

Esitamise põhjendus: Võru külje alla 
Kuperjanovi pataljoni territooriumile ehitatud 
õppehoone välisviimistluses on kasutatud 

patineeritud harjapinda kombineerituna TiO2-ga 
valgendatud vormipinnaga. Päikeselise ilmaga 
apelsiniruuged ja helehallid betoonpinnad muutuvad 
vihmase ilmaga tumepruuniks ja sinkjashalliks. 
Värvidemäng looduskaunis kohas asuva hoonega 
pakkus rahulolu nii arhitektile kui ka tellijale.

Hoone välisseinte sisepinnad ja -seinad värviti ilma 
pahteldamata. Sellist lahendust võimaldas kasutada 
eeskätt asjaolu, et harjapinnaga paneelide sisepinnaks 
on kvaliteetne vormipind.


Esitamise põhjendus: Viljandi 
Riigigümnaasiumi uue õppehoone näol on 
tekkinud Viljandisse nn maamärk, mille 

peamiseks ehitusmaterjaliks on betoon. 

Ligi 123 meetri pikkuse ja kahekordse hoone läbivaks 
teemaks on klassikaliste viimistletud pindade vahel 
aktsendiks puhtad betoonpinnad. Peaaegu kogu hoone 
postid, talad, trepid on jäetud puhtaks betoonpinnaks, 
tekitades pigem loomulähedast tunnet kui erinevate 
kunst- ja viimistlusmaterjalidega kaetud steriilset 
keskkonda.

Hoone huvitav sisearhitektuur põhineb erinevatel 
betoonist treppidel ja suurtel astmestikel, kus on 
võimalik istuda ning puhata rutiinsest laua taga 
olemisest. Hoone garderoob on kogu mahus tehtud 
monoliitsest betoonist. 

•	Tellija: eesti Kaitsevägi

•	Arhitekt: marit Vendel  
(sirkel ja mall oü), erkki tikk (eesti Kaitsevägi)

•	Konstruktor: sirkel ja mall oü

•	Ehitaja: nordecon As, prefabcon oü

•	Betoontoodete tarnija: oü tmb element

•	Tellija:

•	Arhitekt: oü Ab salto

•	Konstruktor: As nord projekt, ib printsiip oü

•	Ehitaja: As oma ehitaja, mamako ehitus oü

•	Betoontoodete tarnija: e-betoonelement As, 
Vmt betoon As

•	Raketis: peri As
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“aasta betoonehitis 2013” 
ülejäänud nominendid
kaitseväe Ühendatud 
õppeasutuse lahingkooli 
õppehoone

viljandi riigigümnaasiumi 
uus õppehoone
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Esitamise põhjendus: Mitmefunktsioonilised 
kaid on mõeldud nii konteinerite, puiste- kui 
ka üldkaupade transpordiks. 894 m pikkuse kai 

näol on tegemist pikima uusehitisena rajatud kailiiniga 
Eestis. Kokku kulus selle ehituseks 13 600 m³ betooni. 
Kaiesise sügavus on 15,5 m.


Esitamise põhjendus: Büroohoone 
paigalvalubetoonist siseseintel on kasutatud 
uudset, kohapeal välja töötatud menetlust, 

mille tulemusena on valminud huvitava tekstuuriga 
vormipind.

•	Tellija: As sillamäe sadam

•	Konstruktor: taimo talk (taimo ib oü)

•	Ehitaja: nordecon As, As raunopol

•	Betoontoodete tarnija: As hC betoon

•	Tellija: selvaag eesti oü

•	Arhitekt: Anu tammemägi (At Arhitektuur oü)

•	Konstruktor: tõnu rausberg (tA Konsult)

•	Ehitaja: nordecon As, nordecon betoon oü

•	Betoontoodete tarnija: As hC betoon

•	Raketis: peri As
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sillamäe sadama kaid  
nr 12–15

kentmanni 4  
büroohoone tallinnas

Žürii tõstis esile hoone 
trepikodade uudse ja põneva 
menetluse abil saavutatud 
seinapinda.

PanE tÄhElE!
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Esitamise põhjendus: Betoon on tootmishoone 
materjaliks valitud praktilistel kaalutlustel,  
lisades utilitaarsusele esteetika. Kogu hoone 

on vaadeldav suure graafilise plakatina. Sarnast 
kujundust, aga negatiivis, on kasutatud ka Metaprindi 
Tallinna tootmishoone puhul.


Esitamise põhjendus: ABB tehnoloogia- 
linnakus One Campus asuva uue tootmis- 
ja büroohoone välisviimistluses annavad 

tooni värvitud betoonelemendid. Siseviimistluses 
eksponeeritakse üsna suures koguses naturaalset 
betoonpinda.

