.) kohta vähemalt kahe kuni 

kolme kümne astme võrra väiksemaks. 

Võrreldes eelmise, klombitud kivist seina ja betoonpõranda, tihendamata 

konstruktsiooni sõlmlahenduse katsetamisega,  on näha olulist õhupidavuse kasvu. Selle 
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põhjusena võib välja tuua seina ja põranda liitekoha vahe laiuse erinevuse, ehk õhulekke 

sõltuvuse ehituskvaliteedist.  

Teise sõlmlahenduse esimese tihendamisvariandina kasutati isetasanduvat segu, mida 

kasutatakse ehitustegevuse ajal põrandakatete aluspinna piisava horisontaalsuse ja 

tasasuse saavutamisel. Nagu näha graafikult (vt joonis 3.11.), parandas põranda ja 

liitekoha katmine antud seguga tarindi õhupidavust olulisel määral, vähendades seda 

ligikaudu neli korda.  

Tihendusvahendina kasutatud segu suurt vähendustegurit võib kirjeldada sõltuvana 

tema viskoossusest. Isetasanduv segu, sõltuvalt tema vedelamast olekust võrreldes 

tavapärase põrandaseguga, suudab täita liitekoha vahe ning imbuda ka Fibo plokki 

täiteaine vahelistesse pooridesse.  Sellega väheneb olulisel määral õhu lekkimine läbi 

liitekoha ning paraneb ka Fibo ploki õhujuhtivustegur, kuna osad pooridest täituvad 

seguga. Antud lahenduse juures jääbki enamus alles jäävast õhulekkest sõltuma Fibo 

ploki lahtistest pooridest. 

Kolmanda sõlmlahenduse juures on näha õhulekke vähenemist (vt tabel 3.2.) olulisel 

määral. Võib eeldada, et antud konstruktsiooni õhuleke on viidud minimaalse tasemeni, 

mida on võimalik saavutada antud tihendusviise kasutades. Nüüdse õhulekketaseme 

vähendamine on suure tõenäosusega suuresti sõltuv ehituskvaliteedist. 

Õhulekke vähenemist võib oodata ka krohvikihile lisakihi paigaldamisel (nt värvimine, 

pahteldamine või niiskustõkkemastiksiga katmine, kuna need on tihedama struktuuriga 

kui krohv ja vähendavad õhu läbivust), kuid see muutuks juba ebaratsionaalseks, kuna 

kihi paksus läheks liiga suureks ning sellele vastav õhulekke vähenemine oleks liiga 

väike. 

Antud konstruktsiooni suure miinusena võib välja tuua seinaplokkide suure poorsuse 

ning täitematerjalide õhuvahede olemasolu. Sellest sõltuvalt on antud seinaplokid 

katmata kujul suured õhulekke allikad, kattes need viimistlusvahendiga väheneb 

õhuleke, nagu oli näha katsetulemustest (vt joonis 3.11.). Kokkuvõtteks öeldes tuleks 

eluruumides vundamendi- ja välisseinas antud ehitusplokke kasutades need kindlasti 

katta, et vähendada plokkidesiseselt lekkivat õhuhulka. Radooni seisukohalt tuleks 

radoonirikastel aladel katta plokid krohvikihiga ka maapinnal asuvast põrandast allpool, 

maa sees. 
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3.3. Välisseina sokli liitekoha tihendamine 

3.3.1. Tihendamata välisseina ja põranda liitekoht 

 

Antud graafiku (vt joonis 3.12.) puhul on tegemist tihendamata konstruktsiooni (vt 

peatükk 2.2.3., „Algkonstruktsioon“) katsetulemustega, kus ainsa mõningal määral 

õhuvoolu takistava materjalina on kasutusel seina ja põranda ühinemist takistavad 

Styrofoami ribad. Katsetulemustest on puudu 60 Pa juures tekkiv õhurõhkude vahe, 

kuna õhuvool oli liiga suur ning katsetamisel kasutatud mõõtestend ning ventilaator ei 

suutnud seda tagada. 

