
Ehitaja 2 (90) 20048

EHITUS & KINNISVARA

Miks loodi betooniühing ja missugu-
sed on selle suhted teiste ehitusalalii-
tudega?

Liitumine Euroopa poliitilis-majan-
dusliku äriruumiga toob endaga kaasa  
märkimisväärseid muudatusi ka Eesti 
betoonitööstuses ja sellega seotud hu-
vigruppidele. Pigem võime täna prog-
noosida konkurentsi kasvu, kui selle 
vähenemist. Seda peamiselt alterna-
tiivsete ehitusmaterjalide tõttu. 

Ala jätkusuutlikuks arenguks on hä-
davajalik näidata seda huvitava, are-
neva ja prestiižikana. Oluline on ka 
arendada oskust vaadata valdkonda 
väljastpoolt sissepoole ja sellest lähtu-
valt seada eesmärke. Selleks, et igapäe-
vaselt konkureerida selliste põnevate ja 
“mittetolmuste” valdkondadega nagu 
IT, turustus, õigusteadus, konsultatsi-
ooniäri, geenitehnoloogia jne, peame 
kaasama uusi võimekaid tegijaid. See-
pärast ongi tarvis ühendada oma jõud 
ja mõistus.

Loodud betooniühing jätkab betoo-
ni kui kvaliteetse, püsiva ja võimalus-
terohke ehitusmaterjali maine tõstmise 
kõrval ka betooni standardimise kor-
raldamist ja spetsialistide koolitamist. 
Juba kaks nädalat pärast ühingu asu-
tamist viisime läbi koolitusseminari 
arhitektidele, projekteerijatele ja in-
seneridele, kus esines Euroopa tuntu-
maid betoonispetsialiste Arnold Van 
Acker Belgiast. 

Kes on BÜ liikmed ja mida nad BÜ-lt 
esmajärjekorras ootavad?

Betooniühingu liikmeteks on toot-
misettevõtted, ehitus- ja projekteerimis-
firmad ning õppe- ja teadusasutused.
Nende ootused on tegevusvaldkonnast 
sõltuvalt mõneti erinevad. Kindlas-
ti loodavad kõik, et betoonehitusega 
seonduvad tegevused oleksid koor-
dineeritud ja juhitud ühe mütsi alt. 

Toomas Vainola: Betooniühing    väärtustab betoonist ehitamist
17. veebruaril asutasid ehitusmaterjalitööstuse, ehitusettevõtete, arhitektide ja pro-
jekteerijate ning akadeemilise ringkonna esindajad Eesti Betooniühingu (BÜ). Esi-
meheks valiti Rudus Eesti AS-i juhatuse esimees Toomas Vainola.
Eesti Betooniühingus on esindatud 42 ettevõtet ja organisatsiooni, kus töötab üle 
2500 inimese ja mille aastakäive kokku ületab 3 miljardit krooni.

Esimesena ongi vastvalitud juhatusel 
päevakorras konkreetse tegevuskava 
koostamine, kus oleks kajastatud kõigi 
huvigruppide soovid.

Kindlasti ootavad kõik, et betoo-
niala käsitlevad normdokumendid ja 
standardid oleksid selged ja üheselt 
arusaadavad.

Kas betooniga seotud ettevõtted on 
teinud koostööd ka enne BÜ asuta-
mist?

Kindlasti. Tihedam on koostöö 
olnud betooni tootjate vahel. Selleks 
on andnud häid võimalusi nende kuu-
lumine Eesti Ehitusmaterjalide Tootja-
te Liitu, kus on moodustatud betooni 
osakond. Samuti on tehtud koostööd 
erinevate ehitusalaliitudega, peamiselt 
Eesti Ehitusettevõtjate Liidu ja Eesti 
Projektbüroode Liiduga.

Kontakte on mitmesuguseid. Nende 
tihendamine ja parema koostöö loo-
mine on juba betooniühingu ülesanne.

Milliste ehitiste ja konstruktsioonide 
puhul on betoonil kõige suuremad 
eelised?

Igal materjalil on plusse ja miinuseid, 
kui neid kasutatakse õigesti või valesti, 
õiges või vales kohas. Ühte konstrukt-
siooni sobib paremini üks, teise teine 
materjal. 

Betooni konkurendid on peamiselt 
puit- ja teraskonstruktsioonid. Puit 
võistleb betooniga kõige pingelisemalt 
eramute ja teiste väiksemate ehitiste 
puhul. Teras on tõsine võistleja töös-
tus- ja kaubandusehitistes.

Betooni eelised tulevad kõige pare-
mini esile kõrghoonetes. Tallinna on 
neid kerkinud ridamisi. Sama võib 
väita kaubanduspindade kohta, kuigi 
nendes kasutatakse sageli ka teras-
konstruktsioone.

