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Lisa kommentaar

Märtsi alguses toimuval betoonipäeval selgub, kes võidab kolmeteistkümne kandidaadi
seast 2014. aasta betoonehitise tiitli. Valiku teeb ekspertidest koosnev žürii.
Konkursi “Aasta betoonehitis” eesmärgiks on leida ja esile tõsta ehitisi, hooneid ja rajatisi,
mille nägusus ning efektiivne ja ökonoomne teostus tabavalt demonstreerivad betooni
kui struktuurmaterjali eeliseid. Võidab objekt või menetlus, kus oluline panus on olnud
Eestis registreeritud ettevõtjate tööl ja Eestist tarnitud betoonmaterjalidel. Võidutöö
valimisel arvestatakse ka objekti projekteerimise ja ehitamise professionaalsust ning
nõudlikkusastet, kvaliteeti ja innovaatilisust.
Peaauhind kuulub võiduidee autorile. Äramärkimist leiavad võitnud objekti tellija,
projekteerija, ehitaja, betooni ja raketiste tarnija.
"Tänavusel betoonehitiste võistlusel osaleb väga eriilmelisi ehitisi, näidates ilmekalt
betooni kui ühe olulisima ehitusmaterjali erinevaid kasutamise võimalusi," sõnas Eesti
Betooniühingu juhatuse esimees Kalle uitslepp. "Lisaks uusehitistele on seekordsel
konkursil võimalik näha betooni julget eksponeerimist arhitekti poolt mitmete vanade
hoonete renoveerimisel," lisas Suitslepp.
Suitsleppa sõnul on huvitava faktina Eesti betoonehitiste tänavusel konkursil osalemas
Hiina Rahvavabariiki ehitatud hoone.
Konkurss käivitus 2000. aastal kui Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit (EETL) AS Kunda
Nordic Tsemendi initsiatiivil korraldas esimese võistluse. Viimase, mullu toimunud
võistluse, mil valiti 2013. aasta parimat rajatist, võitis Ülemiste liiklussõlme
rekonstrueerimistööd.

2014. aasta betoonehitise tiitlile kandideerivad:
1. Dirhami väikelaevade tootmis- ja hooldusbaas, külalistemaja ja kalatööstuse
tootmishoone - Dirham, Läänemaa;

2. Eesti Vabariigi Suursaatkonna hoone Pekingis - Peking, Hiina RV;

3. Jõestepõllu forellikasvatus - Rutikvere küla, Koigi vald, Järvamaa;

4. Kiisa avariielektrijaam - Kiisa, Saku vald, Harjumaa;

5. Korterelamu Pirital - Pirita tee 26, Tallinn;

6. Kortermajad Kosemetsa teel - Kosemetsa 11/13/14, Tallinn;

7. Parkimismaja Ülemiste Citys - Valukoja 4c, Tallinn;

8. Physicum, Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi hoone - Ravila 14c, Tartu;

9. Tallinna Päästedepoo ja Üldhäirekeskuse hoone - Osmussaare tee 2, Tallinn;

10. Tondiraba Jäähall - Varraku 14, Tallinn;

11. Vanasadama uus kruiisikai - Tallinna sadam, Tallinn;

12. Vääna mõisa tall-tõllakuur - Vääna, Harku vald, Harjumaa;

13. Ülemiste Keskuse laiendus - Suur-Sõjamäe 4, Tallinn.
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