 

Joonis 3.12. Tihendamata välisseina ja põranda liitekoht. (Autori joonis) 

 

3.3.2. Kile ülekattega hüdroisolatsiooni peal 50 mm ulatuses 

 

Tegemist on hüdroisolatsiooni peale 50 mm ülekattega paigaldatud kile (vt peatükk 

2.2.3., „Kile ülekattega hüdroisolatsiooni peal“) õhupidavuse mõju katsetulemustega (vt 
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joonis 3.13.), suurema paigalpüsimise ja reaalse konstruktsiooni imiteerimise eesmärgil 

paigaldati kile peale ka rida Fibo seinaplokke. Katsetulemused on sobivad kasutamiseks 

üldises konstruktsiooni tihendamise analüüsis. 

 

Joonis 3.13. Kile ülekattega hüdroisolatsiooni peal 50 mm ulatuses. (Autori joonis) 

3.3.3. Ülekattega kile teibitud hüdroisolatsioonile 

 

Antud tihendamisvariandis (vt joonis 3.14.) kleebiti 50 mm ulatuses hüdroisolatsiooni 

peale paigaldatud kile selle külge (vt peatükk 2.2.3., „Kile teibitud hüdroisolatsiooni 

külge“), eesmärgiga minimaliseerida antud konstruktsiooni õhuleke, tekitades põranda 

alusesse tasapinda õhku mitte läbilaskva kihi. Õhupidavust saaks suurendada, kinnitades 

hüdroisolatsiooni ülekattekohad omavahel (nt teipides või sulatades). Katsetulemused 

on sobivad kasutamiseks üldises konstruktsiooni tihendamise analüüsis. 
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Joonis 3.14. Ülekattega kile teibitud hüdrosiolatsioonile. (Autori joonis) 

3.3.4. Tulemuste üldine analüüs 

 

Kõigi katsete juures oli tagatud ettenähtud nõue hoida suhtelist õhuniiskust 25 ... 75% ja 

temperatuuri 15...30 ºC juures. Kõik mõõdetud õhulekked jagati veel läbi kasti liitekoha 

üldpikkusega (ligikaudu 4,0 meetrit), et näidata, kui palju õhku lekkis ühe meetri 

pikkuse lõigu kohta.  
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Joonis 3.15. Konstruktsiooni tihendamistulemuste üldgraafik. (Autori joonis) 

Tabel 3.3. Lekkeõhuvooluhulk ja erinevus võrreldes eelmise tihendusviisiga, l/ (s  m). 

(Autori tabel) 

Õhulekkearv, 

Pa 

Tihendamata 

tarind 

Kile ülekattega 

hüdroisolatsioonil 

Erinevus, 

korda 

Kile teibitud Erinevus, 

korda 

4 Pa 6,29 0,31 20,3 0,05 6,2 

10 Pa 7,21 0,36 20,0 0,06 6,0 

50 Pa 18,02 0,99 18,2 0,25 4,0 

Kasti enda leke jäi tulemustest maha arvestamata, kuigi see oli mõõtmismetoodikas ette 

nähtud. Õhuhulk, mis ette nähtud 4, 10 ja 50 Pa juures kastist lekkis, oli väga väike ning 

jäi vähimast mõõtmistulemusest 0,05 l/ (s  m) (vt tabel 3.3.) kohta vähemalt kahe kuni 

kolme kümne astme võrra väiksemaks. 

Esimese katsetuse juures oli tegemist tihendamata konstruktsiooniga, ainus tihendit 

esindav materjal liitekohas oli põrandaplaadi ja seina vahele paigaldatud Styrofoami 

riba, Riba eesmärgiks oli kontrollida, kuidas mõjutab tavaliselt müra leviku 
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tõkestamiseks paigaldatav riba õhuleket. Nagu katsetulemustest (vt joonis 3.15.) näha, 

siis oli tegemist suure õhulekkega konstruktsiooniga. Suure õhulekke põhjusena võib 

välja tuua suure seina ja põrandaplaadi vahe, mis laseb tihendamata kujul suurel hulgal 

õhku läbi. Reaalses elus sellise lahenduse liitekoha tihendamata jätmine võib tingida 

hoones suure radoonitaseme.  

