
Ehitusteema ühe ääretult olulise, 
kuigi esmapilgul väike osa moo-
dustavad kinnitustarvikud, mille 
valik otsustab rajatise vastupida-

vuse ja eluea. Kuna tarvikute turg on lai 
ja spetsiifiline, on ehitistel kvaliteetsete, 
Euroopa normidele ja standarditele vas-
tavate ning õigesti märgistatud kinni-
tustarvikute kasutamiseks kõige parem 
pöörduda spetsialisti, kompetentse ar-
hitekti või ehitusjärelevalve tegija poole. 
 

“Kompetentne arhitekt selgi-

tab välja tellija vajadused 

ja ootused hoone püsi-

vusele, mida mõjutavad 

näiteks asukoht sise-

maal või mere ääres, 

tööstus- või põlluma-

janduspiirkond, ehitus-

materjalid ja hoone ots-

tarve,“ selgitab SFS intec 

Oy Eesti Filiaali juhataja Enno 

Rahuoja. “Igale tarvikule on määra-

tud oma kasutusaeg, millest oleneb raja-

tise eluiga.”

Kui ehituslahendus ei ole standardne, 

saavutatakse CE-märgistus Euroopa Teh-

nilise Heakskiidu Ameti (ETA) kaudu, mis 

kinnitab tarviku omadustest lähtuvalt sel-

le sobilikkuse konkreetsele lahendusele 

või annab heakskiidu tervele süsteemi-

le. “Sageli ei teata, et standardset toodet 

ei saa kasutada mittestandardse lahen-

duse kinnitamiseks, kuna sellega kaota-

takse kogu süsteemipakkuja garantii. Siin 

on taas kaotaja tellija, kelle projekti elu-

iga lüheneb ning ekspluatatsiooniperioodi 

jooksul tuleb märksa varem alustada pa-

rendus- ja renoveerimistööde tegemist,“ 

sõnab Rahuoja. 

 

Kui aga tarvikul puuduvad tehnilised näi-

tajad, tähistus, tootja info ning paigaldus-

juhised, on nende kasutamine ehituses 

põhjendamatu, sest me ei tea tarviku ma-

terjali marki (teras on liiga pehme, plas-

tik külmaga rabe) ning algparameetrid 

tarvikute arvu määramiseks puuduvad. 

Kui tarvikutel puudub ka sertifikaat, on 

tõenäoliselt tegemist kopeeritud tootega, 

mille kasutamine ehituseks on ilma ga-

rantiita ehk siis sobimatu ja isegi ohtlik.

“Näiteks on võimalik kasutada kinnitus-

tarvikuid X-materjalist või X-pinnakattega, 

mille vastupidavus korrosioonile söö-

vitava keskkonna suhtes võib vas-

tata standardile “Euroopa kood 

3” või “Euroopa kood 5”. See võib 

tähendada vastupidavust vaid 

3–5 aastat, kuid seda esitatavate 

dokumentidega projekteerijale, 

ehitajale ei edastata ning telli-

ja ei pruugi midagi teada,“ selgi-

tab Rahuoja. “Kvaliteetsete ja mit-

testandardsete tarvikute maksumus 

võrreldes suvaliste kinnitusvahenditega 

tundub algselt 30–50% kallim, kuid nende 

tehnilisi näitajaid kõrvutades saame aru, 

et tarvikute kogusel põhinev maksumus 

tuleb odavam. Arvestades ka montaažiae-

ga ning ekspluatatsiooniperioodil esteeti-

liselt kestvat fassaadi- või katusematerja-

li on ülekaalukas võit tellijale tagatud.“

Seega tuleb alati jälgida toodete tehnilist 

infot, selle kokkusobivust etiketil tähista-

tuga ning küsida näha sertifikaate.

Ärge laske ehitajatel muuta 
projekteerijate materjale!

Eestis on levinumad ehitusmaterjalid puit 

ja teras. Et valida õige standard, tuleb 

projekteerijal ning hiljem ehitajal selgeks 

teha ehituses projekteeritavate toode-

te materjalid, mida ei tohiks kergekäeli-

selt muuta. 

Näiteks on hoone või rajatis projekteeri-

tud teraskonstruktsioonist. Järgitud on 

standardit “Euroopa kood 3” ning aluseks 

on võetud kinnitusvahendite vastupida-

vus söövitava keskkonna suhtes vastavalt 

standardile EN ISO 12944-2, kus valiti so-

biv keskkonnaklassifikatsioon C3. Hiljem 

projekteerib peatöövõtja fassaadi ümber 

puitkonstruktsioonile, eeldades odavamat 

lahendust, kus on tegemist teise, “Euroo-

pa kood 5” standardi järgimisega. Et ma-

terjalide püsivus oleks samaväärne, tekib 

olukordi, kus puidu puhul tuleb kasutada 

sügavimmutatud materjale, mis on süsi-

nikterasest tsinkpinnakattel materjali-

dega kokkupuutel aktiivne korrosioonite-

kitaja, ning kinnitustarvikud tuleb ümber 

vahetada varem planeeritud odavama-

te toodete korral roostevabast terasest 

tarvikute vastu – ehitusnurgikud, kruvid, 

ankrud jne,“ selgitab Enno Rahuoja. 

Ta lisab, et olukord, kus puidu kinnitustar-

vikutelt nõutakse terastoodete standardi 

järgimist, ei ole korrektne. Kui puidu kin-

nitustarvikute edasimüüja pakub oma too-

detele terase standardi keskkonna sobi-

vust (C1–C5), on see selge märk ebakom-

petentsest tarvikuvahendajast, kes ei ole 

teadlikud puidukorrosiooni tabelist, kus 

tuleks järgida ISO 2081 nõudeid. 

Projekteerija käsiraamatu kinnitustarvi-

kutele leiab SFS inteci koduleheküljelt:

http://www.sfsintec.biz/ee

Inglise keeles “Designers Guide”:

http://www.sfsintec.biz/internet/sfs12.

nsf/PageID/Download_Construction 

KINNITUSTARVIKUTE ÕIGE VALIK 
MÄÄRAB KOGU EHITISE PÜSIVUSE

Siin pildil on näha kõige ohtlikum kinnitustar-
vikute kasutamisest tekkinud korrosiooniver-
sioon - visuaalselt fassaadi peal korrosiooni 
ei näe, kuid see võib olla väga hävitav fassaadi 
(profiili/plaadi) tagumisel poolel.

See korrosioonitüüp on levinud süsiniktera-
sest toodetel. Toote pinnakate saab vigasta-
da ise-keermestumise teel metalli. Montaa-
žil kooritakse kasulik kaitsekiht maha ning 
kinnitustarvik jääb õhuõõne tsooni soojustu-
se sisse, kus kruvi roostetab keskelt läbi mit-
te otstest.

Sel pildil on tehtud süsinikterasest pinnakattel 
sandwich-paneeli kruvi korrosiooni 500tunnine 
soolapritsimise kindlusetest viie erineva tarvi-
kumüüja toodetega. Erinevate tarvikute korro-
sioonikindlus on selgelt näha. Pöörake tähelepa-
nu seibile, kuna sageli on küsitav heakskiit saa-
dud kruvile, kuid mitte kompleksele lahendusele.


