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Eesti Betooniühingu aastakoosolekul 17. veebruaril tunnustas
ühing oma esimese auliikmena Aadu Kana.
„Aadu Kana on tsemendi ja betooniga seotud olnud enam kui veerand sajandit.
Tema initsiatiivil ja aktiivsel kaasalöömisel on eluõiguse saanud Eesti Betooniühing,
mille juhatuse tegusa liikmena ta asutamisest peale tegev on olnud, kui ka meie nö.
kaubamärgid – tänavu kümnendat korda peetavad konkurss „Aasta betoonehitis“ ja
üleriigiline betoonipäev,“ ütles Mati Laurson, Eesti Betooniühingu juhatuse esimees.
„Loodame, et Aadul on ka pensionipõlves aega betooniühingu jaoks,“ lisas Laurson.
Eesti Betooniühingu värskelt vastu võetud Auliikme statuudi põhjal on „auliikmeks
valimine eriline lugupidamisavaldus nendele isikutele, kellel on suuri teeneid Eesti
Betooniühingu eesmärkide elluviimisel. Auliikme valib Eesti Betooniühingu juhatus
konsensuse alusel.“
TTÜ ehitusinseneri diplomiga Aadu Kana (sünd. 1940) on terve oma töömehetee
olnud seotud Eesti ehituse ja ehitusmaterjalitööstusega, juhtides erinevaid
ehitusettevõtteid ja hiljem kogu ehitus- ja ehitusmaterjalitööstuse valdkonda erinevatel
ametikohtadel erinevates ministeeriumides. Alates 2001.
aastast on Aadu Kana töötanud AS-i Kunda Nordic Tsement vanemnõunikuna. Kana
oli üks Eesti Betooniühingu algatajatest 2004. aastal ning ühingu juhatuse liikmena
igaaastase konkursi „Aasta betoonehitis“ žürii esimees.
Eesti Betooniühingu korraline üldkoosolek kuulas ära ja kinnitas 2009. a.
tegevusaruande ja finantsaruande ning kinnitas 2010. aasta tegevuskava ja eelarve.
Üldkoosolek valis Eesti Betooniühingu uue juhatuse, kuhu kuuluvad:
- Toomas Laur, TTÜ Ehitusteaduskond
- Mati Laurson, OÜ Savekate
- Imre Leetma, AS Kunda Nordic Tsement
- Vaido Leosk, AS E-Betoonelement
- Heiki Meos, OÜ EstKONSULT
- Viktor Mõisja, AS Merko Ehitus
- Toomas Vainola, AS Rudus.
Uue liikmena lisandus juhatusse Imre Leetma - AS Kunda Nordic Tsement
müügidirektor.
Üldkoosolek valis ühingu revidendiks tagasi Jaan Luts‘u AS-ist Tartu Maja
Betoontooted.
Eesti Betooniühingu uue juhatuse esimesel koosolekul valiti Eesti Betooniühingu
juhatuse esimeheks 2. perioodiks tagasi Mati Laurson.

Enn Tosso
enn.tosso aripaev.ee
Tagasi
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri:

LISA KOMMENTAAR

reklaam:

Avalehe uudised
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Aadu Kana sai Eesti
Betooniühingu auliikmeks
Eesti Betooniühingu aastakoosolekul 17. veebruaril tunnustas ühing oma esimese
auliikmena Aadu Kana, kes on tsemendi ja betooniga seotud olnud enam kui veerand
sajandit.

Ramirent: hinnad
juba tõusevad
Ramirenti juht Ain Kerem ütles, et ehitusmasinate hinnad
on kohati niivõrd absurdselt madalale langenud, et pigem
on oodata hinnatõusu.

