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meie võistlus oli ka 
nominentide geo-
graafilise paiknemise 
suhtes väga laiahaar-

deline – Sillamäelt ja Jõhvist Vil-
jandi ja Pärnuni ning Tallinnast 
Võruni. Selle üle võib vaid heameelt 
tunda ja see näitab, et Eesti areng 
pole nii Tallinna-keskne, nagu 
 vahel tundub.

Kahju on sellest, et kaugeltki 
mitte kõik huvitavad ja kvaliteet-
sed 2013. aastal valminud uued 
betoon ehitised ei jõudnud kon-
kursile, kusjuures mõned valmi-
nud  rajatiste tegijad jätsid oma 
ehitise(d) konkursile esitamata, 
arvates, et võistlus on juba niigi 
tihe …

Ärgem tehkem Eestit 
väiksemaks!
Jällegi tõusetub siit-sealt küsimus: 
äkki on Eesti liiga väike, et igal 
(masu-)aastal betoonehitise kon-
kurssi korraldada? Eesti ei ole väi-
ke. Ärgem tehkem oma Eestit väik-
semaks, kui ta tegelikult on! Eesti 
on nüüdisaegne industriaalriik, 
kus igal aastal valmib ridamisi hu-
vitavaid ja kvaliteetseid betoonehi-
tisi. Väärtustagem nende  ehitiste 
autoreid, ka Aasta Betoonehitise 
 konkursi kaudu!

mida siis žürii seekord 
erilist märkas ja välja 
tõi?
Jõhvi viadukti puhul nimetati 
 arhitektuurselt huvitavat lahen-
dust, arhitektuuri ja inseneritöö 
head ühistulemust. See on lihtne, 
askeetlik, väga hea väljanägemise-
ga sümpaatne asi, mis Jõhvi linna 
kindlalt kaunistab. Hea betoon-
pindade kvaliteet, viimistlus – kva-
liteet on isegi parem, kui oleme 
sageli hoonete puhul harjunud 
nägema.

Kentmanni tänava büroo-
hoone puhul äratas žürii huvi tre-
pikoja betoonseinte valmistamise 
tehnoloogia, kus nööri kasutami-
sega  raketises saavutati huvitavad 
pinnad; samuti paigalvalubetoo-
nist trepid – huvitav ja sümpaatne 
 lahendus.

Viljandi Gümnaasiumi puhul 
toodi välja head seotust vana maja-
ga. Sümpaatne hoone.

ABB tootmis- ja büroohoone 
puhul äratas mitme spetsialisti tä-
helepanu väga hästi teostatud te-
ras- ja klaaskiudbetoonpõrandad. 
Kolme päevaga valati ilma mahu-
kahanemisvuukideta 7500 m2 põ-
randapinda.

märgilise tähtsusega 
kirik ja liiklussõlm
Lasnamäe kirik on kahtlema-
ta märgilise tähendusega ehitis. 
Algselt oli kirik kavandatud tellis-
hoonena – sellist mõtlemist võib 
tegelikkuses üdini betoonehitises  
märgata.

Tänu kiriku ehitusjuhi Vladi-
mir Issakovi ettenägelikkusele, 
põhjendamis- ja veenmisoskusele 
võtsid tellijad vastu ainuvõimaliku 
otsuse: hoone tuleb ehitada betoo-

nist. Nagu hiljem selgus, oli see vä-
gagi mõistlik otsus – neli korda tuli 
rahapuudusel ehitus seisma pan-
na, konserveerida. Kokku kestis 
kiriku ehitamine kaheksa aastat. 
Võib vaid ette kujutada, mis oleks 
selle ajaga ehitisest saanud, kui 
poleks olnud omaaegset otsust – 
betoon!

Ülemiste liiklussõlm on Eesti 
oludes mastaapne ja keeruline inf-
raehitus, mis annab kindlustunde 
järgmiste sarnaste suurprojektide 
edukaks kavandamiseks ja ehita-
miseks.

See on Eesti võimsaim rist-
mikulahendus, mis loob eeldused 
Ülemiste kujunemiseks tulevikus 
Tallinna ja Eesti olulisimaks trans-
pordisõlmeks (tramm lennujaama, 
Rail Baltic jne).

Mis aga meile väga meeldib – 
betoonitööd on väga head! Väga 
ilusad kvaliteetsed betoonpinnad. 
Ja seda väga keerulistes ehitus-
tingimustes, kus näiteks tunnelite 
 ehitus käis Ülemiste järve tasa-
pinnast allpool.

Ülemiste liiklussõlme puhul 
on kujukalt näha, kui asendamatu 
 betoon praeguses maailmas on.

Esimest korda pani meie kon-
kursil oma energiasäästu eriauhin-
na välja Swedbank. Energiasäästu 
eriauhinna sai Viljandi Gümnaa-
siumi hoone.

Industriaalne Eesti 
vajab betooni
Tänavuse konkursi üheks märksõnaks on kindlasti “infrastruktuur”.  
Võistlusele esitati kahe liiklussõlme ja sadama rajatised.
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Eesti on nüüdisaegne 
industriaalriik, kus igal 
aastal valmib ridamisi 

huvitavaid ja kvaliteetseid 
betoonehitisi. Väärtustagem 

nende ehitiste autoreid.
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