•	Tellija: As metaprint

•	Arhitekt: Kaspar Kruuse, jan skolimowski, 
peeter loo (KAmp Arhitektid oü), graafiline 
kujundus martin eelma (tuumik stuudio oü)

•	Konstruktor: jaanus olop (e-betoonelement 
As), Andres sokk (ib printsiip oü)

•	Ehitaja: As eston ehitus,  
e-betoonelement As, hr restauraator oü

•	Betoontoodete tarnija: e-betoonelement As,  
As hC betoon

•	Raketis: peri As

•	Tellija: As Abb

•	Arhitekt: Wsp talone oü

•	Konstruktor: Wsp talone oü

•	Ehitaja: As yit ehitus, Azelta projekt oü

•	Betoontoodete tarnija: hC betoon As,  
tmb element oü

asi metaprint 
tootmishoone Pärnus

abb tootmis- ja 
büroohoone rae vallas

Žürii otsustas eraldi ära 
märkida hoone kvaliteetselt 
valatud teras- ja klaaskiud-
betoonpõrandad.

PanE tÄhElE!
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Ülemiste liiklussõlm  
on insenerisaavutus 
enno rebAne
Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu tegevjuht, žürii liige

nagu juba tavaks 
saanud, olid ka see-
kordsele  konkursile 

laekunud  ettepanekud väga 
eriilmelised ning rikastasid 
Eesti väljapaistvate betoo-
nehitiste geograafiat. Minu 
jaoks on meeldiv, et konkursi 
 objektid muutuvad ka sisu-
tihedamaks, ettepanekud 
üha enam läbimõeldumaks 
ning betooni rohkeid võima-
lusi enam väljatoovaks.

Ülemiste liiklussõlm on 
vaieldamatult nii imetletav 
insenerisaavutus kui ka tar-
bijasõbralik taristuobjekt 
- Tallinna üks olulisemaid 
liiklussõlmi muutus palju 
sõbralikumaks ning lisandus 
hulganisti uusi liiklemisvõi-
malusi.

Projektijuht Rein Pokk 
tutvustas Ülemiste objekti 
põhjalikult eelmisel aastal 
Betooniühingu ja Tehnika-
kõrgkooli Tehnoloogiapäe-
val - kogu lahenduse võiks 
jagada väiksemateks osadeks 
(tunnel, viadukt, läbipääsud 
Järvevana tee alt) ja kõik 

oleksid omaette väljapaist-
vad betoonobjektid. Kvali-
teetse ja huvitava betooni-
töö kõrval väärib kindlasti 
kiitust tööde organiseerimi-
ne ning tehnoloogiliste prot-
sesside läbiviimine (keeruli-
ne ja liiklus tihe liiklussõlm, 
töötamine allpool Ülemiste 
järve pinda jms).

Betoonisõbralikuna ül-
latas Lasnamäel rajatud 
õigeusu kirik. Kummardus 
siinkohal tellijale, kes koos 

ehitajaga oskas varakult 
ette näha tekkida võivaid 
probleeme ja tegi sellesse 
olukorda sobiva materjali-
valiku – betooni kasutamine 
võimaldas vajalikul hetkel 
ehitise seisata ja lihtsustas 
tunduvalt hilisemat jätka-
mist. Alati on hea meel näha, 
et ehitis on tellija jaoks hu-
vitav, lähedane ja hoolikalt 
läbimõeldud.

Jõhvi liiklussõlme kõrval 
üllatas meeldivalt ka Viljan-
di Riigigümnaasium - õpi-
lassõbralik lahendus läbi 
vana ja uue kooskõla.

Kuna juba mõne aasta 
pärast tuleb Eestis nagu ka 
mujal Euroopas lahendada 
hoonete energiasäästu kü-
simusi nullenergiahoonete 
võtmes, pöörasime seekord 
tähelepanu ka hoonete ener-
giasäästu aspektidele. Ühelt 
poolt rõõmustab, et teemaga 
ollakse tuttavad, kuid teisalt 
tundub, et arenguruumi on 
küll ja jääb ülegi veel. 

� Aadu Kana,  
Eesti Betooniühingu 
auliige, žürii esimees

� maritta Koivisto, 
ajakirja Betoni 
peatoimetaja

� Andres saar,  
arhitekt, Eesti 
Projektbüroode Liidu 
juhatuse liige, ASi 
Nord Projekt juht

� johannes pello,  
Tallinna 
Tehnikaülikooli 
ehitusteaduskonna 
ehitiste 
projekteerimise 
instituudi ehitus- 
konstruktsioonide 
õppetooli lektor, 
Eesti Betooniühingu 
juhatuse liige

� indrek peterson,  
Eesti Ehitusettevõtjate 
Liidu tegevdirektor

� raivo Kotov,  
AB KOKO Arhitektid 
OÜ arhitekt, EALi 
eestseisuse liige

� heiki meos, 
EstKonsult OÜ 
juhataja, Eesti 
Ehitusinseneride 
Liidu juhatuse liige, 
Eesti Betooniühingu 
juhatuse liige

� enno rebane, Eesti 
Ehitusmaterjalide 
Tootjate Liidu 
tegevdirektor

� eva Kiisler,  
ajakirja Ehitaja 
peatoimetaja

� peeter Kokk,  
Eesti Betooniühingu 
tegevjuht, žürii 
sekretär

konkursi 
“aasta 

betoonehitis 
2013” žürii

enno rebane
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