Ehituse projektijuhtimise seminar 2022
27.01.2022
Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus
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 üheteistkümnendat korda ja on suunatud projekti- ja objektijuhtidele, ehitusettevõtjatele ning teistele ehitusvaldkonnas
tegutsejatele. Keskendume kogemuslugudele, räägime lähiaastatel valminud huvitavamatest projektidest ja anname nõuandeid, kuidas
enda tööd produktiivsemaks muuta.
Soovijatele väljastame seminaril osalemise kohta tunnistuse. Seminar annab 2,5 TP.

Korraga kolm või enam osalejat ühest maksjaettevõttest registreerimisel küsi soodushinda.

Seoses COVID-19 viiruse leviku ja vabariigi valitsuse poolt kehtestatud piirangutega ürituste korraldamisel, kontrollime sissepääsul
COVID-19 vaktsineerimistõendit või läbipõdemise tõendit. Teised seni lubatud dokumendid (kiirtestid, pcr-testid jm) ei kehti ja
sissepääsu ei taga. Samuti palume üritusel kanda maski. Palume kohale tulla ajavaruga. Lisainfo on ära toodud ka
osalemistingimustes.
Oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtetel palume kirjutada e-mailile sponsor@aripaev.ee

PROGRAMM
09:30 - 09:55

Kogunemine ja hommikukohv

09:55 - 10:00

Moderaatori avasõnad

10:00 - 10:30

Kogemuslugu: Saaremaa gümnaasiumi koolihoone
Lauri Rammler Nordeconi objektijuht
Möödunud suvel valminud Saaremaa Gümnaasium on oma arhitektuursete lahenduste poolest väga
silmapaistev ning arhitektide visiooni saavutamine sai võimalikuks tänu tihedale koostööle erinevate
osapoolte vahel. Saaremaa Gümnaasium on juba pälvinud tähelepanu ka erialastel konkurssidel, võites Aasta
Puitehitis 2021 Raitwood'i fassaadiauhinna ja rahva lemmiku tiitli, samuti oli hoone nii peaauhinna kui
liimpuidu eriauhinna finalistide seas.
Peatöövõtjana oli koolimaja ehitus meie tiimi jaoks meeldejäävalt eriline mitmel põhjusel. Hoone
põhikonstruktsiooniks on ristkihtpuit ehk CLT paneelid, talad ja postid omakorda kombineeritud betoon- ning
teraskonstruktsioonidega. Kogu ehituseperioodile ning tööde planeerimisele lisasid keerukust pandeemiast
tingitud ettenägematud takistused ja ehitusturu hinnataseme tugev tõus.

10:30 - 11:00

Kogemuslugu: Tallinna Vanasadama kruiisiterminal ja
promenaad

Reimo Ehrstein YIT Eesti ehitusvaldkonna juht
Pooleteise aastaga on Tallinna Sadam saanud esindusliku ja väärika kruiisituriste teenindava merevärava. Ka
linnarahvale on avatud järjekordne lõik mereäärset promenaadi, kust nautida mereõhku, vaateid ning heita pilk
sadama igapäevastele tegemistele.
Projekt oli unikaalne mitmel põhjusel: merekütte- ja jahutussüsteemi projekteerimine ning ehitamine,
kaldakindlustustööde teostus vundamentide stabiilsuse tagamiseks ja väljakutseid pakkuv arhitektuurne
vorm. Need on vaid mõned näited projekti erilisusest, lisaks mõjutas ehitust muidugi ka tervishoiukriis.

11:00 - 11:30

Kogemuslugu: Pilvelõhkuja Skyon
Andreas Pungar Tallinna Ehitustrusti projektijuht
Põgus ehitusprotsessi tutvustus, räägitakse objekti ilust ja valust. Peatutakse pika ehitustegevuse käigus
esinenud mitmete vahvate väljakutsete juures, millega projektimeeskond on saanud silmitsi seista ja antakse
ülevaade tulemustest. Lühidalt – kuidas ehitada kitsa eelarvega, veelgi kitsamal krundil, globaalselt keerulisel
ajal märkimisväärset - Eesti mõistes - pilvelõhkujat.

11:30 - 12:00

Kogemuslugu: Saustinõmme viadukt
Priit Kuldsaar YIT Eesti taristuprojektide valdkonna juht

12:00 - 13:00

Lõuna

13:00 - 13:30

Kogemuslugu: Kaamos Grupi Avala arendus
Arto Lepik Kaamos Kinnisvara arenduste projektijuht

13:30 - 14:00

Kogemuslugu: Admiralisild
Janno Oja KMG Inseneriehituse projektijuht
Admiralisilla puhul on tegemist unikaalse rajatisega, mille projekteerimine ja ehitamine oli tõsine väljakutse.
See vajas detailselt projekteerimise juhtimist ning põhjalikku ehitustööde planeerimist ja tööde teostamist, et
sild just sellisel kujul valmis saaks. Oluline roll oli suhtlus välispartneritega keerulises pandeemia olukorras
ning piiriüleste logistiliste küsimuste lahendamisel. Silla tehniline lahendus lubab silda avada ja sulgeda vaid
loetud minutitega ning seetõttu on igal juhul tegemist kõige kiirema teega A- ja D terminalide vahel. Väga
olulise osa sillast moodustab masinaehituslik osa, millele kehtivad hoopis teistsugused nõuded ning neid
kõiki tuli arvesse võtta ehitustööde teostamisel.

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.
COVID-19
1. Osalema pääsevad
- inimesed, kes on viimase 12 kuu jooksul läbinud COVID-19 vastu vaktsineerimise kuuri ja kel on viimasest süstist olenevalt tootjast möödas
7-15 päeva, et oleks saavutatud maksimaalne kaitse;
- inimesed, kes on viimase aasta jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud ja saanud hiljem ühe doosi vaktsiini;
- inimesed, kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud pärast esimese vaktsiinidoosi saamist;
- inimesed, kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud ja terveks tunnistatud mitte rohkem, kui kuus kuud tagasi, ja pole veel saanud üht
vaktsiinidoosi.
Kuidas saada COVID tõend/pass?
- Immuniseerimist või läbipõdemist tõendava COVID tõendi saab luua Eesti patsiendiportaalis digilugu.ee
- Üks mugavamatest moodustest on COVID tõendi ekraanipilt sisse skännida covidpass.eu kaudu ja salvestada see otse mobiiltelefonis
Walletisse.
2. Üritusel osalemise tingimused
- Osalemiseks on vajalik Covid-19 tõendi olemasolu.
- Tõendit ja isikusamasust kontrollitakse enne üritusele sisenemist.
- Covid 19 tõend on digilugu.ee kodulehel saadaval vaktsineerimiskuuri läbinud või COVID-19 haiguse läbi põdenud inimestel.
- Covid-19 tõend on kas digitaalsel kujul või väljatrükina paberil.
- Enne ürituse algust peavad kõik haiguse läbi põdenud või vaktsineeritud inimesed esitama korraldajale vastava tõendi.
- Kui osaleja oma nakkusohutust ei tõenda, siis ei saa ta üritusel või tegevuses osaleda.
- Üritusel maski kandmine kohustuslik.