Võrreldes eelmise sõlmlahenduse tihendamata konstruktsiooniga vähenes õhuleke kile 

ülekattega paigaldamisel seina hüdroisolatsioonile märgatavalt, tingides õhulekke 

vähenemise keskmiselt 20-kordselt. Kile peale paigaldati rida keramsiitplokke, mis 

reaalse konstruktsiooni puhul peaksid tekitatava koormusega hoidma kilet paigal ning 

samuti suruma kilet vastu hüdroisolatsiooni, vähendades sellega õhuleket.  

Kolmanda konstruktsiooni tihendamise viisina teibiti eelnevalt ülekattes olnud kile 

lisaks hüdroisolatsiooni külge. Nagu näha tabelist (vt tabel 3.3.), saavutati sellega 

madalama rõhuerinevuse juures ligikaudu kuuekordne õhuvahetuskordsuse vähenemine 

ning suuremate rõhuerinevuste juures ligikaudu neljakordne õhulekke vähenemine.  

Antud konstruktsiooni juures on selgelt näha (vt tabel 3.3.) õhulekke või antud lõputöö 

raames uuritava radooni lekkimise sõltuvus korrapäraselt paigaldatud radoonikilest ning 

paigaldamise kvaliteedist. Tihendamata konstruktsiooni (läbiva liitekoha) puhul on näha 

suur õhuleke. Hüdroisolatsioonina kile või radooni tõkestamiseks kasutatav radoonikile 

korrapäraselt paigaldatuna ning ilma õhku läbilaskvaid ülekatteid jätmata tagab madala 

õhulekke. 
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4. Järeldused 

 

4.1. Olemasoleva hoone keldriseina ja –põranda liitekoha 

tihendamine 
 

Klombitud müürikividest seina, mis imiteeris paekivi, ja betoonpõranda sõlmlahenduse 

liitekoha tihendamislahenduste uurimiseks katsetati kuut erinevat tihendamislahendust, 

lisaks viidi läbi mitu korduskatset ehituskvaliteedi mõju hindamiseks. Katsetulemuste 

analüüsist (vt peatükk 3.1.7. „Tulemuste üldine analüüs“) lähtudes võib järeldada, et 

kõige suurema õhulekkega oli ehituses üldlevinud sõlmlahendus, kus põranda ja seina 

liitekoht tihendatakse elastsest materjalist ribaga, vältides sellega põranda ja seina 

üksteisega liitumist. Madala õhulekke tagamiseks tuleks peale põranda ehitamist 

liitekoht puhastada ning täita see vuugitihendiga, mille eesmärk on eemaldada suurem 

õhuleke. Oluliselt (vt tabel 3.1.) parandas antud  tihendiga tihendatud liitekoha 

õhupidavust selle hermeetikuga katmine, võib eeldada, et seda põhjustas hermeetiku 

omadus täita kõik vuugikohad ja nurgad hermeetilise massiga. Katsetati lisaks 

krohvimise (võib iseloomustada kui viimistlusmaterjaliga katmist) mõju liitekoha 

õhupidavusele, see vähendas õhupidavust vähesel määral, kuid õhulekke vähesust võib 

iseloomustada olles sõltuvuses juba eelnevalt hermeetikuga kaetud liitekohast. 

Liitekoha katsetuste käigus uuriti lisaks, kuidas mõjutab isepaisuva tihendi kasutamine 

õhuleket, selleks kasutati kaht erinevat isepaisuvat tihendit ( vt joonis 3.5. ja joonis 

3.6.). Nagu näha üldisest tulemuste graafikust (vt joonis 3.7.), olid isepaisuva tihendiga 

tihendamisel liitekoha õhulekked väiksemad kui tavalise vuugitihendiga. Antud asjaolu 

võis ka eeldada, kuna vuugitihend on kujukindel ja ei täida kõiki tühimikke, seevastu 

isepaisuv tihend suudab paisuda ja täita paremini nurgakohti ja teisi avavusi 

(vuugikohad, paigaldustühimikud). Antud katsetulemustest võib järeldada, et 
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sõlmlahenduse tihendatuse aste sõltub suuresti põranda ja seina vahelise liitekoha 

täitest, mida paremini on täidetud vahe ning kõik tühimikud, seda madalam on õhuleke.     

