
AASTA PUITEHITIS 2016 VÕISTLUSJUHEND 
 
 

1.Võistluse eesmärgiks on leida ja tõsta esile uusi ehitisi, mille puhul on puidu kasutamine 

konstruktsiooni, välis- või siseviimistluses toimunud parimal võimalikul viisil arhitektuurses, 
tehnilises ja ehituslikus mõttes. Võistluse laiem eesmärk on hoida ja edendada puidu 

väärtust ehituses, rõhutades puidu kui keskkonnasõbraliku ja kohaliku ehitusmaterjali 
eeliseid ning edendada puitarhitektuuri arengut. Erilist tähelepanu pööratakse 

innovaatilistele puidukasutuse lahendustele. 
 

Võistlust korraldab Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit programmi Puuinfo raames. Võistlust 
viib läbi Eesti Arhitektuurikeskus, võistluse korraldamist toetab Keskkonnainvesteeringute 

Keskus.  
 

2. Võistlus on avalik. Võistlusele võivad esitada ehitisi nii era- kui juriidilised isikud 29. 
augustist kuni 30. septembrini 2016. 

 
3.Võistlusele võib esitada ehitisi (hooneid ja rajatisi) või ehitiste gruppe, mis saavad valmis 

hiljemalt 30.09.2016 ning mida ei ole aasta puitehitise võistlusele varasemalt esitatud. 
Võistlusele esitatavad ehitised võivad olla valminud ka varasematel aastatel  - puidule omane 
ilmastikus muutumine võib osutuda põnevaks ja võluvaks just aastate pärast.  
 
Peaauhinnale kandideeriv ehitis peab olema ehitatud Eestisse, eriauhindadele võib esitada 
ka ehitisi, mis on ehitatud Eesti arhitektide poolt ka väljapoole Eestit. 
 
4.Aasta puitehitise tiitel antakse ehitisele, mis vastab kõige paremini punktis 1 nimetatud 
eesmärkidele ning kus puit on domineerivaks materjaliks. Valimisel võetakse aluseks hoone 
või rajatise arhitektuurset ja konstruktiivset lahendust, sotsiaalset konteksti, puitmaterjali 
kasutust, ehitustehnilist kvaliteeti ja uuendusmeelsust. 
 
5.Võistlustöid hindab žürii, koosseisus: 
Katrin Koov – arhitekt, Eesti Arhitektide Liidu president; 
Andres Alver – arhitekt-ekspert, Alver Arhitektid OÜ, “Aasta puitehitis 2015” peaauhinna 

võitja, Eesti Arhitektide Liidu liige; 
Karin Paulus – Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu liige; 

Heiki Meos – ehitusinsener, Estkonsult juhataja, Eesti Ehitusinseneride Liidu liige; 
Taivo Täht- Rand & Tuulberg juhatuse esimees; 
Henrik Välja – Puuinfo/Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit. 
 
Žürii sekretär Ingrid Mald- Villand (Eesti Arhitektide Liit). 
 
Žürii teeb otsused lihthäälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on määravaks žürii 

esimehe hääl. Žürii esimees valitakse žürii liikmete hulgast lihthäälteenamusega.  
 
6.Auhinnafond jaguneb järgmiselt 4 alajaotuseks: 
peaauhind – “Aasta puitehitis 2016”-  2000€; 



eriauhind vineeri parima kasutuse eest – “UPM-Kymmene Otepää aasta vineeriauhind” – 
1000€; 
eriauhind liimpuidu parima kasutuse eest – “Arcwoodi aasta liimpuiduauhind” – 1000€; 
eriauhind höövelmaterjali parima kasutuse eest – “Raitwood’i aasta fassaadiauhind” – 
1000€. 
 
7.Žüriil on õigus jätta peaauhind välja andmata või jagada see mitme ehitise vahel. 

Eriauhinnad ei kuulu jagamisele või ümberjaotamisele. Sobivate kanditaatide puudumisel on 
žüriil õigus jätta eriauhind välja andmata. 

 
8.Auhinnad antakse ehitiste autoritele – arhitekti(de)le (ja/või inseneridele)/büroole. 

Äramärkimist leiavad võitnud ehitiste tellija ja ehitaja. 
 

9.Võistlusel osalemiseks tuleb täita ankeet aadressil www.puuinfo.ee ja sisestada kõik 
nõutud andmed, laadida ülesse vähemalt kolm fotot ning võimalusel lisada ehitise põhiplaan 

(pdf formaadis) ja põhikonstruktsiooni kirjeldus. Pildid konkursile esitatavatest projektidest 
peavad olema suure resolutsiooniga - lühem külg vähemalt 2000-3000 pikslit. Ühe pildi 
maht võib olla kuni 16MB, üleslaetavate piltide kogumaht kuni 32MB. Palume pildid 
pealkirjastada ehitise ja arhitekti/arhitektuuribüroo nimega. Ehitist tutvustava materjali 
maht ja esitusviis ei ole piiratud. Juhul, kui ehitise tellija soovib enda andmed ja aadressi 
jätta avaldamata, palutakse ka see märkida ankeedile. 
 
10.Võistluse tulemused kuulutatakse välja 2016. aasta novembris toimuval puidu- ja 
arhitektuurikonverentsil “Puit- homse elukeskkonna võti” ning avaldatakse pärast võitjate 
väljakuulutamist Puuinfo kodulehel www.puuinfo.ee ja võistluse järgselt ilmuvates 
meediaväljaannetes. 
 
11.Puuinfol on õigus kasutada võistlusele esitatud materjale võistluse tulemuste 
tutvustamiseks. Võistlusele esitatavad materjalid kuuluvad Puuinfole ning Puuinfol on neid 
õigus kasutada tervikuna või osade kaupa mistahes sagedusega ja ilma ajalise piiranguta 
trüki- ja online-meedias, reklaamikampaaniates ning näituste raames viidates fotode ja 
plaanide autoritele. 

 

12.Võistlustingimuste muutmise otsustab korraldaja. 
 

Küsimused ja lisainfo: 
Maria Kristiin Peterson 

Eesti Arhitektuurikeskus 
Tel: +372 5231121 

E-post: maria@arhitektuurikeskus.ee 

http://www.puuinfo.ee/