Infrastruktuuriehitistes, nagu näi-

teks sadamad ja sillad, tõusevad betoo-
ni eelised väga selgelt esile.

Viimasel ajal on betooni hakatud 
üha rohkem kasutama korterelamute 
ehitamisel, nii kohapeal valatud mo-
noliitbetooni kui ka betoonelementi-
dena. Betoonelementide tootevalik on 
laienenud sellistega, mis võimaldavad 
ehitada suurte avadega tootmis- või 
laohalle. Need on tellijate hulgas kii-
resti üsna populaarseks saanud.

Betooni üks eelis on tema püsivus 
– pikaealisus ja tulekindlus. Ehitusae-
gne niiskus betooni ei kahjusta, ent 
siiski peab enne viimistlustööde te-
gemist jälgima, et liigne niiskus oleks 
konstruktsioonist välja kuivanud. Il-
mastikufaktorite väiksema mõju tõttu 
võib betoonehitise puhul loota kõrge-
mat kvaliteeti kui puitehitiste korral. 
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Samuti on betoon vastupidavam niis-
ketes ruumides. Betooni massiivsus 
annab hoonele ka positiivseid soojus-
likke omadusi: kuna tal on suur soo-
jusmahtuvus, ei jahtu ega kuumene ta 
kiiresti. 

Missugust statistilist informatsiooni on 
betooni kohta saada?

Peamiselt arvestatakse, kui palju ka-
sutatakse kaubabetooni ja kui palju te-
hases toodetud betoonelemente. 

2003. aastal toodeti Eestis kauba-
betooni 500 000 m3, mis teeb elani-
ku kohta umbes 0,4 m3. Selle näitaja 
poolest ei pea me silmi maha lööma. 
Soomes ja Rootsis on see arv parema-
tel aastatel olnud suurem, kuid praegu 
Soomes ca 0,5 m3 ja Rootsis pisut vä-
hem. Samas mõneski Euroopa Liidu 

riigis toodetakse betooni ühe elaniku 
kohta meist oluliselt rohkem, näiteks 
Portugalis ja Iirimaal 1 m3 ringis. Seal 
osatakse kasutada Euroopa Liidu raha 
just infrastruktuuri arendamiseks – 
kiirteed ja sillad nõuavad betooni väga 
suurtes kogustes. Kui Saksamaa ühi-
nes, vallandus riigi ida poolel tõeline 
ehitusbuum ja kõnealune betooninäi-
taja ulatus 1,5 kuupmeetrini. 

Ühe või teise ehitusmaterjali eelista-
mine on seotud ka traditsioonidega. 
Näiteks Soomes on puit n-ö moes ja 
vaevalt et sealt kaob. Rootsi tagasi-
hoidlikkus betooni kasutamisel on 
hetkel ehk tingitud majanduslikust 
seisust.

Eestis on monoliitbetooni valami-
ne ja betoonelementidest ehitamine 
arenenud võrdselt. Teatud konstrukt-
sioonide puhul on eelistatud esimene 
tehnoloogia, teiste puhul elementidest 
ehitamine. Palju on ka kombineeritud 
variante. Eelmisel aastal valmistati 
umbes 200 000 m3 betoonelemen-
te, sh 55 000 m3 seinaelemente ja  
115 000 m3 õõnespaneele.

Viimased kaks aastat on Eesti betoo-
nitootjatele olnud eriti edukad: toot-
mismahud on kasvanud kuni veerandi 
võrra. Positiivsed märgid lubavad kas-
vu jätkumist lähiaastatelgi.

Peab toonitama ka seda, et betooni-
tehnoloogia on Eestis viimastel aastatel 
päris kiiresti edenenud. Elementidest 
toodetakse eelpingestatud konstrukt-
sioone, mis võimaldavad vaheposte ja 
talasid kasutamata katta väga suuri 
avasid. Teiseks on betoonelementide 
juures võetud kasutusele hulk uusi pin-
naviimistlustehnikaid, mis pakuvad 
arhitektidele uusi võimalusi hoonete 
välisilme kujundamisel. Üks huvitav 
moodus on näiteks fassaadipaneelide 
keemiline töötlemine. Arenguks on 
ruumi aga veelgi.

Valubetooniga oleme jõudnud nii 
kaugele, et isegi soomlased tulevad 
meie juurde vaatama ja uurima, kui-
das on ehitatud sajameetrised hotellid 
ja pangad, kuidas pumbatakse betooni 
nii kõrgele jne. 

Teine uudne huvipakkuv tehnoloo-
gia on kohapeal valatava betooni järel-
pingestamine, mis samuti võimaldab 

katta väga suuri avasid. Seda on raken-
datud näiteks Viru Keskuses.

