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Aasta betoonehitiseks valiti TTP kontorihoone Pirital 
TALLINN, 15. märts (EPLO) - Betooniühing 
kuulutas täna välja möödunud aasta parima 
betoonehitise, milleks on TTP kontorihoone Pirital, 
sama hoone oli ka Eesti Päevalehe lugejate lemmik.  

Konkursi peapreemia pälvinud ehitise arhitekt on 
Meelis Press, tellija AS TTP, ehitaja OÜ Roxor 
Ehitus ning betoonitarnija AS HC Betoon.  
 
"Arhitektil olid suhteliselt vabad käed. Vähe sellest, 
et hoone on suurepäraselt ümbritsevasse loodusesse 
seotud, ei ole ka maja sisekujunduses lihtsaid ja 
odavaid lahendusi otsitud, vaid eesmärgiks on olnud kvaliteet ja ainult kvaliteet. Konkursi 
žürii tõstis esile julget materjalikasutust hoone fassaadil. On mängitud kahe betooniga: osa 
konstruktsioone on valmistatud isetihenduvast märgumisefektiga betoonist, osa valgest 
polümeersest betoonist. Päikesepaistelisel päeval võib heledatel pindadel eristada 
vaevumärgatavaid toonierinevusi, vihmaga „ärkab fassaad ellu“. Puhtaid betoonpindu on 
rohkesti nii sees kui väljas," selgitas ühing.  
 
Esmakordselt selgitas Eesti Päevaleht online-küsitluse käigus nominentide seast välja 
lehelugejate lemmiku. Eesti Päevalehe lugejate lemmiku auhind läks samuti TTP 
kontorihoonele Pirital aadressil Mähe 1.  
 
Eriauhind arhitektuuri eest anti arhitektuuribüroole QP Arhitektid (arhitektid Tõnu Laigu ja 
Tõnu Laanemäe) AS Coal Terminal peahoone eest Muuga sadamas. Vormilt söehunnikut 
jäljendava hoone seinad on tehtud uudsena mõjuvaist punase pigmendiga valmistatud 
laudisetekstuuriga betoonelementidest. Põnev ja samas asjalik lahendus, arvestades karme 
tööstustingimusi, kirjeldas arhitektidele auhindu jaganud ühing. Tänu höövellaudisele on 
puidu tihe süü väga hästi välja tulnud – karune struktuur jätab loomuliku, isegi silmapetva 
mulje.  
 
Eriauhinna arhitektuuri eest pälvis arhitektuuribüroo 3+1 Arhitektid eramu eest Magasini 
kvartalis Tallinnas. Eramu siseviimistluses on kombineeritud puhtaid elementpindu 
pleksiklaasi ja tsingitud metalliga.  
 
Tellija eriauhinna pälvis Indrek Unt eramu eest Kalda tänaval Tallinnas. Selles hoones on 
kasutatud nii palju kui võimalik monoliitbetooni. Lisaks tarinditele on toonitud betoonpinda 
kasutatud ka sise- ja välimööbli disainis (köögilaud, tööpinnad, vannituba, aiamööbel). 
Hoonet on raske klassikaliste arhitektuuriterminite alusel hinnata, tegu on pigem 
kunstiprojekti kui ehitisega, selgitas ühing.  
 
AS Merko Ehitus sai ehitaja eriauhinna Kumu hoone eest.  
 
Tänavusele konkursile laekus 16 tööd. Konkursile sai esitada 2005. a. jooksul tellijale üle 
antud betoonehitisi ja neis kasutatud konstruktsioone ja menetlusi.  
 

 
TTP kontorihoone Pirital 



„Aasta Betoonehitis 2005“ konkursi žüriisse kuulusid esindajad Eesti ehitusala liitudest ning 
ehitusajakirjanikud.  
 
Betooniühing on Eesti betooni kui kodumaise ehitusmaterjali kasutamist edendav ühing, 
kuhu kuulub 50 ettevõtet, organisatsiooni ja eraisikut.  

 
 


