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BETOONEHITIS

Tartu vangla
Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit kuulutas 3. Betoonipiieval Sakala Keskuses valja,,Aasta

Betoonehitis 2002" konkursi voitlad.

Aasta Betoonehitis 2002
- Tartu vangla. Tartu vangla
on 2002. aastal valminud ehitiste
h u lgas kindlasti betooni l(6ige
paremini kasutav ning demonst
reeriv hoonetel<omplel<s.

- Kalle
R66muse Arhitektuuribiiroo. Tellijo auhinna sai Tortu
Ko

n l<u

rsi peapreemia

vonglo, proje(teerryo auhinna OU
EsIKONSULT, ehitojo auhinna A5
Skonsko EMV, betoonitootq auhinna
AS Tortu Majo Betoontooted.

ro je l(tee

ritu

d ja ellu viidud

hoonetel<ompleksi, kus vanglatele
l<u i tavahoonetest e rinevate le

ehitistele esitatud erinouded
tingisrd suure noudlikkuse nii

projekteerija. ehiraja

l<ur

rtusmater;a lrde rootia suhtes.
millest l<oil< asjal<ohased osapooled
on auga vdlja tulnud.
Betoon on siinkohal parim lahendus
tanu 6konoomsetele ja paindlil<ele
eh

4

Ehituskaar l/78

lab

i tugeva

ja

vastupidava materjali. Uhel<sa
hel<tari suurusel l<rundil pail<neb
sisuliselt taiesti omaette tegutsev
asum, l<us on l<asutamist leidnud

peaaegu 20 000 mr betoonelemente.
Ku

igi tehnoloogiliselt

on

vanglahoonetele seatud spet
siifiliselt jaigad nouded, on Ka e
Roomuse Arh ite l<t u u rib Li roo
Ieidnud hoonetekompleksile

: :-:-:: Peae AS TartU
va: l::::-::::ete veel AS EBe:::-::-:-: : AS Narva Bark.
Va <se-:.: -::-ed on laotud
C: --: : r ::'.oonp okkidest,
_i::_ :: <:-:la on armeeritud
TT S
ja :=:::- :a s ','a arud. Vajalil<u
::::: :::-:: .:--sras ehrtust AS
i.-c-.::.:
vaTJs:?j

tervrl<lil<u ning sobiva lahend-se "a

sisel<ujundus

jltab

v suaa se :

meeldiva mulje.

Tarru vangla l<uiutab endasr hesri
p

v6imalustele

Konl<ursi lLirii esimehe Aadu Kana
sonul on vangla tod,rajac.:i--

te

becoonele-e.: c=-.a
koguni sedav6rd rahu. et on
leidnud l<asulrl<- o e/at r- e, \-s
ta ta va

eeluuritavate

jao

ks

nende

eluruumides kasutuse e votta ka
betoonmocibll.

Kompleksi suuremad hooned on

valmistatud
raud betoon

monteerltavast
E ementidega

lst.

r-

|

Eriauhind arh itel<tuu rse
lahend use eest - Erki

jddda, mida tuleb remontida ja mida

toimisto KVA OY) - Tuvi tn
I 2 korterelamud Tallinnas.

turbiini l(analitele l<as peale voi
ri m ber anl<rutega kinnitatav

Tuvi tdnavale Tallinna l<esl<linnas
rajatud l<olme l(ortermajaga on

betoonikiht.

Valdre'le (Arkkitehti-

ud turvalise ja
sise6uega, nagusa ja

tel<l<in

vail<se
so b

iva

vdlisilmega hoonetega ning hea
ruu m iplaneeringu ia vdljavaatega
l(oft eritega meeldiv elul<esl<l<ond.
Tuvi tanava elamute arhitel'tuuripro je l<t pirineb valiseestlasest
arhitel(tilt Erl<i Valdrelt. l<es tciotab
Soomes firmas Arkl(itehtitoimisto
KVA OY Tema ndgemus peegeldub
majade vd.lisilmes, l<orruseplaanides

ja ruumide jaotuses. Elamute
arhitel<tuurseid solmi aitas
lahendada AS Eesti Pro je l(t,
ehitusl<onstru l<tsioonid pro je l<
teeris OU Neoprojel(t, ehituse
peatcidvotjaks oli AS lYerko Ehitus
n

ing betooni ja

betoon-

elementidega varustas ehitust AS
Talot.

