
1. juulist 2013 asendati kehtiv ehitustoodete 
direktiiv 89/106/EMÜ (CPD) ehitustoodete 
määrusega (CPR nr 305/2011). On arusaadav, 
et see väljakuulutatud muudatus tõstis üles 
hulga küsimusi ja kahtlusi seoses ehitustoo-
dete CE-märgise vajalikkusega. Ajakirja 
ehitusEST esimeses numbrist (2014.12) jäi 
mulje, et paljudel kinnitustarvikutel ei ole 
vaja toimivusdeklaratsiooni ning bürokraa-
tiamasin ajab hulluks ehitaja või tootja kes 
peab palkama kontorisse eraldi inimesed, et 
täita nõudliku ehitusjärelevalve soove.

Küsime kõigepealt: millal toode määratletakse 
ehitustootena?

Uues määruses määratletakse ehitustoode tootena, mis:
• on püsivalt paigaldatud ehitisse või selle osadesse;
• samuti kas toode mõjutab ehitistele esitatavate nõuete 

toimivust:
Üleva vooskeemi järgides läbi kinnitustarvikute prisma näe-

me erinevaid tegureid, mis mõjutavad ehitusnõuete toimivust 
ühel või teisel viisil ning kui üks neist  punktidest on täidetud, 
siis kinnitustarvikul peab kaasas olema info omaduste kohta 
kus seda soovitakse kasutada.
Toimivusdeklaratsioon

Kui tootja või levitaja pakub CE-tunnustusega 
ehitustooteid, peavad nad ELs antud  ehitustoote varustama 
CE-märgisega ja deklareerima ehitustoodete toimivust 
vooskeemis nimetatud nõuete osas konkreetse dokumendiga, 
mida nimetatakse toimivusdeklaratsiooniks (DoP e 

Declaration of Performance). See toimivusdeklaratsioon peab 
olema nõudmisel kättesaadav. See, kas toode on ka reaalselt 
turustatud ehitus objektile, annab kinnitust tarnija kaubaga 
väljastatud saateleht vihjega objektile, kus antud tooteid 
kasutatakse.

Toimivusdeklaratsioone saab koostada ja CE-märgiseid anda 
ainult neile ehitustoo-detele, mida reguleeritakse ühtlustatud 
standardi (ELi standardite) või Euroopa hindamise dokumenti-
dega. Euroopa hindamise dokumente (EAD) hakati välja andma 
peale 2013 juunit olemasolevate Euroopa katsetamissuuniste 
(ETAG) põhjal, mille andis välja EOTA. Need on kehtivate ETA 
tunnustuste aluseks.
Kui küsida, kas CE-märgis kinnitustarvikutel Eestis 
on vajalik või nõutav?

Vajalik on see kindlasti kuna Eesti on väike riik, mis ühines 
Euroopa liiduga perioodil, kus kehtivat Euroopa ehitustoodete 
määrust (CPR) veel ei olnud ning detailsemad siseriiklikud 
ehitamise standardid puudusid kinnitustarvikute sektoris. Tekkis 
palju praaki ehituses kus kinnitused mis kalleid materjale koos 
hoidsid kas purunesid või ei kestnud plaanitult ajas. Samuti 
paljudes ETAG e ETA juhisdokumentides on kohustus projektis 
märkida toote nimi ning mis dokumendi alusel on see testitud 
või saavutanud CE-märgise (projekteerija saab tehnilise info).

Eesti ehituses kinnituskruvid peaaegu 100% on impordita-
vad tooted, mis tähendab, CE-märgistus on nõutav, kui 
vooskeemi rohelise noolega olukord on kolmel korral JAH 
tulemuse saanud. Kuna kruvid, kui ehitustooted on Eestisse 
imporditud. 

Siit tekib teine küsimus: millisest CE-märgistusest me 
räägime?

Täna tuleb palju imporditavaid tooteid Kaug-Idast mille 
päritolumaa tolli dokumentide järgi ei pruugi olla Hiina, kuid 
omab patenteeritud Hiina CE-märgist pakendil (Chine 
Export), millega tootja deklareerib, et toode on 
valmistatud Hiinas (Manufacturer declares that the 
product is made in China) - siin jäävad Eestis ELi kehtestatud 
turukaitseks määratud maksud erinevates sektorites saamata 
ning ehitustoote (kinnitustarviku) kvaliteet on kontrollimatu.
Kuidas see mõjutab Eestit ?

See on põhjus miks Eesti on üks neist vähestest riikidest, kus 
puudub TAB liige, kes tegeleks kinnitustarvikute jm. CE-märgis-
tust vajavate ehitustoode (ETA) sektoris. TAB koondab enda alla 
omavahel seotud hindamise ja testimise organisatsioonid, kes 
väljastavad ELi tootjatele "euroopa vastavushindamise" 
(CE e Prantsuse keeles: Conformité Européenne) 
dokumendi millega tootja saab kinnitada, et toode 
vastab ELi standarditele (Manufacturer declares that the 
product conforms to EU standards). Kui turg oleks kontrollitud 
siis Eestis tootmisega tegelevaid ettevõtteid oleks rohkem, kes 
kasutavad omakorda kohaliku TAB-ettevõtte teenuseid, mis 
võimaldaks suurendada CE-märgistuseta toodete kasutamist 
Eestis ehitustoodete sektoris.

Muudame ideed reaalsuseks CE-märgi vajalikkuse VOOSKEEM

Toimivusdeklaratsioonist ja CE-märgist,
kas kiputakse täna vinti üle keerama  KINNITUSTARVIKUTE sektoris?
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