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Konkursi väljakuuluta-
mise päevaks sai 5. ap-
rill valitud kahel põh-

jusel: käimas oli mess Eesti
Ehitab ja just sellele päevale

oli planeeritud seminar “Kesk-
konnasäästlik ehitamine”, mil-
le pealelõunane osa pühendati
tervenisti betoonehitistele. 

Eesti Põllumajandusüli-

Konkursi tingimused

1. Konkursi eesmärgiks on leida ja esile tõsta ehitisi, mille nä-
gusus ning efektiivne ja ökonoomne teostus demonstreerivad
tabavalt betooni kui struktuurmaterjali eeliseid. Seeläbi soovib
konkurss kaasa aidata betoonarhitektuuri, betoonitehnoloogia
ja betoonehituse arengule ning tõsta betooni imagot. Konkursi
korraldab Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit.

2. Konkursile võib esitada ehitisi (hooneid ja rajatisi), mis on tel-
lijale üle antud pärast eelmise konkursi toimumist (september
2000 – detsember 2001) ning mida ei ole antud konkursile
varem esitatud. Esitada võib ka konstruktsioone ja menetlusi.

3. Võidab objekt või menetlus, mis kõige paremini vastab punk-
tis 1 nimetatud tingimustele ning kus oluline panus on olnud
Eestis registreeritud ettevõtjate tööl ja Eestist tarnitud betoon-
materjalidel. Võidutöö otsustab žürii. Kui žüriil puudub
üksmeelne nägemus võidutööst või ei leidu piisava tasemega
töid, jäetakse auhind välja andmata.

4. Võidutöö valimisel arvestatakse ka objekti projekteerimise ja
ehitamise professionaalsust ja nõudlikkusastet, kvaliteeti ja
innovaatilisust.

5. Äramärkimist leiavad võitnud objekti tellija, arhitekt, projek-
teerija, ehitaja ja ehitusmaterjalide tarnija. Peaauhind kuulub
võiduidee autorile. 

6. Vajadusel võib žürii määrata eriauhindu. Eriauhind võidakse
peale punktis 3 nimetatu anda ka Eesti firmade välismaistele
tütarettevõtetele.

7. Žüriisse kuulub seitse liiget. Nendeks on Eesti Arhitektide
Liidu, Eesti Ehitusinseneride Liidu, Eesti Ehitusettevõtjate Liidu,
Eesti Projektbüroode Liidu, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate
Liidu, Kunda Nordic Tsemendi ja ajakirjanduse esindajad. Žürii
kokkukutsujana toimib konkursi korraldaja.

8. Konkursile võivad töid esitada nii era- kui juriidilised isikud.
Esituseks sobiva ankeedi saab EETL-ist. Ankeedile tuleb lisada
objekti tutvustavad ning esitamist põhjendavad materjalid.
Ettepanekute õigus on ka žürii liikmetel.

9. Konkurss on avalik, avalikustamise viisid otsustab korraldaja.

10. Konkursi tingimuste muutmise otsustab korraldaja.

Aasta Betoonehitis 2001

AASTA BETOON-
EHITIS 2001
5. aprillil kuulutati välja konkurss “Aasta Betoonehitis
2001”. Kuna eelmisel aastal kogus võistlus tervelt 25
ettepanekut (kokku laekus 32 ettepanekut, kuid mõnda
objekti esitati kahekordselt ja paraku tuli üks ettepanek
lugeda mittevormikohaseks), siis otsustati, et juba sellel
aastal korraldatakse uus konkurss.

Eelmise konkursi võiduobjekt – Rocca al Mare kool.
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kooli külalisprofessor Kaarel
Sahk rääkis seminaril linna-
keskkonnast ja ehitusest, ta-
rindite olukorrast ja renoveeri-
misest. Tartu betoonlinnaosa-
de näitel võib väita, et midagi
ohtlikku paneelmajadega nii-
pea ei juhtu, kuid loomulikult
on tähtis, et uued hooned pro-
jekteeritaks uute tingimuste
järgi. Tartu linna analüüs näi-
tab, et rahva ostujõud ei luba
neil veel suuremahulise ela-
muehituse juurde asuda (juttu
oli rusikareeglist, kus elanik-
konna keskmine palk peaks
olema samas suurusjärgus ühe
ruutmeetri elamispinna hinna-
ga).

