
12. veebruaril möödus kümme aastat 
Eesti Betooniühingu asutamisest. 2014. 
aastal on ilmumas kolm olulist raama-
tut. Betoonteede töögrupil on esimesed 
verstapostid maha märgitud.
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betooniühing 
sai kümneaastaseks

alles see oli, kui Eesti ärk-
samad betoonimehed 
kogunesid valmivasse 
Viru keskusesse Eesti 

Betooniühingu asutamiskoosoleku-
le. Seda üritust meenutav seinaplaat 
on paljudele silma hakanud Viru 
keskuse parklasse sõites.

kümme aastat  
tormilist arengut
Kümme aastat on Eesti arengus ol-
nud tormiline aeg. Oleme nautinud 
kõrget lendu ja harjutanud ka kõr-
gelt kukkumist. Ehitatud on palju. 
Peale meie ühingu asutamispaigaks 
oleva Viru keskuse on Eestisse ker-
kinud kümneid ja kümneid uusi 
hooneid, sildu, viadukte ja tunne-
leid. Selles arengus on olnud suur 
osa Eesti Betooniühingul ja tema 
liikmetel. Propageerides ühte kõige 
tähtsamat ehitusmaterjali, oleme 
suutnud muuta paljude inimeste 
paradigmat betoonist kui millestki 
hallist ja koledast. Eesti Betooni-
ühingu korraldatud Aasta Betoon-
ehitise konkursil osalenud ehitiste 
seast leiame kauneid büroosid, 
hubaseid eramuid, uhkeid tootmis-
hooneid. Kõiki neid ühendab märk-
sõna “betoon”.

Betoonipäeva korraldamine on 
Eesti Betooniühingu iga-aastane 
tippsündmus. Kümne aasta jooksul 
on Eesti Betooniühingu kaudu välja 
antud ka hulgaliselt juhendmater-
jale ja korraldatud erialakoolitusi. 
Seda kõike poleks sündinud ilma 

tarmuka tegevjuhi Peeter Koka ja 
Enno Rebase ning betooniühingu 
juhatuse tubli tööta.

Ka meie 11. tegevusaasta tõotab 
tulla töine. Peale traditsiooniliste 
ürituste on meil käesoleval aastal 
ilmumas pikka aega ette valmista-
tud kolm olulist raamatut: Vello 
Otsmaa “Betoonkonstruktsioonide 
arvutamine”, juhendmaterjal “Tal-
vine betoneerimine” ja ülevaateteos 
“Eesti betoonehituse ajalugu”.

Propageerime 
betooni kui kestvat 
ehitusmaterjali
Betooniühing koos betoonteede 
töögrupiga on olnud eestvedajaks 
betoonteede teema tõstatamisel 
Eestis. Nüüdseks võib juba esimesi 
verstaposte sel pikal teel silmata – 
Maanteeameti tellimusel on val-
minud üks teemakohane uuring, 
on toimunud seminare ja välja on 
kuulutatud 1967. aasta Peterburi 
tee betoontee lõigu uurimise hange. 
Tallinna linn on plaanimas esimest 
500meetrist betoontee katselõiku.

Me propageerime betooni kui 
väga kestvat ehitusmaterjali ja ta-
hame tõestada, et see sobib väga 
hästi ka kvaliteetsete teekatendite 
ehituseks.

Betooni kui ehitusmaterjali 
tähtsust ei saa alahinnata. Sõna 
“betoon” on saanud Eesti avalikku-
ses investeeringute sünonüümiks, 
mida vastandatakse “pehmetele 
väärtustele”. Jätkugu meil kõigil ai-
nult mõistust ja koostöötahet hoida 
tasakaalu, valamaks betooni sinna, 
kus seda tõeliselt vaja läheb. Ka 
kaunite kunstide õpetamiseks on 
tarvis betoonist maju.

Eesti Betooniühing on tugev 
organisatsioon, mis on oma asja 
ajanud toimekalt ja stabiilselt kõigil 
aastatel, ka neil, mil ehitusel pole 
kõige paremini läinud. Oleme val-
mis oma asja jätkama ka järgmistel 
kümnenditel.

Edu meile kõigile!

Ilmumas on kolm olulist 
raamatut: Vello Otsmaa 

“Betoonkonstrukt- 
sioonide arvutamine”, 

juhendmaterjal “Talvine 
betoneerimine” ja 

ülevaateteos “Eesti 
betoonehituse ajalugu”.
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