 

   

4.2. Vaheseina ja põranda liitekohta tihendamine ja 

krohvimine 
 

Katsetuse eesmärgiks oli uurida keramsiitplokkidest seina ja betoonpõranda liitekoha 

õhupidavust. Nagu võis eeldada, oli tihendamata konstruktsiooni puhul õhuleke väga 

suur, kuid antud juhul peamine põhjus võib olla pigem liitekoha suur vahe, kui 

keramsiitplokkide struktuur. Järgmise katse jaoks tihendati betoonpõrand ja liitekoht 

isetasanduva seguga, ning nagu näha graafikult (vt joonis 3.11.), vähenes õhulekke 

võrreldes tihendamata konstruktsiooniga olulisel määral. Antud tihendamislahenduse 

juures võib järele jäänud õhulekke põhjusena välja tuua keramsiitploki struktuurist 

sõltuva ploki õhutiheduse, kuna täitematerjaline kasutatud kergkruusa vahel on 

õhuvahed. Lõpliku sõlmlahenduse tihendamise jaoks kaeti ploki nähtav pind 

krohvikihiga (reaalses elus sobivad ka teised siseviimistlusmaterjalid nagu pahtel, 

niiskustõkkemastiks jne) ning sellega viidi sõlmlahenduse õhuleke minimaalse 

suurusjärguni. Antud katsetulemustest võib järeldada sõlmlahenduse õhulekke otsest 

sõltuvust ploki ja liitekoha täitmise astmest, mida rohkem ploki pinnast ja seina ning 

põranda vahest kaetud on, seda madalam on õhuleke. 

 

 

4.3. Välisseina sokli liitekohta tihendamine 
 

Välisseina ja põranda liitekoha tihendamise katsetamisel uuriti eelkõige, kuidas 

hüdroisolatsioonina kasutatav kile või eraldi radooni tõkkeks kasutatav radoonikile 

paigaldus mõjutab liite õhuleket. Nagu võis järeldada (vt joonis 3.15.), oli kõige 

suurema õhulekkega tihendamata (ainsa tihendusmaterjalina müra tõkestamiseks 
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kasutatavate Styrofoami ribadega ääristatud, muidu läbivalt tühi) konstruktsioon. 

Põrandabetooni aluse kile paigaldamisel ülekattega müüri peale vähenes liitekoha 

õhulekke oluselt (vt tabel 3.3.) , veelgi parem tulemus saavutati eelnevalt paigaldatud 

kile teipimisega hüdroisolatsioonina kasutatud bituumenkatte külge. Kokkuvõttena võib 

kirjutada, et antud katse puhul sai kinnitust asjaolu, et hoone alla ühtse kihina 

paigaldatav radoonikile vähendab õhuleket olulisel määral, nagu näha vähenenud 

õhulekke erinevusest tihendamata konstruktsiooni ja teibitud kilega lahenduse vahel.  
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Kokkuvõte 
 

Tänapäeva ühiskonnas ehitatakse üha rohkem uusi hooneid, nii eramuid kui ka 

tööstushooneid. Lisaks madalamale energiavajadusele ning inimese personaalsele 

mugavusele pööratakse võrreldes aastakümnete taguse ehitamisega suuremat tähelepanu 

ka tervislikele aspektidele. 

Vähemaks on jäänud inimese tervisele kahjulikult mõjuvate ehitusmaterjalide 

kasutamine. Palju pööratakse tähelepanu ventilatsioonisüsteemide ehitamisele, et 

toimiks vajalik õhuvahetus. Suurt tähelepanu pööratakse seejuures ka hoone 

konstruktsioonide tihedusele, et tervist kahjustavatel gaasidel ja organismidel puuduks 

võimalus siseneda.  

Tänapäevase suure ehitusmaterjalide valiku juures varieeruvad laialdaselt erinevates 

kande- ja muudes hoone tarindites kasutatavad materjalid ja võimalused. Seetõttu on 

otstarbekas katsetada erinevate materjalide kasutust ja koos kasutamisel võimalikke 

tihendusviise optimaalse tulemuse saamiseks. 