Dopingukontroll
riigihangetele!
Skanska EMV tegevjuht Andres Aavik kirjutab, et
Eestis on riigihangetel konkurents ebaaus ning
toob võrdluse spordivõistlustega, soovitades
riigihangetel piltlikult öeldes dopingukontrolli
rakendada. (kommentaare 6)

Eesti projekteerija
sai Kiievis
suure tellimuse
Sirkel & Mall OÜ Ukraina tütarettevõte SMA
Projekt TOV alustas veebruaris Ukraina
pealinnas Kiievis elamukvartali eskiisi projekteerimisega, kuhu kavandatakse 25 000
m2 korteripinda . (kommentaare 2)

Ehituslube vähem
kui kasutuslube
Eelmisel aastal on sarnaselt 2008. aastale kontoripindadele oluliselt enam väljastatud
büroopindade kasutuslube kui ehituslube, vahendab Arco Vara turuülevaade.

Valmib
Eesti Rahva
Muuseumi
makett
Alates neljapäeva õhtust kannavad Tartu Kunstikooli noored hiiglaslikule tahvlile Eesti
Rahva Muuseumi külgjoonist, mille kogupikkuseks peaks kujunema ligikaudu 18
meetrit.
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meetrit.

Peaarhitekt: Põhjaväilale
on alternatiivid olemas
Mööda mereäärt kulgevale
kaheksarealisele Põhjaväila
transiidikoridori projektile on alternatiivid
olemas, ütles Tallinna linna peaarhitekt
Endrik Mänd.

Tee-ehitusleping
sai allkirjad alla
Maanteeamet sõlmis Merko Ehituse, Tallinna Teede ning Läti ehitusfirmaga SIA Merks
Loo-Maardu teelõigu ehituslepingu, mille kohaselt valmib uus 6,8 kilomeetri pikkune
maanteelõik järgmise aasta lõpuks. (kommentaare 17)

Eraehitust
võiks
soodustada
Lisaks täna poliitikute väljakäidud
ettepanekutele tööpuudusega
võitlemisel pakkus Uus Maa tegevjuht
Mika Sucksdorff välja ehitussektoris
varimajanduse vähendamise võimalusena seda, kui soodustada eraisikutel firmadelt
ehitustööde tellimist tulumaksu tagastuse näol. (kommentaare 1)

Vette ehitamise
nõuded muutusid
Õigusbüroo Laesson ja Partnerid juhatuse liige Tuulikki Laesson kirjutab, et 2010.
aasta veebruaris muutusid taas avalikku veekogusse ehitamise nõuded. Lisaks
ehitamise õigusele peab veeseaduse järgi olema veega seotud tegevuse korral ka vee
erikasutusluba.

TTÜ ehitab linnaku
Tallinna linnavalitsus otsustab homsel istungil
Ehitajate tee 5 kinnistu detailplaneeringu
vastuvõtmise.

Ehitaja:
euro tõstab
materjalide
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materjalide
hindu
Terg EM juht Lembit Moks vastas küsimusele, kas euro tulekuga kaasneb materjali
hinnatõus, et nii see on. (kommentaare 1)

Restaureerimispreemiad
Tallinnas jagatud
Parimateks vanalinna muinsuskaitsealal
restaureeritud objektideks tunnistati Pikk 29,
Pikk 33 ja kunstisalongiks kohandatud ruumid
aadressil Pikk 34.

"Fassaadid korda"
Tallinna linnaosavalitsustes võetakse vastu taotlusi Tallinna abipaketi raames
käivitunud projekti "Fassaadid korda" rahastamiseks. (kommentaare 2)

Koger võib Tallinna kaks
uut kõrghoonet ehitada
Tallinna linnavolikogu kehtestas kolmapäeval kesklinnas asuva Tartu
maantee 75 ja Toom-Kuninga 21 kõrghoonete detailplaneeringud.
(kommentaare 7)

Arhitekt: Eesti
arhitektuuripilt
on väga hea
2009. aasta noore arhitekti preemia laureaat Martin Aunini
hinnangul on pilt eesti arhitektuurist väga hea.
(kommentaare 1)

Vineeritehas nõuab
SEB-lt 1,49 miljardit
OÜ Grove Invest esitas 12.02.2010 Harju Maakohtusse kahjunõude AS SEB Pank ja
AS SEB Liising vastu summas 1, 49 miljardit krooni, millele lisanduvad seaduslikud
viivised. (kommentaare 3)

Merekaabli
ehitus võib alata
Eesti elektrienergia põhivõrguettevõte Elering
allkirjastab täna Soome põhivõrguettevõtja
Fingrid OY-ga raamlepingu Estlink 2 merekaabli
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Fingrid OY-ga raamlepingu Estlink 2 merekaabli
ehitamiseks.