Kolmandaks nimetaksin fiiber- ja
teraskiudbetoonide või ka kombinee-
ritud kiudbetoonide kasutamist. Neist 
saab valada vastupidavaid ja pragude-
ta põrandaid. 

Päris uus toode on isetihenduv be-
toon, mis on vajalik keeruliste konst-
ruktsioonide valamiseks.

Kui kaua veel püsivad nõukogude 
ajal valminud betoonelamud? Nende 
kokkuvarisemisohuga on inimesi juba 
tükk aega hirmutatud.

Ennustamine on tänamatu töö. Pa-
neelmajade eaks projekteeriti kunagi 
40...50 aastat, mis hakkab täis saa-
ma. Mina arvan, et konstruktsioonide 
poolest püsivad need hooned vähemalt 
sama kaua veel. 

Pigem on küsimus elukvaliteedis. Kui 
kaua me tahame või oleme majandusli-
kult sunnitud elama pisikestes ja halva 
planeeringuga korterites? Kui kaua me 
talume elamute igavat ilmet? 

Betoon iseenesest oma konstruktsi-
oonilist tugevust ei kaota. Mõne ük-
siku sõlme probleemid katastroofilist
olukorda ei loo. Seega pole elanikel 
tarvis maja varisemisohtu karta. Mui-
dugi peab majade eest hoolt kandma. 
Siin-seal on tugevad korteriühistud 
suutnud hallist paneelelamust päris 
meeldiva kodu teha.

Betooni ja betoontoodete standardi-
mise tehniline komitee on töötanud 
üle viie aasta. Kas standardid on val-
mis?

Nimetatud komitee ülesandeks on 
tõlkida ja võtta üle Euroopa standar-
deid. Meil tuleb neid Euroopa Liidus 
kasutada, et mõista ehitutegevust, ehi-
tustoodete eksportimist ja importimist 
üheselt. Ent kõik standardid pole Eu-
roopaski veel lõplikult valmis. 

Mis puutub betooni standardites-
se, siis nende osas on Eestis võrreldes 
teiste valdkondadega päris hea seis. 
Eestikeelsed betooni ja betoontoodete 
põhistandardid on olemas ja neid ka-
sutatakse. Suhteliselt hea olukorra ole-
me saavutanud tänu sellele, et otsusta-
sime juba 1999. aastal võtta kasutusele 

Kõrgete betoonehitiste rajamisel 
on Eesti ehitajate jaoks õpipoisi-
ajad möödas.
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Euroopa standardid. 
Lisaksin, et kõiki Euroopas väljatöö-

tatavaid betooni puudutavaid standar-
deid me siiski tõlkima ei hakka. Teeme 
valiku, mis on olulisemad ja mida roh-
kem kasutatakse. Väiksema tähtsusega 
standardid jäävad ingliskeelseteks.

Kuidas n-ö betooniinimesed suhtuvad 
Eestis kehtivatesse ehitusalastesse õi-
gusaktidesse ja nõuetesse?

Ega neid eriti palju olegi. Nimeta-
da võib ehitusseadust ja määrust, mis 
reguleerib toodete nõuetele vastavust. 
Muid reguleerivaid akte polegi. 

Kindlasti on betoonialal õiguslikus 
regulatsioonis valgeid laike. Teatud 
normatiive on aga vaja – standardid 
neid ei asenda. Normatiivaktid peab 
kehtestama riik. 

Betooniühing püüab normatiivide 
loomisel sisuliselt kaasa aidata. Õn-
neks saame eeskuju võtta soomlastelt, 
kellel on betooniala hästi reguleeritud 
ning paigas, neil on hästi arusaadavad 
betooninormid ning juhendmaterjalid.

Tänavune betoonipäev ja Aasta 
Betoonehitise konkurss toimuvad 

neljandat korda. Kas BÜ jääb sellele 
traditsioonile truuks?

Need on vajalikud ja toredad üri-
tused. Konkursid pakuvad alati huvi 
ka laiale üldsusele. Alguses pelgasime, 
kas betoonist ikka ehitatakse igal aas-
tal konkursi korraldamiseks piisaval 
määral tähelepanuväärseid hooneid, 
ent see oli asjatu kartus. Tänavu näi-
teks esitati võistlusele 20 nominenti. 

See on igati hea tulemus. Tänavune 
võitja selgub tavakohaselt betoonipäe-
val, mis seekord toimub 19. märtsil 
hotellis SAS Radisson. 

Üks sihtgrupp, kellele tahame huvi-
tavaid betoonehitisi tutvustada, on ar-
hitektid. Seepärast oleme betoonipäeva 
esinejateks Eesti Arhitektide Liidu 
kaasabil kutsunud selle ala parimaid 
Euroopast.

Eesti kõik maanteeviaduktid on raudbetoonist.