Käesoleva töö eesmärgiks oli analüüsida kolme erineva põranda ja seina 

sõlmkonstruktsiooni õhupidavust ja nende õhulekke muutumist sõltuvalt erinevatest 

tihendamisviisidest. Töö käigus ehitati spetsiaalsesse mõõtekambrisse kolm erinevat 

sõlme ning analüüsiti nende õhupidavust erinevatest sise- ja välisrõhu erinevustest 

lähtudes. Antud õhulekete juures koostati õhulekkegraafikud ning nende alusel leiti 

vastavad õhulekkekordsused 4, 10 ja 50 Pa juures.  

Vaheseina ja põranda liitekoha tihendamist katsetati kuuel erineval viisil, seejuures 

teostati mitu korduskatset tulemuste võrdlemiseks. Leiti, et parima tulemuse 

saavutamiseks tuleks liitekoht tihendada algselt vuugitihendiga ning seejärel katta ka 
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hermeetikuga, kuna tihend täidab suurema osa liitekohast ning hermeetik on väiksemate 

vahede ja vuukide täitmiseks. Võrreldes tihendamata konstruktsiooniga leiti, et hea 

tulemus on võimalik saavutada ka isepaisuva tihendiga, mille ainsa miinusena võib 

välja tuua vuukide ja kitsamate pragude lahti jäämise. 

Vaheseina ja põranda liitekoha tihendamisel uuriti kolme erinevat tihendamisvõimalust. 

Katsetega leiti, et madal õhuleke Fibo plokkidest seina ja betoonpõranda liitekoha 

tihendamisel on võimalik saavutada põranda katmisel isetasanduva seguga ning seejärel 

katta ka Fibo sein krohvikihiga. Eelnevat asjaolu võib selgitada Fibo plokkide 

struktuurist sõltuvana, kuna ploki täiteainena kasutatud kergkruusa vahele jäävad suured 

õhuavad. 

Välisseina sokli ja põranda liitekoha uurimiseks teostati kolm erinevat katset. Nende 

tulemusel leiti, et betoonpõranda aluse hüdroisolatsiooni korrapärasel paigaldamisel, 

ning ülekatte jätmisel plokkseina vahelisele hüdroisolatsioonile, on võimalik saavutada 

madal õhupidavus. Veelgi madalamale tasemele on vastav õhutihedus võimalik viia 

antud ülekatte kleepimisega hüdroisolatsiooni külge, tekitades õhupidava tasapinna, mis 

läbib betoonpõranda alust ja plokkseina. Antud katsetust on võimalik vaadata ka, kui 

radoonikile mõju õhu- ja radoonilekkele. 

Magistritöö autor leidis, et tagades piisava ehituskvaliteedi erinevate sõlmlahenduste 

ehitamisel, on võimalik saavutada madal õhuleke ning samas ka madal radooni leke 

hoonesse. Kuna hooneid ei ehitata enamikel juhtudel paariks aastaks, vaid 

aastakümneteks on vajalik uurida, kuidas antud sõlmlahenduste õhuleke on võimalik 

viia võimalikult madalale tasemele. Edasistes katsetes oleks kindlasti vaja uurida antud 

sõlmede puhul ka teisi tihendusviise.  
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Lisad 
 

Lisa 1 - Radooniriski kaart 

Lisa 2 - Radooni sattumine hoonesse 

Lisa 3 - Tihendusmaterjalid 

Lisa 4 - Mõõteseadmed 

Lisa 5 - Esialgsed graafikud



 

 

Lisa 1 – Radooniriski kaart 

 

Joonis 1. Radooniriski kaart. (Töö autori muudatustega) [45]



 

 

Radooniriski kaardi legend (Töö autori muudatustega) [45] 

Madala radooniriski ala, madala looduskiirgusega pinnased (peamiselt liiva ja 

aleuriidid). Kõrge radooni tase majade siseõhus esineb harva. 

Normaalse radooniriski ala, normaalse looduskiirgusega pinnased. Lokaalselt       

võib esineda kõrge ja madala radoonisisaldusega pinnaseid. 

