
Puit - homse 
elukeskkonna
      vo~ti

Puitarhitektuuri konverents
Tallinnas, Eesti Rahvusraamatukogu auditooriumis
8. novembril 2012 kell 12.00–18.00

Kuuendat puitarhitektuuri konverentsi korraldab Eesti 
Metsa- ja Puidutööstuse Liit Puuinfo programmi raames ja 
selle motoks on Puit – homse elukeskkonna võti, sest just 
puidu kui ainsa taastuva ehitusmaterjali kasutamine on 
lahenduseks paljudele inimkonna ees seisvatele problee-
midele. Puidu kasutamine pidurdab kliima soojenemist ja 
loob tervisliku elukeskkonna. Puitarhitektuuri konverent-
si ettekanded tutvustavad uusi võimalusi puidu ehituses 
kasutamiseks ning hoonete energiatarbe ja süsiniku jala-
jälje vähendamiseks.

11.30 – 12.00 Saabumine

12.00
Konverentsi avasõnad

12.15 – 13.35   
Woodland trust peaKontor – termilise 
massi paradoKs 
Matt Vaudin, Feilden Clegg 
Bradley Studios, Inglismaa
Woodland Trust peakontor Granthamis on ristkihtpuidust loomuli-
ku ventilatsioonigaenergiasäästlik hoone, mida, nagu paljusid teisigi 
Matt Vaudini projekteeritud hooneid, peetakse üheks paremaks näi-
teks jätkusuutlikust arhitektuurist.

energiasääst ja õhutihedus 
puitmoodulmajades
Rene Valner, Ultrakub OÜ, Eesti
Rene Valneri majad on nii ökoloogilised kui ka ökonoomsed ning see-
juures ka pilkupüüdvad.

13.35 Eesti aasta puitehitis 2012 auhinnatseremoonia

14.05 Vaheaeg

14.40 – 16.00
norra mets 
Reinhard Kropf, Helen & Hard, Norra
Norra paviljon Shanghai maailmanäitusel toetus viieteistkümnele 
liimpuidust puutüvele, puit on ka Vennesla raamatukogu ja teiste 
energiasäästlike hoonete põhimaterjaliks. 

södra tennisehalli tehnilised 
lahendused.
Tommy Wesslund, IG Passivhus, Rootsi
Södra tennisehall on maailma esimene passiivmaja standardile vastav 
tennisehall, mille ehitamisel tuli lahendada palju tehnilisi probleeme; 
seejuures jäi rikkumata esmaklassiline arhitektuur. 

16.00 Vaheaeg

16.35 – 18.00
eetiline arhiteKtuur 
Alex van de Beld, Onix, Holland
Onix on projekteerinud puidust hooneid nii Hollandis kui ka Norras 
ja Saksamaal. Alex van de Beld on neid töid ja oma vaateid jätkusuut-
likule ning eetilisele arhitektuurile tutvustanud New Yorgist Itaaliani.

puidust pilvelõhKuja: eosest teoseni
Paneeldiskussioon

Konverentsi moderaator: arhitekt Indrek Allmann

Konverentsile ootame arhitekte, projekteerijaid, ehitajaid, kinnisvara-
arendajaid, kohalike omavalitsuste spetsialiste, metsa- ja puidusektori 
ettevõtete esindajaid ning kõiki teisi, kellele läheb korda homse elu-
keskkonna kvaliteet. Kindlasti on konverents võimaluseks vahetada 
kogemusi kolleegidega ja kohtuda teiste valdkondade esindajatega, 
kellega igapäevaselt mõtteid vahetada ei saa. Ettekanded on inglise 
keeles sünkroontõlkega eesti keelde.

Konverentsi osavõtutasu on registreerimisel 25. oktoobrini 20 eurot ja 
üliõpilastele 5 eurot, hiljem on registreerimistasu  40 eurot ja üliõpilas-
tele 10 eurot, registreerimine siit.

http://puuinfo.ee/ankeet/PuitHomEluVoti2012/