Tallinna Tehnikaülikooli
õppejõud Vello Otsmaa kõne-
les raudbetoonkonstruktsioo-
nide projekteerimisest ja eks-
pertiisist, rõhutades mõlema
juures asjatundlikkust. Paraku
sai ta aga nii projekteerimise
kui ekspertiisi pealiskaudsest
või ebakompetentsest läbivii-
misest tuua suisa anekdootlik-
ke näiteid. Projekteerimise
juures on tähtis, et kaasaegses

erinevate normide ja standar-
dite virvarris püsitaks ühe
kompleksi (nõuded tootele,
projekteerimisnorm, ehitus-
normid) piirides.

Konkursi “Aasta Betoon-
ehitis 2000” ñürii esimees
Aadu Kana kuulutas seminaril
välja uue võistluse, tutvusta-
des ühtlasi selle põhimõtteid
ja tingimusi. 

Konkursi eesmärgiks on
betooni ja betoontoodete kui
vastupidavate kodumaiste ehi-
tusmaterjalide propageerimi-
ne. Rõhutame selles kõigi osa-
poolte osatähtsust betoonehi-
tise valmimise käigus – tellija,
arhitekt, projekteerija, ehitaja
ja ehitusmaterjalide tarnija,
nõudes nende kõigi äramärki-
mist võidutöö juures. Peaau-
hinna pälvib siiski vaid võidu-
idee autor – enamasti kas arhi-
tekt või projekteerija. 

Ñürii kompetentsuse ja
erapooletuse rõhutamiseks on
hindajateks kutsutud Eesti
ehitusala liitude esindajad.
Eesti Arhitektide Liitu esindab
Raul Vaiksoo, Eesti Ehitusin-

seneride Liitu Vello Otsmaa,
Eesti Ehitusettevõtjate Liitu
Avo Lillemäe, Eesti Projektbü-
roode Liitu Ra Luhse ja Eesti
Ehitusmaterjalide Tootjate Lii-
tu Toomas Vainola. Konkursi
idee algatajana kuulub ñürii
koosseisu ka AS Kunda Nordic
Tsemendi esindaja Aadu Kana
ning üks meedia esindaja, kes
artikli kirjutamise ajaks pol-
nud veel selgunud.

Konkursile võivad ettepa-

nekuid teha nii juriidiliste isi-
kute esindajad kui ka eraisi-
kud. Objekti esitamiseks vaja-
lik blankett on saadaval Eesti
Ehitusmaterjalide Tootjate Lii-
dus, ajakirja Ehitaja toimetu-
ses ning internetileheküljel
www.hot.ee/eetl 

ENNO REBANE,
EETL-I TEGEVDIREKTOR

Aruküla tee 59, 75301 Jüri, Harjumaa
Tel. 372 603 4052 Faks 372 603 4053

E-mail: as.semetm@neti.ee  http://www.semtu.com

Vahendame ehitus- ja betoonitööstusele
järgmisi tootegruppe:

· Betoonilisandid
· Mördilisandid
· Betooni järelhooldusained
· Pinnakõvendid betoonpõrandatele
· Teras- ja plastkiud
· Tihendid betoontorudele ja
  kaevurõngastele
· Betoonelementide tõste- ja
  kinnitustehnika
· Betooni testimise lab. seadmed

AS Semtu on Soome firma Semtu OY tütarettevõte Eestis.

ETTEPANEK

Objekti nimi:

Kasutuseesmärk:

Tellija (omanik):

Arhitektuuriprojekt:

Projekteerimine:

Ehitus:

Betooni ja 
betoontoodete tarnijad:

Põhjendus:
(lisa)

Lisad:

Fotosid: Jooniseid:

Lisainfo:
(nimi ja kontaktandmed)

Ettepaneku tegi:
(nimi ja kontaktandmed)

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit
Aasta Betoonehitis 2001

Ettepanek saata enne 04.01.2002 EETL-isse, aadressil
Kiriku 6, 10130 Tallinn
Lisateave: Enno Rebane, tel (0) 620 1918, 051 82 662,
eetl@hot.ee