Alad, kus kohati võib esineda kõrge radoonisisaldusega pinnaseid. Valdavalt 

moreen ja liustikuvee (jääjärvede ja glatsiofluviaalsed) setted. Kohati võib 

olla radoonisisaldus majade siseõhus kõrge. 

Kõrge radooniriski alad, kus avanevad uraani rikkad Dictyonemakilt, fosforiit      

ja oobolusliivakivi ning pinnastes esineb rohkesti nende kivimite fragmente. 

Radoonisisaldus majade siseõhus on sageli kõrge. 

Karst. Karstipiirkonnad on tuntud kui potentsiaalselt radooniohtlikud alad.  

Kui hoone asub karstitühiku või –lõhe kohal, võib radoon migreeruda nende 

kaudu rõhuerinevuste tõttu majade siseõhku. Karstinähtusi esineb ka 

väljaspool kontuuritud alasid. 

Aluspõhja kivimid, enamasti lubjakivid, mis avanevad maapinnal või on 

kaetud õhukese pinnakattega. Peamiselt madala radoonisiriski alad.Võib 

esineda karsti. 

Savi. Piirkondi, kus levivad savikad setted, loetakse enamasti normaalse 

radooniriski aladeks, ehkki pinnaste looduskiirgus on sageli kõrge. Savide 

halvad aeratsiooni-omadused raskendavad pinnasest migreeruva radooni 

jõudmist majade siseõhku. Klassifikatsioon kehtib vaid veeküllastunud 

savipinnaste puhul. 

Turbasood 

 

Astang aluspõhja kivimites 

 

Diktüoneemakilda avamus 
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Lisa 2 – Radooni sattumine hoonesse 

 

 

1. Maapind hoone all ja ümber 

2. Täitepinnas 

3. Aluspõhi 

4. Kraanivesi 

5. Ehitusmaterjal 

Joonis 1. Radooni sattumine hoonesse. (töö autori muudatustega) [4] 
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Lisa 3 – Tihendusmaterjalid 
 

 

Joonis 1. Isolatsiooniplaat Isover RKL-31 FACADE. [23] 

 

Joonis 2. DAKT vuugitihend koos hermeetikuga. [25] 

http://www.isover.ee/image/27173/20120924154659/RKL-31%20Facade%2030%20plaadid.JPG?width=700&height=700&mode=max
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Joonis 3. Soudaseal 240 FC hermeetik. [27] 

 

Joonis 4. ISO – BLOCO 600 isepaisuv tihend. [28] 
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Joonis 5. TESCON Contega PV teip. [29] 

 

Joonis 6. Icopal Sokkelikaista hüdroisolatsioon. [30] 
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Joonis 7. Soudal Soudaband Aktiv PLUS isepaisuv tihend. [44] 
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Lisa 4 – Mõõteseadmed 
 

 

Joonis 1. Hygroclip SC05 ruumi temperatuuri ja suhtelise niiskuse mõõtmiseks. [32] 

 

Joonis 2. Systemair K 100 XL kanaliventilaator suuremate õhuhulkade jaoks. [33] 
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Joonis 3. Elmo Rietschle G-BH1 vaakumpump madalate õhuhulkade jaoks. [34] 

 

Joonis 4. Systemair SPI-125 C Iris klapp. [35] 

 

Joonis 5. Dwyer vooluhulga loger 0-5 ja 0-30 l/min. [36] 
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Joonis 6. Dwyer vooluhulga loger 0-500 l/min.[36] 

 

Joonis 7. Dwyer Magnesense MS diferentsiaalmanomeeter. [37] 
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Joonis 8. Produal PEL-DK-N diferentsiaalmanomeeter. [39] 

 

Joonis 9. Grant Squirrel SQ2010 andmeteloger. [40] 

 

Joonis 10. SquirrelView programm andmete analüüsimiseks. [42] 
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Lisa 5 – Esialgsed graafikud 

 

 

Joonis 1. Konstruktsiooni tihendamine DAKT vuugitihendiga. (Autori joonis)

 

Joonis 2. Soudaseal hermeetikuga tihendatud tarind. (Autori joonis) 


