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BetooNiüHiNgu uudised

betooniühing on 
kümneaastane!
12. VeebruAril möödus Kümme AAstAt eesti 

Betooniühingu asutamisest. Asutamiskoosolekul 
osalesid 42 ettevõtte ja organisatsiooni esindajad.

Tänavusel aastakoosolekul TTÜ Mektory hoones 
sai juhatuse esimees Vaido leosk vaadata hea 
pilguga tagasi, meenutamaks käidud teed ja neid, 
kelle panus on toimiva erialaorganisatsiooni tege-
mistes olnud eriti väljapaistev.

Nüüdsest on Eesti Betooniühingul ka oma rinna-
märk. Palju õnne!

Betooniühingu üliõpilaspreemiad 
said Martin Minin ja Margus 
Riimann Tallinna Tehnikaülikoolist
eesti betooniühingu juhAtus 

 Andis 2013. AAstA üliõpilAs-

preemiAd VäljA AlljärgneVAlt.

 martin minin – Tallinna 
Tehnikaülikooli ehitusteadus-
konna kütte ja ventilatsiooni eriala 
magistritöö “Energia- ja õhupaneeli 
õhutus süsteemi energiatõhusus ja 
projekteerimisjuhised”. Juhendaja: 
Tallinna Tehnikaülikooli professor 
jarek Kurnitski
 margus riimann – Tallinna 
Tehnikaülikooli ehitusteaduskon-
na tööstus- ja tsiviilehituse eriala 
magistritöö “Eksperimentaalsed 
uuringud impregneeritud tekstiil-
armatuuriga I-tala põikjõukindluse 
määramiseks”. Juhendajad: Tallinna 
Tehnikaülikooli professor Karl 
 õiger ja M. Eng Christian Kulas

Üliõpilaspreemiad anti pidulikult 
kätte Tallinna Tehnikaülikooli ehi-
tusteaduskonna lõpuaktusel. Pree-
miad andis üle Eesti Betooniühingu 
juhatuse esimees Vaido leosk.

Eesti Betooniühingu üliõpilas-
preemiad on loodud betooni ja 
betoonehitust käsitleva õppetöö 
edendamiseks ja tulemusrikka-
maks muutmiseks. Betooniühingu 
preemiate saajad valitakse välja Eesti 
kõrgkoolide betoonialaste lõputööde 
hulgast.

2013. aastal anti Eesti Betooni-
ühingu üliõpilaspreemiad välja juba 
seitsmendat korda.

Betoonteede arendamine 
kogub hoogu
betooniühingu betoonteede 

töögrupi tAgAnttõuKAmisel on 
betoonteede valdkonnas toimunud 
viimase aasta jooksul mitmeid 
arenguid. 2013. aasta Betoonipäeval 
oli peakõnelejaks Austraalia teede-
insener Arvo tinni, tutvustades 
lähemalt betoonteede ehitamise 
viimaste aastakümnete kogemust. 
Betoonteede teemal käis Tinni esi-
nemas 2013. aasta märtsis nii Tal-
linna Tehnikaülikooli kui ka Tallinna 
Tehnikakõrgkooli tudengitele.

Maanteeameti delegatsioon 

käis 2013. aasta sügisel tutvumas 
Sloveenia betoonteedega.

Tallinna linnavalitsus on al-
gatanud 500meetrise betoontee 
katselõigu planeerimise ja ehita-
mise. Loodetavasti on juba 2015. 
aastal midagi ka silmaga näha ja 
käega katsuda. Maanteeamet on 
algatanud ka Tallinna-Narva maan-
tee 1965.–1967. aastatel ehitatud 
Tallinna-Iru betoontee uuringud, et 
enne viimaste lõikude renoveerimist 
võimalikult palju andmeid koguda 
ja säilitada.

üliõpilaspreemiate 2013 üleandmine.
Jarek Kurnitski, Martin Minin ja Vaido Leosk

Vaido leosk, martin minin ja 
jarek Kurnitski.
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BetooNiüHiNgu uudised

Betooni 
Tehnoloogiapäev
oKtoobriKuisel trAditsioonili-

sel betooni tehnoloogiApäeVAl 

Tallinna Tehnikakõrgkoolis olid 
tugevad ja huvitavad ettekanded 
erinevatel teemadel. Laiemat 
tähelepanu pälvis Ain Kendra be-
toonteede teemalise uuringu “Eesti 
tingimustele vastava betoonkatendi 
projekteerimine ja selle tasuvus-
analüüs” tutvustus. Uuringu teostas 
Ramboll Eesti AS Maanteeameti 
tellimusel.