,,Selliste optimismi sisendavate
hoonete abil voime veenduda, kul
m ee ld ivat elul<eskl<onda on

v6imalik

a

l<aasaegsete
betoonehitusmaterjalide abil," Litles
pal<l<u d

Aadu Kana.

asendada.

Ko n st ru kts ioon id e
tugevdamisel<s valati tugitammile ja

HLidroelel<trijaama arhitel(tuurilise
osa kujundas arhitekt Raine Karp
ning ehitise tellijal<s on AS Eesti
Energia. J6el?ihtme vallavalitsuse

initsiatiivil ehitati tammi l<ohaie
rippsild ning rajati vaateplawormid.

Ehitaia pohirasl<ust l<an d is AS
F KS IY, betooni tarnis objel<tile

NCC lndustri Eesti AS

ning

betoontooted AS Lasbet.

-

Linnamie h0droelektri-

Eriauhind ehitusmaterjali
tootiale - AS E-Betoon-

element - uut

ti-ii.ipi

katuseelementide STT

kasutuselev6tu
e est
(Nefab Eesti AS pakenditehas Lagedil, Harjumaal).
Nefab Eesti pal(enditehas on

korda

l<orraldatud aasta betoonehitise
l<onl<ursi eesmdrgil<s on leida ja esile

l<atuseelementidega. Kandeseinte

,,Konl<ursi abil soovime l<aasa aidata

kasutamine tradrtsioonilise post-

tala silsteemi asemel

pal<ub

l<una puuduvad postid hoone
per meerril. Optimaalset pin na
l<asutust toetavad su u reavaliste
sillete l(atmisel<s m6eldud STT

Aadu Kana: ,,AS Eesti Projel<t
konstrul(torite abil on hiilgavalt
taastatud Eesti suurim ja l<aunim

,, Eestis esmakordselt l<asutatud
STT l<atuseelement on l<eeru line

hLidrojaama
taastamisprojel(ti l<oostamise
juurde asumisr Eesti Projel<t s
uurisid tuul<rid ldhemalt jou jaama

Tinavu kolmandar

t6sta ehitisi (hooneid Ja rajatisi),
mille ndgusus ja ol<onoomne
teostus
demonstreerivad
onnestunult betooni v6imalusi.

tLlLipi l<atus-elemendid.

Enne Linnamie

Hoone arh itel<tu u riline lahendus
parineb Tonis Tarbe ArhitekruuribtiroolL. ehitajateks olid
AS EBetoonelement ja AS Eesti Ehitus.

esimene AS E-Betoonelement
poolt toodetud raudbetoonist
tLiripelementidest l(andeseintega
mood u lhall l<oos esmal<ordselt
l<asutusele voetud STT tuLipi

jaama (Hariumaal) taastamine.

hrid roele l<trijaam ".

mis parandab hoone konstruktiivse
Iahenduse <i l<onoomsust. lisas
A.Kana.

"

l<asutajale paremat pinnal<asutusr.

Eriauhind proiekteeriiale
AS Eesti Pro jel<t

traditsioonilistest rau d betoon lahendustest co 3 0olo l<ergemad,

inseneril(onstruktsioon. mis on
s ilm ato rkava lt
sale ja mille
betoonil<ihi pal<sus on l<ohati vi!dud

vaid 20 millimeetrini." Litles Aadu
Kana. ,,Seetottu on STT elemendid

veealust l(onstruktsiooni ja selle
detaile: tehti kindlaks. mis voib
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betoonarhrtel<tuuri, bero o n itehnoloogia ja betoo ne h it u se
arengule n ing tosta berooni

" tltles Eesti Ehrtusmaterjalide Tootjate Liidu
ma inet,

tegevdirel(tor Enno Rebane.
Tdnavusele l<onl<ursile lael<us l6

tood. Konl<ursile sai esitada 2002.
a jool<sul tellijale 0le antud
betoon eh itis i ja neis l(asutatud
l<onstrul<tsioone ja menetlusi.

