Ehituse projektijuhtimise seminar 2021
04.03.2021
Veebikeskkond
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 kümnendat korda ja on suunatud projekti- ja objektijuhtidele, ehitusettevõtjatele
ning teistele ehitusvaldkonnas tegutsejatele. Seekord keskendume kogemuslugudele, räägime
lähiaastatel valminud huvitavamatest projektidest ja anname nõuandeid, kuidas enda tööd produktiivsemaks muuta.

- Seminar toimub veebiülekandena.
- Osalejale saadetakse ligipääsuks vajalik info, link ja salasõna meiliga.
- Küsimusi saab esitada lihtsalt ja mugavalt konverentsi veebilehel.
- Salvestust saavad kõik osalejad järele vaadata 1 kuu jooksul.

Soovijatele väljastame konverentsil osalemise kohta tunnistuse. Eesti Ehitusinseneride Liidu poolt hinnatud konverents annab 2,5 TP.

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

PROGRAMM
04.03.2021
09:55 - 10:00

Moderaatori avasõnad

10:00 - 10:30

Kogemuslugu: Tallinna Sadama D-terminal
Marek Sööt Nordecon projektijuht
18,5 miljonit eurot maksvate ümberehitustööde käigus sai terminal uue ja kaasaegse välimuse ning hoone
kogupind suurenes ligi kaks korda.
Kaks aastat kestnud ehitustööde peamiseks väljakutseks tööde korraldamine selliselt, et samaaegselt
saaksid liikuda ka reisijad.

10:30 - 11:00

Kogemuslugu: Rakvere Vallimäe vabaõhukeskus
Andres Nurja YIT Eesti peaprojektijuht
Rakvere Vallimäe vabaõhukompleks on 6,8ha laiuv unikaalne vabaõhu meelelahutus ja vabaaja veetmise
kompleks Eestis.Vabaõhukompleks sisaldab endas kahte kontsertala. Tipptasemel pealava 4200 istekohaga
ning 800 istekohaga foorumlava.

11:00 - 11:30

Kogemuslugu: neljarealine teelõik Ardust Võõbuni
Allar Maaring GRK Infra projektijuht
Tegemist on ühe suurima tee-ehitusega taasiseseisvunud Eestis. Ehitustööde käigus rajati 11,5 km pikkune
2+2 sõidurajaga põhitee. Tööde käigus teostati teemaa-ala puhastamine, mullatööd ja katendi ehitus. Ehitati 5
silda ja 1 ökodukt. Paigaldati uued liikluskorraldusvahendid, uus tänavavalgustus ja sademevee
kanalisatsioon. Lepingu kogumaksumuseks oli 38 miljonit eurot.

11:30 - 12:00

Kogemuslugu: Keerukad insenertehnilised teedeehituse
objektid
Arto Lille Rail Baltic Estonia projektijuht

12:00 - 12:30

Kogemuslugu: Türi Põhikooli õppe- ja spordihoone
Paul Järvsoo Merko Ehitus Eesti projektijuht
Kool kandideerib Eesti arhitektuuripreemiale.
Lepingu raames lammutati senine koolimaja ning ehitati asemele uus kahekorruseline ligi
4 250 m² suurune põhikooli õppehoone ning kolmekorruseline ligi 3 730 m² suurune spordihoone.

12:30 - 13:00

Kogemuslugu: WOHO 2. etapp
Taavi Kaiv endine Nordecon Betooni projektijuht
Hoone teeb eriliseks see, et majal on kaks otstarvet, all kaasaegsed bürood ja üleval väga korralikud korterid.
Maja rajati ühe maa-aluse ja 14 maapealse korrusega, seal on brutopinda 12 618 m2. Lisaks asuvad viiel
ülemisel korrusel 3,2 m kõrguste ja maast laeni akendega 49 korteit.

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 kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.
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.