Ehitaja: materjali
varumine oleks mõrv
likviidsusele
Hard-Restauraator juhataja Hardi Tooming ütles, et tema
firma seisukohalt oleks täna materjale kevadeks varuda
mõrv likviidsusele.

Ehitaja odavat
materjali ei varu
Ehitusfirmade juhid kinnitasid, et lähiajal
ehitusmaterjalidel mingit suuremat hinnatõusu pole
oodata, mistõttu materjalide varumine pole
mõistlik.

Merko võitis
Sillamäel 71
miljonise hanke
Merko Ehitus, Terrat ja Tallinna Teede konsortsium
sõlmis Sillamäe Veevärgiga linna vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis- ja ehitustööde lepingu.
(kommentaare 1)

Tuulikute ehitus
sai teemaplaneeringu
Täna, 10. veebruaril kirjutasid Saare maavanem Toomas
Kasemaa ja OÜ Hendrikson&Ko juhatuse liige Kuido Kartau
alla lepingule, mille tulemusena viiakse ellu projekt
“Tuuleenergeetika teemaplaneeringute koostamine Saare,
Hiiu, Lääne ja Pärnu maakonnas”. (kommentaare 1)

Tartu sisustusmess
jääb kevadel ära
Märtskuu algusesse planeeritud sisustusmess
jääb ära ning korraldajate väitel toimub see
sügisel.

Riik ei garanteeri laenu
Rahandusminister Jürgen Ligi ütleb, et läbirääkimisi võib pidada, kuid Eesti riik
Tallinna Linnahalli rekonstrueerimiseks võetavat hiigellaenu kindlasti ei garanteeri.
(kommentaare 1)

Rocca al Mare
sai rohelise ehitise
sertifikaadi
Täna antakse Skanska EMV AS poolt ehitatud Rocca al
Mare kaubanduskeskusele üle rohelist ehitust tähistav
LEED hindamissüsteemi hõbetase. (kommentaare 5)
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Viimased uudised
14:50 Aivar Villemson:
president võiks kritiseerida
meediat

reklaam:

Ehitusuudised.ee
toimetaja Enn Tosso
enn.tosso@aripaev.ee

14:39 Kommentaar: Kuidas
gaasiseadet ohutult
kasutada?
13:36 Aadu Kana sai Eesti
Betooniühingu esimeseks
auliikmeks
13:01 Võidusamba
valgustuse hanke vastu on
huvi tundnud 12 firmat
12:28 Addinol:
ehitusmasinates
kasutatavad bioõlid peavad
läbima testi (2)

Kommentaar: enne ehituse algust
kaalu nõudlust

Kõik uudised
Loetavuse TOP
Täna
Fund Ehitus kasutab
külaliskortereid
Skanska: dopingukontroll
riigihangetele! (6)

Kinnisvaratehingute väärtus
vähenes aastaga poole võrra
reklaam:

Toompark: kihlvedu Tossoga
oli "easy money" (2)
Viimasel nädalal
Kodumajagrupp likvideeriti (6)
Maanteeamet sõlmis ligi 400
mln tee-ehituslepingu (17)
Nordecon nõuab kohtus
20miljonilist võlga (9)
TOP 20
Ehitusaktsiad
Aktsia
MRK1T
EEH1T
ARC1T
PTR1L

Muutus
-0.73
-0.99
0.00
0.72

Hind
106.40
31.14
3.13
65.25

Kõik aktsiad
Kommenteerimise TOP
Täna
Skanska: dopingukontroll
riigihangetele! (6)
Addinol: ehitusmasinates
kasutatavad bioõlid peavad
läbima testi (2)
Toompark: kihlvedu Tossoga
oli "easy money" (2)
Viimasel nädalal
Kommentaar: Korteriühistu,
seisa oma liikmete eest! (19)