Tehnoloogiapäeval esinesid 
veel martin minin (AU Ener-
giateenus OÜ) teemal “Termilise 
massi kasutamine hoone sisekliima 
tagamiseks”, rein pokk (Ehitus-
firma Rand & Tuulberg AS) teemal 
“Ülemiste liiklussõlm. Kuidas tehti 
rajatisi? Lühikokkuvõte sõnas ja 
pildis” ja Aivars Alt (Tallinna 
Tehnikakõrgkool) teemal “ASi 
Tartu Veevärk reovee metaantanki 
 betoonitööde tehnoloogia”. tehnoloogiapäev. Ain Kendra & Enno Rebane

betoonelementide toimivus-
deklaratsiooni koolitus
17. juunil 2013 korraldas 
Eesti Betooniühing eelkõige 
betoonelementide tootjatele 
mõeldud koolituse, kus arutati, 
milline võiks olla betoonele-
mentide puhul koostatav toi-
mivusdeklaratsioon (doP ehk 
declaration of performance).

1. juulist 2013 jõustus Euroo-
pa ehitustoodete otsekohalduv 
määrus (CPR), mis tähendab, et 
tootjatel tuleb hakata koostama 
vastavusdeklaratsiooni asemel 
toimivusdeklaratsiooni.

Koolitusel osalesid kuue 
ettevõtte esindajad.

raudbetoonkonstruktsioonide 
projekteerimise koolitus
8. oKtoobril viis Eesti 
Betooniühing läbi koolitus-
päeva raudbetoonkonstrukt-
sioone projekteerivatele-ehi-
tavatele inseneridele. riho 
oras (Conviso OÜ) rääkis 
betoontala põikjõukindlu-
se kontrollist. johannes 

pello (TTÜ) (fotol) tutvustas 
raudbetoonkonstruktsioonide 
läbisurumiskandevõime arvu-
tamise ja elementide konst-
rueerimise üksikasju. Betooni-
ühingu koolitus toimus FIBi 
(Federation Internationale du 
Beton) materjalide põhjal.

Betooniinimestele peeti kaks koolitust 
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Vello Otsmaa sai Eesti 
Betooniühingu auliikmeks
eesti betooniühingu AAstA-

KoosoleKul 19. VeebruAril 

 tunnustAs ühing omA AuliiKme-

nA Vello otsmAAd.

“Vello otsmaa kogu tööelu on 
teadus- ja õppejõutegevuse kaudu 
olnud seotud betooniga,” ütles Eesti 
Betooniühingu juhatuse esimees 
Vaido leosk. “Vello Otsmaa elutöö 
peegeldab ilmekalt seda, kuhu Eesti 
betoonehitus on 21. sajandi algul 
välja jõudnud,” lisas Leosk.

Eesti Betooniühingu auliikme sta-
tuudi põhjal on auliikmeks valimine 
eriline lugupidamisavaldus nendele 
isikutele, kellel on suuri teeneid 
Eesti Betooniühingu eesmärkide 
elluviimisel. Auliikme valib Eesti 
Betooniühingu juhatus konsensuse 
alusel.

Vello Otsmaa (sündinud 1932) 
on terve oma tööelu olnud seotud 
Tallinna Tehnikaülikooliga, kus 
ta on omandanud ehitusinseneri 
hariduse, tegelenud teadustööga ja 
õpetanud üliõpilasi. 

Uus auliige on koostanud ka 
projekteerimisnormide eelnõu, mille 
alusel kehtestati esimene raudbe-
toonkonstruktsioonide projekteeri-
mise Eesti standard, ja ta on avalda-
nud sellekohaseid arvutusnäidete 
kogumikke. Samuti on Otsmaa tõlki-
nud praegu meil kehtivad Euroopa 
betoonkonstruktsioonide projek-
teerimisstandardid ning koostanud 
nendele Eesti rahvuslikud lisad.

Vello Otsmaa on Eesti Betooni-
ühingu kolmas auliige. 2010. aastal 
anti auliikme staatus Aadu Kanale 
ja 2012. aastal toomas laurile.

ilmus Eesti  
esimene  
betoonikoomiks
Koostöös Euroopa betoonitööstuste rahvuslike 
ühingute katusorganisatsiooniga ERMCO (Euro-
pean Ready Mixed Concrete Organization) andis 
Eesti Betooniühing möödunud aastal välja “Juhi-
sed betoonitöödeks”. Tegemist on koomiksivormis 
lühiõpetustega erinevate betoonitööde teostami-
seks. Juhised on A3-formaadis, nii et sobivad ka 
soojakusse üles riputamiseks.

