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Järveküla kooli hoone konkureerib  
aasta betoonehitise tiitlile

Foto: Tiit Mõtus

Sisevaade kooli hoone aatriumi osas

Eesti Betooniühingu ja Eesti Ehitusmater-
jalide Tootjate Liidu korraldatavale kon-
kursile „Aasta betoonehitis 2016“ esitati 20 
nominenti, millest üks on Järveküla kooli 
hoone.

„Järveküla kool esindab betooni voorusi 
nii tehniliselt kui esteetiliselt parimal moel,“ 
seisab Sweco Projekt ASi põhjenduskirjas. 

Betoon on oma omaduste poolest sobi-
lik koolimaja ehituseks. Materjal on pika-
ealine, plastiline, väikeste hoolduskulude-
ga, head akustikat võimaldav, stabiilne ja 
esteetiliselt väärtuslik. 

Betooni omadused heliisolaatorina ning 
soojusinertsi kandjana on samuti väga so-
bilikud koolimaja jaoks, sest müra leviku 
tõkestamine on betooni puhul suhteliselt 
lihtne.

Rae vallavalitsuse poolt koolimaja 
valmimise eest vastutanud abivallavanem 
Madis Sarik leiab, et konkurss on eelkõige 
ehitajate ja arhitektide tunnustamiseks, kui-
gi ilma tellija sisendita pole jällegi võimalik 

tunnustust saada. Eesmärk on olnud ehita- 
da kauakestev funktsionaalne hoone, mis 
väärtustaks piirkonda ja sobituks kaasaega. 

Võidutöö valimisel arvestatakse ka ob-
jekti projekteerimise ja ehitamise profes-
sionaalsust ning nõudlikkusastet, kvaliteeti 
ja innovaatilisust. Võitja kuulutatakse välja 
betoonipäeval tänavu märtsis.

Seitsmeteistkümnendat korda korral-
datava võistluse žüriisse kuuluvad Eesti 
Arhitektide Liidu, Eesti Betooniühingu, 
Eesti Ehitusettevõtjate Liidu, Eesti Ehi-
tusinseneride Liidu, Eesti Ehituskonsul-
tatsiooniettevõtete Liidu, Eesti Ehitusma-
terjalide Tootjate Liidu, Kunda Nordic 
Tsemendi ja ehitusajakirjanduse esinda-
jad. 

„Eesti betoonehitiste võistlus ilmestab 
kujukalt, millised on tänased Eesti tõm-
bekeskused,“ sõnas Eesti Betooniühingu 
juhatuse esimees Tiit Roots. 
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2016. aasta betoonehitise 
tiitlile kandideerivad

1. Arsenali keskus – Erika 14, Kopli, Tal-
linn;

2. Büroo 83 – Tartu mnt 83, Tallinn;
3. Büroohoone Norra Maja – Veerenni 

24, Tallinn;
4. City Residence – Tartu mnt 56, Tal-

linn;
5. Eesti Rahva Muuseum – Muuseumi 

tee 2, Tartu; 
6. Eramu Nõmmel – Hämariku 10, Tal-

linn;
7. Hilton Tallinn Park Hotell – 

Kreutzwaldi 23, Tallinn;
8. Hotell Lydia – Ülikooli 14, Tartu;
9. Järveküla Kool – Reti tee 20, Peetri 

alevik, Rae vald, Harjumaa;
10. Kaubandus- ja vabaajakeskus Kvartal 

– Riia 2, Tartu;
11. Korterelamu Mardi t 9 – Mardi 9, Tallinn;
12. Korterelamud Tartu mnt 52a, b, c – 

Tartu mnt 52, Tallinn;
13. Maarjamaa Hariduskolleegium – 

Kaagvere, Mäksa vald, Tartumaa;
14. Narva rannahoone – Linnuse 2, Narva;
15. Novira Plaza – Tartu mnt 25, Tallinn;
16. Püsiekspositsiooni „Ajarada“ poo-

diumid jm väikevormid, Eesti Rahva 
Muuseum –  Muuseumi tee 2, Tartu;

17. Rahvusarhiivi peahoone Noora – 
Nooruse 3, Tartu;

18. Saare Villa – Vinni vald, Lääne-Viru-
maa;

19. Tallinna betoontee katselõik (Paldiski 
maantee rekonstrueerimine) – Järve-
otsa teest  Järvekalda teeni, Haabersti, 
Tallinn;

20. Ärihoone Karl Storz – Pärnu mnt 
556b, Saue vald, Harjumaa.

Vereloovutajate arv Raes kahanes
Viimasel Rae valla doonoripäeval anne-
tati verd 21 korral. 27. detsembril regist-
reeritud külastuste ja annetuse arvuga jäi 
Verekeskus rahule, kuigi nii annetusi kui 
külastusi oli võrreldes esimese korraga 
märgatavalt vähem. 

„Kui doonoripäevad jäävad pühadejärg-
seteks päevadeks, ongi külastusi vähem,“ 

kõneles doonorluse spetsialist Anu Klaus, 
kes meenutab, et Verekeskus on korralda-
nud doonoripäevi Rae kultuurikeskuses 
alates 2015. aastast ja kokku tuleb kordade 
arvuks neli. „Alustasime 20. aprillil 2015 
ja jäime esimese korra kohta väga rahule. 
Doonoripäeva külastas toona 41 inimest, 
neist 30 said edasi vereloovutusele.“ 

Klaus leiab, et Rae vald on suur ja pers-
pektiivikas koht, kus doonoripäevi korral-
dada. „ Loodame, et ka valla ettevõtted toe-
tavad doonorlust ning võimaldavad oma 
töötajatel käia verd loovutamas, et teha 
sellega üks väike heategu abivajaja jaoks.“
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