Katused tuleb
puhastada enne sula (6)

Maanteeamet sõlmis ligi 400
mln tee-ehituslepingu (17)
Nordecon nõuab kohtus
20miljonilist võlga (9)
TOP 20
Edastamise TOP
Täna
Katused tuleb puhastada enne Domus: maju müüvad ainult need,
sula (6)
kellel on vaja (3)
Viimasel nädalal
Kodumajagrupp likvideeriti (6)

Kommentaar:
Korteriühistu, seisa oma
liikmete eest! (19)

Maanteeamet sõlmis ligi 400
mln tee-ehituslepingu (17)
Katused tuleb puhastada enne
sula (6)

reklaam:

TOP 20
Viimased kommentaarid
15:11 Addinol:
ehitusmasinates
kasutatavad bioõlid peavad
läbima testi
14:19 Skanska:
dopingukontroll
riigihangetele!
10:33 Toompark: kihlvedu
Tossoga oli "easy money"
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Tossoga oli "easy money"
22:05 Kodumajagrupp
likvideeriti
18:36 Grand Kinnisvara:
hinnatõus tuleb 2012
11:09 Pindi müüs Läti ja
Leedu tütarfirmad
21:40 Maanteeamet sõlmis
ligi 400 mln teeehituslepingu
20:11 Jaanuarist kehtivad
pottsepatööle uued nõuded
18:24 Eesti
projekteerimisfirma sai
Kiievis suure tellimuse

Kinnisvarabüroo: hinnad tõusevad
kuue kuuga üle 5% (3)

14:19 Riias on korterite
keskmised
pakkumishinnad allpool
Läti keskmist
Maksuvõlglased
Maksuvõlglaste ja maksete
otsing.
Registrinumber/Isikukood

Venelased ostavad Eestisse
vaid lukskinnisvara (6)

Tollivõlglased
Maksuvõlglaste otsing

Pindi: Põhjala ostjad sisenevad
meie kinnisvaraturule (4)

Omanikud: kodulaenu tulumaksu
intress tuleb tagastada (1)

President Ilves andis Martin Auninile
Noore Arhitekti preemia

Raske lumi lõhub katuse

Brasiilia ehitab 17 mld dollarise
hüdroelektrijaama

Uus eelnõu: Vägisi toasooja ära
võtta ei saa
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Muhu saab asfaltteid juurde

Mis saab betoonitööde turust?

Riigikogu võidusamba apsakate
uurimiseks komisjoni ei loo

Ekspert: plahvatanud maja võib
taastada ühe kuuga
Jaanuarist kehtivad
pottsepatööle uued
nõuded (5)

Tallinna Dvigateli alale võivad
kerkida äri- ja büroomajad

Kesklinnas on pooled pakkumised
üle 25 000 kr/m²

Viru Keskuse eelmise aasta käive oli
1,7 miljardit krooni
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1Partner: Sundmüügis olev
kinnisvara ei ole sageli kõige
odavam (5)

EfTEN investeerib Rakvere
politseimajja (4)

Kommentaar: rahapuuduses
korteriühistud jätavad lume
koristamata (5)

Põhjala valguspärliks 2009 sai
Metro Plaza fassaad (1)

Talter: palkade kärpimine
tõenäolisem kui taastamine (1)
Toompark:
kinnisvaraturul tuleb
huvitav aasta

Burj Dubai avatakse jaanuari algul

Inglismaal ennustatakse
elamuhindade langust (1)

Lepik: Kinnisvaraturg võidab euro
tulekust enim (7)

Äripinna rendiruutmeetri
hind langes 88 kroonini

http://www.ehitusuudised.ee/?ArticleID=563daf47-e510-434a-9462-c58760d41e6b

Page 10 of 11

ehitusuudised

22.02.10 15:40

Elering laenab 3,2 miljardit krooni
Kontakt

RSS

Reklaamivõimalused

Äripäev on Eesti Ajalehtede Liidu liige
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