Käesoleval aastal plaanib Eesti Betooniühing 
samad koomiksjuhised välja anda ka vene keeles.

Kõik huvilised saavad A3-formaadis ja värvi-
trükiga juhiseid osta Eesti Betooniühingu büroost. 
Trükise hind on 3 eurot + käibemaks.

Juhised betoonitöödeks

Betooni tihendamine

Betoneerimine

Betoneerimine palava ilmaga

Betoneerimisele eelnevad tööd

Betoneerimine talvetingimustes

Betooni järelhooldus

Betooni pragunemine
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Betooniühingu uueks juhatuse 
esimeheks valiti Kalle Suitslepp
eesti betooniühingu juhAtus 

VAlis 19. veebruaril uue juhatuse 
esimesel koosolekul ühingu juhatu-
se esimeheks Kalle suitslepa, ASi 
Betoonimeister juhatuse esimehe. 
Senine esimees Vaido leosk juhtis 
Eesti Betooniühingut kaks aastat, 
2012–2014.

“Eesti Betooniühing on saanud 
kümne aastaga arvestatavaks, 
hästi toimivaks organisatsiooniks. 
Oleme püüdnud teerajajaks olla 
erialases täiendkoolituses, juhend-
materjalide väljaandmisel, aga ka 
betooni kui olulisima nüüdisaegse 
ehitus materjali laiemal popularisee-
rimisel,” sõnas Eesti Betooniühingu 
juhatuse liige, ASi E-Betoonelement 
juhatuse esimees Vaido Leosk.

“Betooniühingus on kujunenud 
heaks tavaks iga kaheaastase 
perioodi järel uus esimees valida. 
Arvan, et oli õige teatepulk edasi 
anda. Uue esimehe valimine hoiab 
juhtimise värskena ning aitab 
kaasa ühingule laiema toetuspinna 
kujundamisele. Kalle on olnud kahe-
aastase juhatuse liikmeks olemise 
perioodil aktiivne ning pälvinud 

kõikide juhatuse liikmete usalduse,” 
lisas Leosk.

Kalle Suitslepp on sündinud 
21.12.1956, lõpetanud Tallinna 4. 
keskkooli (1975) ja Tallinna Polü-
tehnilise Instituudi ehitusteadus-
konna autoteede ja sildade erialal 
(1980).

Kalle Suitslepp on Eesti ühe 
suurema betoonitootja, ASi Betooni-
meister asutaja ja juhatuse esimees. 
Ta on Saku Lions-klubi liige ja vabal 
ajal armastab mängida korvpalli 
ning sõita tsikliga.

Kalle suitslepp

Vello otsmaa
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www.koopia3.ee 

jooniste printimine, koopiad
projektipangateenus
skaneerimine, vektoriseerimine
köitmine, kiletamine
bännerid, sildid, objektitahvlid
visiitkaardid, flaierid, voldikud, messistendid, roll-up stendid
kapale, pvc-le trükk, jooniste kapa ning pvc alusele liimimine
kuller Tallinna piires, mujal Eestis kättetoimetamine kullerpostiga

KÕIK PRINTIMISTEENUSED MEILT!

Küsi pakkumist:

tel 650 6072   mob 56 629 007  hinnainfo@koopia3.ee

Tallinnas:  Rävala pst 8  |  Kadaka tee 36/Laki 9 20 ehitaja
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Betooniühingu 
üldkoosolek valis 
uue juhatuse
eesti betooniühing VAlis omA 19. VeebruAril toi-
munud korralisel üldkoosolekul uue kaheksaliikmelise 
juhatuse. Sinna kuuluvad imre leetma (AS Kunda 
Nordic Tsement), Vaido leosk (AS E-Betoonelement), 
heiki meos (OÜ EstKONSULT),  johannes pello 
(Tallinna Tehnikaülikool), tiit roots (AS Peri), risto 
sappinen (AS Merko Ehitus Eesti), Kalle suitslepp 
(AS Betoonimeister). Juhatuses on ka üks uus liige: 
Kalev ramjalg.

Betooniühingu üldkoosolek valis ühingu reviden-
diks tagasi jaan lutsu, ASi TMB juhatuse esimehe. 
Üldkoosolek kinnitas ka 2013. aasta tegevusaruande 
koos revidendi aruandega ning võttis vastu 2014. aasta 
tegevuskava koos 2014. aasta eelarvega.

Vana juhatuse viimane koosolek.19. veebruar
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