
10.30 Registreerimine, kohvilaud

11.00 Iconic high-rise buildings / Märgilise tähendusega kõrghooned               
 Lakhta Centre case / Lahta Keskuse tutvustus

12.30 Lõuna 

13.30 Innovations in high-rise architecture / Innovatsioonid kõrghoonete arhitektuuris  
  Vertical urbanism and future cities / Vertikaalne urbanism ja tulevikulinnad. 

Seminar toimub inglise keeles. 
Seminar sisaldab lõunasööki.  
Parkimine: Maarjamäe lossi ees (alumises parklas)     
Osalejad saavad Eesti Ehitusinseneride Liidu 3,6 täiendõppe punkti.

Lisainfo: Toomas Vainola, Eesti Betooniühing –  tel 50 366 50; 648 1918;  
e-post: betoon@betoon.org 
www.betoon.org  

Seminar on mõeldud arhitektidele, projekteerijatele, arendajatele, 
planeerijatele, ehitajatele, üliõpilastele. 

Iconic High Rise 
Architecture and 
Vertical Urbanism
Märgiline kõrghoonete 
arhitektuur ja vertikaalne 
urbanism

Neljapäeval, 8. veebruaril 2018  
kell 11.00–15.00
Filmimuuseumis 
Pirita tee 64, Tallinn

Arhitekt Filipp Nikandrov  
Gorprojekt, Moskva 
kõrghoonete projekteerimise seminar

Registreerimine: betoon@betoon.org 

Soodushind kuni 12.01.2018: 40 € + km 
Betooniühingu liikmetele: 30 € + km 
Üliõpilastele: 20 € + km     



http://tallbuildings.ru/en
http://green-buildings.ru/en 

FILIPP NIKANDROV 

Praegu ehitatav energiafirma „Gazprom” 
peakorter Peterburis Soome lahe kaldal,  
mille dominandiks on Euroopa kõrgeim,  
465-meetrine pilvelõhkuja.    
Avalik vaateplatvorm asub 357 meetri kõrgusel, 
saades sellega Euroopa kõrgeimaks. 
Euroopa kõrgeimaks saab ka  
panoraam-restoran – 330 meetri kõrgusel. 
Kompleks valmib 2018. aastal.   
Ehituse valmimist saab online’is vaadata siit: 
https://www.youtube.com/watch?v=S_kcciBarbU

Arhitekt Filipp Nikandrov oma 25-aastase rahvusvahelise töökogemusega on 
spetsialiseerunud suurte, keeruliste ja unikaalsete kõrghoonete projekteerimisele. 
1993 – lõpetas St. Peterburi Arhitektuuri- ja Tsiviilehituse Riikliku Ülikooli
1994 – Venemaa Arhitektide Liidu liige 
1997 – liitus rahvusvahelise arhitektuuriettevõttega RMJM,  
               töötades ettevõtte Suurbritannia, Lähis-Ida ja Venemaa büroodes. 
2011 -  ZAO „GORPROJEKT”, peaarhitekt, Moskva.
Kõige tähtsamad projektid: 
- Lahta Keskus Peterburis (valmib 2018).  
- „Evolution Tower” (2015) Moskva ärikeskuses; 
Teisi viimase aja projekte:
- Mitmeotstarbeline Kontserdimaja (34 000 m2) Moskvas; 
- MinVodyEXPO näituse ja konverentsikeskuse paviljon, üle 30 000 m2,  
   Mineralnõje Vodõ lennujaama juures;
- Apartment-tüüpi hotell „Tower” (104 m) Mosfilmovskaja tänaval, Moskvas.

Maailmas on 1230 üle 200-meetrist hoonet, millest 77% on ehitatud viimasel  
kuuel aastal. 2016. aastal lisandus 128 uut üle 200 meetri kõrgust pilvelõhkujat. 

- vundamendi stabiilsus on saavutatud 2080 paigalvalu-betoonist vaiaga; 
- esimest korda ajaloos on kõrghoone vundamendis kasutatud 2-meetrise  
   diameetriga paigalvalu-betoonist vaiu; 
- vundamendi alusplaadi valamine katkematu betoonivaluna nõudis  
   19 624 m3 betooni, mis oli valamise hetkel (2015) uueks maailmarekordiks.  
Vaata lähemalt: 
 https://www.youtube.com/watch?v=SkUGYholEiE 

Tervikuna võetakse Lahta Keskuses (kogupindalaga 400 000 m2)  
kasutusele üle 100 tehnoloogilise innovatsiooni. 

Betooni rekordid: 246 meetrit kõrge, 55-korruseline 
spiraalne hoone asub Moskva 
kesklinna ärikõrghoonete 
piirkonnas Presnenskaja 
kaldapealsel Moskva jõe ääres.
Juba enne „Evolution Toweri” 
valmimist kujunes sellest 
skulpturaalsest hoonest moodsa 
Moskva uus ikoon, saades 
äriambitsioonide ja kiire arengu 
sümboliks. 

EVOLUTION TOWER 
(2015)

LAHTA KESKUS

Vaata meediakajastusi Filipp Nikandrovi esinemisele Eesti Betoonipäeval 2017. a. märtsis: 
http://arileht.delfi.ee/news/ehitusjakinnisvara/dunaamiliste-vormidega-pilvelohkujate-looja-philip-nikandrov?id=77581494 
https://www.directormeedia.ee/euroopa-korgeim-pilvelohkuja-kerkib-peterburi/ 

Gorprojekti ajakirjad: 


