
Rahuoja ütles: “Aastast 
2010 kehtib paljudele Eu-
roopa Liidus turustatava-

tele ehitusmaterjalidele CE-mär-
gi kasutamise kohustus. Sama 
nõue saab kinnitustarvikute pu-
hul küpseks 2013. aasta keskel. 
See tähendab, et kinnitustarvi-
kute turustajaid ootab ees kee-
ruline aeg. 

Esiteks tuleb kinnitustarvi-
kud liigitada standardseteks ja 
mittestandardseteks toodeteks 
ning seejärel tuleb tootele taot-
leda CE-märgistust. Ka prae-
gusel ajal on kinnitustarvikute 
pakenditel tihti näha CE-märk, 
kuid tegelikult on see antud too-
tele kantud pinnakatte tüübile 
ega tähenda, et toode on ehi-
tuskonstruktsioonides kasuta-
miseks sobilik. Et seda tuvasta-
da, tuleb mittestandardse toote 
CE-märk kokku viia sertifikaadi-
ga, kus on lisatud CE järgi taot-
lus aasta kaks viimast numbrit 
ja alla kehtiva ETA sertifikaadi 
number.”

Mida CE-märk ehitaja jaoks 
tähendab? 
Ehitaja jaoks tähendab 
märk seda, et toote 
tootja ja turustaja võta-
vad vastutuse selle õi-
ge kasutuspiirkonna ja 
kestuse eest, sest pro-
jekteerija ja ehitusjärele-
valve juhinduvad otsuste te-
gemisel esitatud dokumentide 
lähteandmetest, millega määra-
takse rajatise ehitamisel nõutud 
ettekirjutiste täitmine, milleks 
on tehnilised tingimused, vajalik 
kogus ja kestus olenevalt kesk-
konnaklassist. 

Tundub, et suur roll jääb pro-
jekteerija ja ehitusjärelevalve 
kanda? 
Just nimelt. Praegu on projek-
teerijad Baltimaades veel tuge-
valt alahinnatud või on süsteem 
muutnud nad nõrgaks, kuna tä-
napäevases ehituses on juttu 
ainult ehitajast. Tihti ei pruugi 
edukaim ehitaja olla aga kva-
liteetse teenuse pakkuja, vaid 
pigem parim ehituslahenduste 
ratsija, kes hiljem kogu vastutu-
se järelevalve kraesse ajab. 

Tahaksin tõsta esile just tellija 
esindajad, kelleks on kõigepealt 
arhitekt, kes kuulab ära tellija 
soovi ja määrab lähtetingimu-
sed, ning insener-projekteerija-

CE-märgist kinnitustarvikutele
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järelevalve, kes näevad vaeva, 
et kõik tooted, mida ehituses 
kasutatakse, oleksid tehniliselt 
sobivad ja vastaksid nõuetele. 

Seda tööd tegevad inimesed 
omavad head teadmiste paga-
sit, nad vajavad aega  ja võta-
vad suure vastutuse, mis aja-
liselt tähendab tellija jaoks ra-
jatise eluiga. Tänu nende tege-
vusele on ehitaja elu lihtne, töö 
kiire ja odav. 

Seejuures on tähtis, et tellija 
ei pimestuks ehitajapoolsetest 
muudatustest, vastasel korral 
asendub projekteerija pakutud 
lahenduse garantii (nt 25 aas-
tat) ehitaja garantiiga (2–5 aas-
tat).

Kas kinnitustarvikute CE-
märk muudab projekteerija 
vajaduse tähtsamaks, kui ta 
seda varem oli?
Jah. Põhjus, miks konstrukt-
siooni-, katuse- ja fassaadila-
henduste kinnitustarvikute pu-
hul CE-märgi nõue alles 2013. 

aasta suvel kehtima hakkab, 
seisneb EoTA lähteand-

mete täitmise keeruku-
ses. Nii said kinnitustar-
vikute tootjad võrreldes 
teiste ehitustoodete val-

mistajatega ajapikendust. 
Kui räägime terviklahen-

dusest, näiteks tuulduvast fas-
saadist, kus CE-märk on ole-
mas nii montaažinurgal, soo-
justusmaterjalil, aluskarkassil 
kui ka sinna peale paigalda-
taval fassaadiplaadil, siis kõi-
ki neid komponente omavahel 
siduvatel ja aluskonstruktsioo-
ni külge kinnitatavatel tarviku-
tel seda nõuet polnud. Seega ei 
küsitud ka projekteerijalt, kui-
das lahendust kinnitada. Mida 
ei ole projektis kirjeldatud, se-
da ei saa järelevalve nõuda ning 
ehitaja ei pea muretsema ehi-
tuse eluea pärast, kuna puuduv 
kinnitustarvikute nõue muudab 
kogu fassaadi eluea nõude sa-
ma pikaks, kui on kõige kehve-

ma toote eluiga, mida siiani kin-
nitustarvikute seisukohalt ei kü-
sita. 

Teise põhjusena võib nimeta-
da asjaolu, et osalist projektee-
rimist teeb ja otsuseid langetab 
ehitaja ise, kes siinkohal tekitab 
endale meeldiva omakasu.

Nii et räägime nii rahast, kes-
tusest kui ka garantiist? 
Jutt käib väga suurest rahast 
ning väga väikesest kestusest 
ja garantiist. Kuna kinnitustar-
vikute maksumus kogu ehituse 
maksumusest on ainult 1–2%, 
siis ehitusgarantii ajaga män-
gides suurt säästu ei saavutata. 
Kasutades sama varianti kallite 
materjalide sektoris, võimaldab 
see pakkuda säästu kuni 25% 
kogu maksumusest.
    Kui rääkida ainult kinnitus-
tarvikute kestusest sõltuvalt 
keskkonnaklassist, siis jaguneb 
see kolmeks: 5, 10 või 15 aas-
tat. Seejuures erinevad 5 ja 15 
aastat hinna poolest kaks-kolm 
korda. CE-märki on võimalik 
taotleda kas ainult kinnitustar-
viku pinnakattele või kompleks-
sele konstruktsioonikinnitustar-
vikule (kahtlusel tuleks täpsus-
tada).

Kui küsitakse fassaadi tervik-
lahendust keskkonnaklassis C3 
kestusega 25 aastat, jääb kin-
nitustarvikute kestus täpsusta-
mata ning kogu fassaadi garan-
tii langeb tellija rahakoti peale.

SFS intec soovib kõigile üle-
minekuperioodil kannatust ja 
mõistvat suhtumist ning edu 
ehitusega seotud ettevõtetele 
tulevikus, kus tuleb osata küsi-
da, miks üks toode teisest palju 
odavam on ja mida sellega kao-
tatakse. Enno Rahuoja tunneb 
eraisiku ja maksumaksjana mu-
ret riiklike tellimuste põhimõtte 
pärast: võidab odavaim pakku-
ja, kuid koolimaja katust, fas-
saadi või aknaid renoveeritakse 
tihemini, kui peaks.
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