Ehituse projektijuhtimise hommikuseminar 2019
21.11.2019
Lutheri Masinasaal, Vana-Lõuna 39, Tallinn

Ehitusuudised.ee korraldab seminari ehituse projektijuhtidele, et väärtustada projektijuhi nõudlikku
tööd ja jagada kogemusi eelmisel aastal valminud silmapaistavate projektide ehitamisest. Osalejad
saavad asjakohaseid näpunäiteid, mida ka enda töös rakendada.
Seminar toimub juba kaheksandat korda ja on suunatud projekti- ja objektijuhtidele, ehitusettevõtjatele ning teistele ehitusvaldkonnas
tegutsejatele. Seekord keskendume kogemuslugudele, räägime 2018. ja 2019. aastal valminud huvitavamatest projektidest ja anname
nõuandeid, kuidas enda tööd produktiivsemaks muuta.

Soovijatele väljastame seminaril osalemise kohta tunnistuse.
Eesti Ehitusinseneride Liidu poolt hinnatud seminar annab 2,9 TP.

Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtetel palume kirjutada e-mailile sponsor@aripaev.ee

PROGRAMM
21.11.2019
09:30 - 09:55

Kogunemine ja hommikukohv

09:55 - 10:00

Moderaatori avasõnad

10:00 - 10:30

Kogemuslugu: MetsäWood kasevineeritehas
Leo OʻNeill HML Project Management CEO
Tehase ehitus Pärnus on osa Metsä Woodi 100 miljoni euro suurusest investeerimisprogrammist, mille
Metsä Wood avalikustas 2016. aasta juunis. Tehase pind on 29 300 m2 ja tegemist oli 2018. aasta
suurima välisinvesteeringuga Eestisse. Kõigele lisaks valmis tootmishoone ennetähtaegselt.

10:30 - 11:00

Kogemuslugu: Tartu Tervisekeskus
Tiina Õunmaa Mapri Ehitus eritööde projektijuht
Septembris avati Annelinnas esmatasandi tervisekeskuse kompleksi esimene hoone. Tervisekeskus on
tänapäevaselt liginullenergiahoone. Kokku on tervisekeskuses 2000 m2 netopinda, mille hulka kuulub ka

esimesel korrusel paiknev Tartus unikaalne beebide ujutamiseks mõeldud bassein. Aasta lõpus valmib ka
kompleksi teine, 6013 m2 suurune hoone, kuhu tuleb Tartus hinnatud restoran Aparaat ning kohvik, COOP
Konsum supermarket, lastehoiu teenus, lemmikloomapood, hambaravi, röntgen, psühhiaatria- ja
psühholoogiakeskus ning füsioteraapia teenus. Hooneid hakkab omavahel ühendama teisel korrusel
paiknev galerii.

11:00 - 11:30

Kogemuslugu: Eesti saatkonna ehitus Moskvas
Martin Sigus Nordeo E projektijuht
Hoone rekonstrueerimine osutus parajaks pähkliks: tellijal puudusid kogemused idanaabri juures
ehitustööde korraldamisel, ehitajad aga leidsid ettevõtmise äriliselt liiga riskantse olevat. “Kindlasti oli
projekti suurim väljakutse inimeste, materjalide ja projektlahenduste õigeaegne ning paralleelne
koordineerimine ja jõudmine objektile. Materjalid tulid Eestist ja nende ladustamiseks objektil ruumi ei
olnud. Inimestele oli vaja teha viisad, mille kättesaamise aega ei osatud ette ennustada. Ehituse käigus tuli
tihti jooksvalt välja töötada projektlahendusi ja vastavalt sellele tellida juurde vajalikke materjale,” toob
Sigus välja suurimad väljakutsed ehituses.

11:30 - 12:00

Kogemuslugu: Noblessneri valukoda
Aivo Pedak Oma Ehitaja projektijuht
Sadamalinnaku kõige märgilisem ja tuntum hoone. Noblessneri Valukoda on sadamalinnaku kõige
mastaapsem, suurejoonelise arhitektuuri ja erakordse akustikaga ajalooline tööstushoone. Noblessneri
valukoja renoveerimistööde kogumaksumus on 7,37 miljonit. Hoone suures saalis avas oma uksed
kogupere avastuskeskus. Esmakordselt võeti avalikku kasutusse ka 1400 m2 suurune erilise atmosfääriga
blackbox.

12:00 - 13:00

Lõuna

13:00 - 13:30

Kogemuslugu: Porto Franco betoonitööd
Juri Klimenko Kontek Int projektijuht

Mitmel põhjusel palju tähelepanu köitnud kaubanduskeskuse Porto Franco ehitusplatsil Tallinnas püstitati
eelmise aasta juulis Eesti läbi aegade suurimate betoonivalutööde rekord: katkematu tsükli jooksul valati
üle 2300 kuupmeetri betooni. Tööde läbiviimiseks tuli meeskonnal mängu panna kõik oma teadmised ja
oskused.

13:30 - 14:00

Kogemuslugu: Tallinki büroohoone

Sergei Strigin Merko projektijuht
Neljakorruselise ja 5500 m2 suuruse büroohoone esimesel korrusel paiknevad Tallinki personali- ja Eesti
Gaasi klienditeeninduse ruumid, Gastrolinki müügisalong ning itaalia restoran ja kohvik. Hoone teisel
korrusel asuvad Tallinki personali- ja sisekontrolliosakonna ning TLG Hotellide, kolmandal Tallink Duty Free
ning neljandal Eesti Gaasi kontoriruumid. Maa-alune korrus on sõiduautodele. Paralleelselt Tallinki esimese
büroohoone kõrvale uue büroo rajamisega rekonstrueeriti sealsamas kõrval Tallink Express hotell.

LISAINFO
Osalemise tingimused
Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist tagastame 50% tasutud maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata.
Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada
sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.
Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.

